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î. — GEÇEN 1rUTANAK ÖZETİ
Bu Birleşim dört oturum yapan Gene! Kurulda :
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,
Bütçeleri kabul olundu.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1977 malî yılı
Bütçe kanunu tasarısının bölüm ve maddeleri kabul
olundu, tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonu
cuna göre tasarının kabul olunduğu bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü,

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
Î977 msûî yılı Bütçe kanunu tasarılarının bölüm
ve maddeleri kabul olundu, tümünün gelecek birle
şimde açık oya sunulacaklar! bildirildi.
9 . 2 . 1977 Çarşamba günü saat 9.30'da toplan
mak üzere Birleşime ( 9 . 2 . 1977) saat 02,35'te son
verildi.
Başkan
Divan Üyesi
BaşkarivcküJi
Urfa
Ergim Ertem
Âbdülgani Demirkol
Divan Üyesii
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüsamettin Çelebi

II. — GELEN KÂĞITLAR
Raporlar
1. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Finlan
diya Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Hava Ulaş
tırmasına i'işkin olarak imzalanan Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna da'ir kanun tasarı
sının Millet Meclisince kaibul olunan
metni
ve
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve
İmar - İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/306;
C. Senatosu : 1/480) (S. Sayısı : 653)
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Çin Halk
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 tari
hinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının onay-

îanmasıaın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı
nm Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan
komisyonları raporları. (M. Meclisi ; 1/205; C. Se
natosu : 1/481) (S. Sayısı : 658)
3. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesi
ne katıhnmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonvarı raporları.
(M. Meclisi : 1/147; C. Senatosu : 1/484) (S. Sayısı ;
659)
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BtRÎNCİ OTURUM
Açılma Saati : 9.30
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı
DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur)

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimi açıyorum.

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494;
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Saym : 614) (l)
A)

TURİZM

VE TANITMA
BÜTÇESİ

BAKANLIĞI

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1977
malî yih Bütçe kanunu tasarısının müzakeresine baş
lıyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mu
zaffer Şamiloğlu, buyurun efendim.
C .H. P. GRUPU ADINA MUZAFFER ŞAMİL
OĞLU (Kars) — Sayın Başkan, C. Senatosunun de
ğerli üyeleri,
Bütçesini görüşmekte okluğumuz Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı 1963 yılında 265 sayılı yasa ile ku
rulmuş; adı geçen yasanın ikinci maddesi bu Bakan
lığa çok önemli görevler vermiştir. Bu görevler, «Tu
rizm millî ekonominin verimli sektörü haline getir
mek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını
değerlendirmek, turizmle iîgiîi işleri yapmak, yaptır
mak, düzelimek, teşvik ve koordine etmek, denetle
mek, yurdu ve ulusu tanıtmaya yarayacak hizmet
leri görmek, haber ve yayın hizmetlerinin görülmesini
kolaylaştırıcı tedbirleri almak» tan ibarettir.
Bakanlık bu görevleri Turizm Genel Müdürlüğü,
Tanıtma Genel Müdürlüğü vesair gibi organları ara
cılığı ile yerine getirmeye çalışır. Turizm işlerine veri
lecek yönü, alınacak tedbirleri Turizm Danışma Ku
rulu tespit eder. Bu kurul ilgili Bakanlıklardan tu
tunuz gençlik, öğrenci teeşkküllerine, Şoförler Fe
derasyonuna ve özel sektöre kadar birçok kuruluşlar
dan temsilci çağırılarak kurulur. Böylece turizmin
çok yönlü, geniş kapsamlı ve önemli bir endüstri dalı
olduğu anlaşılmaktadır.

(1) 614 S. Sayılı basmayan 3 . 2 . 1977
28 nci Birleşim tutanağına eklidir.

tarihli

Sayın senatörler;
Turizmin ve turistin manaları; bilinçlenen genç
kuşağın dünya görüşü, kültürü, iletişim olanaklarının
genişlemesiyle birlikte yoğunlaşan bir sosyal kay
naşmanın yer aldığı, ister kapitalist, ister sosyalist,
ister, komünist dünya da olsun, yeniliklerin, yeni
arayışların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alan
da dinamik ve baş döndürücü temel değişikliklerin
doğduğu bu dönemde hergün değişmektedir.
Bir zamanlar turist, gezmek için yola çıkmış kim
se olarak, turizmde bir ülkenin tabiî ve tarihî güzel
liklerini görmek üzere zevk için yapılan gezi olarak
tanımlanırdı. Oysa bugün turist, yalnız gezmek için
yola çıkmıyor, gezmenin yanında görmek, eğlenmek
ve bilhassa dinlenmek, fikrî ve bedenî yorgunlukları
nı üzerinden atmak için yola çıkıyor.
Ulaşım tarzlarının, yer değiştirme kolaylıklarının
ve kısa zamanda herkesin tatil yapması imkânını sağ
layan toplumsal gelişmelerin eskiden özellikle zengin
ve imtiyazlı sınıflar tarafından
uygulanan turizmi
değiştirdiği, turizmin evrimini hızlandırdığı, eğlence
turizmi, iklim ve ılıca turizmi, spor turizmi, av turiz
mi, kitle turizmi, hac turizmi gibi çeşitlendirdiği bir
gerçektir.
Sayın senatörler;
Turizm bugün en önemli gelir kaynaklarından bi
ri, ülkeye yabancı döviz Sokma aracı, her ülke için
aynı zamanda turisti iyi ağırlama sanatı haline gel
miştir.
Turist akını bir ülke, bir bölge veya şehirde otel
cilik sanayii, ulaşım araçlarının geliştirilmesi, karşıla
ma kurumlan, seyahat acentalan, işletme dernekleri
kurulması, eğlence ve gösteriler düzenlenmesi gibi fa
aliyetler yaratması yönünden de önemlidir. Kısaca tu
rizmi ülkenin imarı, halkın refah seviyesinin yüksel
mesi, tarihî eserlerin ihyası manasına da alaSbiliriz.
Sayın senatörler;
Bugün bütün milletlerin azamî derecede yararlan
mak için varlıklarını ortaya koydukları en mühim sek-
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tör turizm sektörüdür. Turizmin Avrupa'da rasyonel
bir şekilde teşkilâtlanması 1857'lerde başlamasına rağ
men, bizde turizm çalışmalarına 1949 yıllarında baş
lanmış 24 Mayıs 1949 tarih ve 5392 sayılı Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü Yasası; Bakanlar
Kurulunun 1 Ekim 1949 günlü kararı ile kurulmuş
olan Turizm Kurumu bu yolda atılan ilk ve Önemli
adım olmuştur.
1975 yılında 213 milyon insanın uluslararası turizm
faaliyetine katıldığı, bunların 31,9 milyar dolardan faz
la harcama yaptıkları, turizmin ne kadar önemlü bir
sektör olduğunu ortaya koymaktadır. Turizm gelir
lerinin bugün bir çok ülkenin ödeme dengesinde ar
tan bir önemi vardır. Bu gelirler, o ülkede özeErkle
ticaret açığını kapatmaktadır.
Şimdi müsaadenizle birer satırla
ana hatlarını
özetlemeye çalıştığım turist ve turizmin ülkemizdeki
durumuna Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki Grupumun eleştiri görüş ve temennilerine ge
çiyorum.
Sayın üyeler;
Ba kadar önemli ve geniş kapsamlı bir sektör olan
turizmde başarıya ulaşmanın şartları şüphesiz ki kök
lü bir eğitim, başka ülkelerle aramızdaki farklar ve
benzerlikleri araştırmak, onların geçirdiği deneyler ve
takip ettikleri politikadan yararlanma yoiu üzerinde
düşünmek, doğa ve insan kaynaklarının bilinçli bir
şekilde tam, etkin ve hakça kullanılabileceği ve geliş
tirilebileceği bir toplum düzenini kurmaktır kanısın
dayız.
Türkiye'nin jeopolitik durumu itibariyle çok üstün
özeîîîkleri olduğu malumunuzdur. Ülkemiz, çeşitli
milletlere ait medeniyetlerin kaynağı, çeşitli dinlere
?M kutsal yerlerin bulunduğu bir ülkedir. Ortadöks
âleminin ruhanî yeri İstanbul, İslâm âlemine uzun za
man önderlik etmiş hükümetlerin bulunduğu yer Tür
kiye'dir. Tarihî eserlerin en muhteşemi, manzaranın
en güzeli, güneşin, denizin, kumun en mükemmeli;
kaplıcaların, içmecelerin çeşitlisi tüm gıda maddeîer'nin meyvesi ile sebzesi ile en lezzetlisi Türkiye'mizdedir. Hiçbir millette görülmeyen misafirperverlik, gübryüzfüiük, j^abancılara karşı saygı; kısaca en üstün
meziyetler Türk milletinin karakterinde ve ahlâkında
mevcuttur.
Kısaca memleketimiz doğal, tarihsel, kültürel ve
sosyal değerleri ile büyük bir turistik potansiyele sa
hiptir.
Hal böyle iken, kısaca saydığım zenginliklerden
hazinelerden hiç denecek kadar yararlanmakta oldu-

9 . 2 . 1977

O : 1

ğumuz turizm bakımından, dünya devletlerinden geri
kaldığımız da bir gerçektir.
Özel sektör elinde plansız, programsız, kontrol ve
murakalbesiz bir şekilde heba olan, harap olan do
ğal kaynaklarımız, devamlı aşırılan, tahrip edilen, dö
külen, bozulan, korunmada ihmale uğrayan tarihî
eserlerintiz, yağma edilen kıyılarımız, yararlanamadı
ğımız, yararlanmasını bilemediğimiz köşkler ve saray
larımızın yüklediği malî külfetler bizi her gün biraz
daha ekonomik güçlükler içerisine itmektedir.
Türkiye turistik verilere göre, turistik şartları ha
vi memleketlerin başta gelenlerinden biridir. Ancak,
bugün, turizmde yanlış politika sürdürülmekte oldu
ğundan başarılı olmamız olanak dışıdır. Örneğin, ha
len yurdumuzda yaklaşık olarak 7 126 km. deniz,
1 350 km. göl, 14 000 km. kadar da nehir kıyısı ol
masına rağmen, gelecekteki ihtiyaçlar ve gelişmeler
gozönüne alınmadığından bunların bir nizama bağlan
ması yoluna gitmek için arzu edildiği surette çaba
harcraımamâktadır.
Çeşitli ülkeler sahillerini farklı nizamlar getirmek
suretiyle değerlendirmek yoluna gittikleri halde, tu
rizm emlüîtridine ayrı bir yer ve önem verdiğini her
vesileyle iddia eden MC İktidarının halen sahil şeriîbıiıi'in planlamasını gereği gibi yapmadığı, deniz, göl
ve nehir kıyılarına ilişkin imar planlarım hazırlama
dığı, sahil şeritlerinin belli bir nizamın dışında kullamhnasını önlemediği doîayısıyle ülke turizminin ge
lişmesine gereğince önem vermediği ortadadır.
Sayın senatörler;
MC İktidarı her konuda olduğu gibi, kıyı yağmacıl'ğ? konusunda da demokrasiye, hukuka ve ya
salara aykırı bir tutum ve davranış içindedir. Kıyı
yağmacılığı konusu uzun yıllardan beri tartışma ko
nusu yapıldığı için, müsaadenizle bu konuda biraz
geniş ve ayrıntılı malumat arz etmek istiyorum.
Anayasamızın 36 n o maddecinin 2 ve 3 neü fıkra
ları ile 37 nci maddesinin 2 nci fıkrası mülkiyet hak
kının kamu yararına sınırlanabileceğini gösteren hü
kümleri ihtiva etmesine;
Anayasa Mahkemesi 28 . 4 . 1966 tarih ve 1966/3
esas 1966/23 karar saydı kararı ile «-Mülkiyet hakkı
eski anlamında ferdin dilediği şekilde kullanabileceği
b'r hak ve sınırsız bir hürriyet olma niteliğini çoktan
yitirmiş, mülkiyet anlayışı bu hakkın bir bakıma sos
yal yapıda bir hak olduğu yolunda gelişmiş bir çok
haklar gibi, bu hakkın da kamu yararı amacı ile sınırîanr bileceği ilkesinin kabul edildiği» yolunda hü
küm tesis eylemesine;
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Yüksek Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihatı Blrîeşilirnıe Genel Kurulu 13 . 3 '. 1972 tarih 1970/7 esas,
1972/4 karar sayılı kararı ile «Tamamen bir ülkenin
sınırları içinde kalan denizlerle sair denizlerin kara
suları, o devletin hükümranlık sahasına girdiklerin
den menfaati umuma aittir» yollu karar verme'sine,
Medenî Yasa, 641 nci maddesiyle «Menfaati umuma
ait olan mallar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır,
kimsenin mülkü değildir» hükmünü açıklığa vazeylemesine;
6785 sayılı İmar Yasasına, 1605 sayılı Yasa ile
eklenen ek 7 nci madde; deniz, göl ve nehir kenarla
rındaki imar hareketlerini düzenlemesine, adı geçen
Yasaya göre çıkarılıp 18 . 1 . 1975 tarih 15122 sayılı
Resmî Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 1.05 mad
desinin (e) bendine göre kenar, «kıyının kara yönün
de bittiği çizgi» olarak tarif edildiğine ve bu çizgi
den itibaren 100 metre genişlikteki saha şeridinde
İnşaatın sınırlandırılmasına, yine İmar Yasasına gö
re, hazırlanıp 14 Kasım 1974 tarih ve 15412 sayılı
Resmî Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 5 nci mad
desinin 2 nci fıkrasında «...deniz, göl ve nehir ke
narlarından 30 metre içerisinde hiçibir yapı yapıla
maz. Yapılmış olanlar değiştirilemez, bunlara ekleme
yapılamaz» dendiğine;
Aynı konuda, Bakanlar Kurulunun 10 Ocak 1975
tarih ve 15114 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan
17 . 12 . 1974 tarih ve 7/9163 sayılı kararı bulunma
sına;
Ayrıca İmar ve İskân Bakanlığının 22 Mart 1975
tarih ve 15185 sayılı genelgesi olmasına rağmen, hü
kümetin ve ilgili bakanlıkların gevşek tutumları, olay
lara seyirc1! kalmaları, taşra teşkilâtında 'bulunan yet
kililerin olup bitenlere göz yummaları nedeniyle sa
hillerimiz varlıklı kişiler, şirketler ve muhtelif 'kuru
luşlar tarafından kapatılmaktadır. Bugün Türkiye'de
kıyı yağmacılığı kim ne derse desin yadsınamaz bir
gerçek, elle tutulur bir olgudur.
Sayın senatörler;
Turizm alanında önemli olan, dış turisti çekmek,
iç turisti dışarı göndermemek yollarını arayıp bulmak
tır. İç turizmin de dış turizm kadar önemli olduğun
da şüphe yoktur. Halkımızın bilinçlenmesi, dış dün
ya ile olan münâsebetlerii turizme bakma açısını genişüetmiş, yararlı olduğunu anlamalarına etken bir du
rum yaratmıştır. 1976 yılında nüfusumuzun 40 mil
yon 840 bine ulaştığı tahmin edildiğine, 1975 - 1980
döneminde doğum hızının % 37,2,
ölüm hızının
°/0 10,8, böylece artış hızınm °/0 26,4 olduğu gerçeği
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karşısı Uda, iç turizmin öneminin daha da artacağı bir
gerçektir.
1976 yılının ilk 9 ayında yurda gelen turist sayısı
1 491 174 kişi; bu sayı 1975 yılının aynı dönemine
göre % 6,9 bir artış göstermiş ise de, 1976 yılının
ilk dokuz ayında dışarı giden turist sayısı 1 milyon
147 bin civarında olduğundan turizm gelirleri 1976
yılının ilk dokuz ayında bir önceM yıla oranla % 15,3
miktarında azalarak 181 milyon 400 bin dolar ol
muştur. Yurt dışı turizm harcamaları 135 milyon
600 bin dolar; ancak Kasım ayında 168 bin hacımı
zın döviz aldığını da hesaba kattığımızda, 1976 yılın
daki turizm gelirierimizin sıfıra müncer olduğu orta
ya çıkar. Oysaki aynı yılda İspanya'da net turizm
geliri 3 milyar doları, İtalya'da 2 miilyar doları aşkın.
Öte yandan 1976 Kasım sonu itibariyle sektöre üst
yapı alanında Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 150
ıriilyon 800 bin lira harcama yapılması öngörülmüş,
19 milyon liralık yatırım gerçekleşmiştir. Aynı dönem
de sektöre üst yapı alanında yatırım yapan kuruluşlar
dan İller Bankası Genel Müdürlüğü 70 milyon öngör
müş, 26 milyon gerçekleşmiş, Emlâk Kredi Bankası
Genel Müdürlüğü 35 milyonu öngörmüş, 1 milyon
gerçekleşmiş. Turizm Bankası Genel Müdürlüğü 30
milyon öngörmüş 12 milyon gerçekleşmiş. Yanii Genel ve Katma Bütçelerle İktisadî Dev
let Teşekküllerinin turizmde üst yapı alanında
yapmayı tasarladıkları 285 milyon 800 bin liralık ya
tırımın 58 milyonunun harcandığı, 227 milyon 800
bin liranın tasarruf edildiği anlaşılmaktadır. Böyle bir
durumda, Bakanlığın sektör için vazgeçilmez önemi
olan sermaye teşekkülünde kaynak bulamamaktan ya
kınmaya hakkı olmasa gerektir. Yatırımların finans
manı konusunda ortaya çıkan başlıca iki sorun; dev
let sektöründe proje yapabilme ve uygulama beceri
sinin eksikliği, özel sektörde ise bunlara ek olarak yete
rince teşvik edilememinin yarattığı rantabilite sorun
larıdır. Bu sorunlara akılcı bir yaklaşımla çözüm bu
lunmadıkça turizm alanına kaynak akımından ve ya
tırım gerçekleşmesinden bahsolunamaz. Rapora göre,
1990'larda 700 bin saatlik insan ömrünün 40 bin saati
çalışmaya, 330 bin saati dinlenmeye, 330 bin saati da
boş zamanların değerlendirilmesine, yani turizme ay
rılacak. Yine o senelerde her ülkede halkın % 80'inden fazlası şehirlerde oturacak. Bu rakam ve hesap
lar, turizmin ne kadar güçlü olduğunu göstermesi ba
kımından ilginçtir. Üzerinde durulmaya değer.
Sayın senatörler;
Türkiye'de turizm pahalı hale gelmiş. İç turistler
dahi, yukarıda verdiğim rakamlardan da anlaşılacağı
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ğl'bi, dış ülkelerde tatillerini geçirmek için daha bü
yük, daha müsait olanaklar bulur hale gelmişler
dir. Turistlerin gelişlerinde azalma olduğu gObl, har
camalarında da azalma vardır. Devlet Planlama Teş
kilâtı raporlarına göre, Akdeniz ülkeleri arasında en
büyük pahalılık Türk turizminde kendini göstermek
tedir. Diğer yönden, 1976 yılında ülkemüze gelen ya
bancıların kmpozisyonunda da bir değişim var. O da
konaklamayan veya konakladığı halde otellerde kalma
yan kişilerin, yani amiyane tabiriyle hippilerin ve ik
tisadî anlamda memleketimize bir yarar sağlamayan
'öğrencilerin ve aynı emsalde yabancıların geldiği ön
ceki yıllara oranla bunların sayılarının arttığıdır. Özel
likle TIR kamyonlarıyle yurda girenlerin sayısı 1975'
te İSO bin olmasına karşın, 1976*da bu sayı 300 000'e
yükselmiştir.
Görüşümüz şudur ki;
Turizm gelirlerindeki azalışın asıl ve gerçek ne
deni, Türkiye'deki tatil maliyetinim ve fiyatının yüksek
oluşu ile ilgilidir. Bu arada yurt içi turizm talebi, ül
kemizde yurt dışı turizm talebinden daha hızlı geliş
tiği için, Türkiye'de ikinci konut, tatil ve sayfiye eri
sorunu ortaya çıkmış ve bu sorun sınırlı tatil yöre
lerinin ve sahillerinin toplum yararına kullanılmasını
engelleyen bir oluşumu ortaya çıkarmıştır.
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yüzlünden turizmde çok şey kaybeden Atina'nın ye
rini almak, iç savaşlarla yanıp yakılan, ateşe verilen
Beyrut'un yerini almak mümkün olamamış, bilhassa
kitle turizmini amaçlayan dışa dönük bir politika izlenememiştir.
Sayın senatörler;
Malumunuz olduğu veçhile, devletlerin devamlı
dostları, düşmanları yoktur. Devletlerin menfaatları
vardır. Rejim alış verişi yapmadığımıza, gayemiz tu
rizm gelirlerini artırmak olduğuna göre, Türkiye'nin
yararı, ekonomik yafan bahis konusu olduğu her
yerde her devletle; kapitalisti ile de, sosyalisti ile de,
komünisti ile de iyi ilişkiler kurmak mecburiyetinde
yiz. Büyük Atatürk'ün şu ileri buyruk sözlerini hatır
lamalıyız «Ülkemizi bir çember içine alıp dünya
ile ilgisiz yaşayamayız. İleri ve uygar bir ulus olarak
çağdaş uygarlık alanı ortasında yaşayacağız.» Büyük
insan böyle buyurmuş.

Genellikle belediye hizmetleri iyi görülmediğinden
elektrik, içmesuyu, kanalizasyon, temizlik, park, bah
çe, otel, eğlence yeri sorunları halledilmediğinden, her
türlü liman te'sisîeri ihtiyaca cevap vermekten uzak
olduğundan, gerek iç ve gerekse dış turist memnun
edilememiştir.
Örneğin; Birinci Beş Yıllık Plan döneminde 20 bin
yatak arzı düşünülmüş 8 000 yatak sağlanmış, İkinci
Beş Yıllık Plan döneminde 150 118 yatak arzı düşü
nülmüş 16 470 yatak sağlanmış, Üçüncü Beş Yılhk
Plan döneminde 54 400 yatak arzı istenmiş 3 yıl içe
risinde gerçekleştirilen yatak sayısı, 10 329*da kalmış.
Bunun yanı sıra, 1976 Kasım ayı sonuna kadar yuka
rıda da değindiğim gibi, yatırımların ancak % H»4*ü
gerçekleşmiştir. Bu durumda turizm bakımından men
fi j önde etki meydana getirmiştir.

Maalesef bugüne dek, bu buyruğun gereği yerine
getirilmemiş, İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi
devletlerde bu konuda uygulanan yöntem, yani tu
rist sevkeden, devamlı turist akımını temin eyleyen
şirketlere, kuruluşlara tesis kurma olanağı sağlan
mamış, bu Şirket ve kuruluşların tesislere ortak edil
meleri yoluna gidilmemiştir. Bu konuda, yalnız kom
şumuz İran ile temasların başlatıldığı basına yansımış
ise de, somut bir gelişim henüz ortada yoktur.
Marksist bir devlet olan Yugoslavya Pan Ameri
kan havayolları ile Belgrat ve Yugoslavya sahillerin
de ortak tesisler işletmekte, Budapeşte'de büyük Ame
rikan otelleri boy göstermektedir. Elbetteki bu müş
terek faaliyette turist ceîbetmeye çalışan tesisler, tu
ristin cüzdanım boşaltmayı amaçlarken, turist sevke
den memleket de vatandaşını sömürtmemek için tesisJerin müşterek yapılmasını arzulamaktadır.

Bu bütçede, kongre turizmini teşvik bakımından
kongre, konferans ve gösteri salonları gibi, donatım
tesisleri sağlanacağı bildirilmesine rağmen, önerilen
ödenek geçen yılkinden daha da azdır. Örneğin, İs
tanbul Kongre Sarayına geçen yıl 10 milyon kadar
bir ödenek önerildiği halde, bu yıl sadece 200 000 lira
Sayın senatörler;
önerilmiş
bulunmaktadır. Kongre yapılması öngörülen
Turizm sektörünün politik yönü yoktur. Amacı
iîin, turizm açısından gelişmiş olması, gerekli nitelik
turist ceîbedebilmek, yabancı para alabilmek, millî
leri üzerinde toplaması gerekirken, tersine bir uyguekonomiye katkısını artırmaktır.
Bulgaristan, Romanya kollektivizmin içinde, rahat | lama ile Konya, Nevşehir için 2 milyon lira bir ödeça gidilip geliniyor. Biz halen Hopa'dan öteye yolu ' nek konmuş, Antalya, Alanya, Kuşadası ve Aydın için
götürmemekte, sarp kapışım açmamakta direniyoruz. '• sembolik sayılacak biçimde ve toplam olarak 600 bin
lira ödenek öngörülmüştür.
Bu düşünce ile hareket edildiği için, cunta yönetimi
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Sayın senatörler;
Bütçenin gerekçe bölümünde ikinci konut yatırım
larının yerli ve yabancı turistlerin konaklama ihtiya
cını karşılayacak şekilde Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, Arsa Ofisi Genaî
Müdür?üğü ile işbirliği halinde belirlenecek arsa üze
rinde Turizm Bankası kanalıyle geliştirileceği ve feçVik edileceği belirtilmekte ise de, bu işin bîr grup
müteahhit şirketin daire yapıp salmasından başka bir
işe yaramayacağı aşikârdır. Çalışma, tümüyle bir Özel
sektör fonksiyonu niteliğindedir. Turizm mevsimi bo
yunca daire sahiplerinin kendi binalarında tatillerini
geçirecekleri gerçeği karşısında, bundan yabancı tur ;krin hangi sürede ve ne biçimde yararlanacaklannı, döviz girdisini nasıl gerçekleştireceklerini anla
mak mümkün değildir.
Bugün içlin konaklama tesislerimiz İstanbul ve İz
mir gibi büyük şehirlerdeki bir kaç otelin dışında ar
zu edilen geceleme oranlarına yaklaşamamakta, ha
len ortalama % 40 - 45 civarında bir geceleme temin
edilebilmektedir. Hatta, konaklama tesislerimiz ve
tümüyle konaklama hizmetleri hızlı fiyat artışları neftcesli enflasyonist baskıdan etkilenmekte, komşu mem
leketlerle rekabet edip ayakta durabilmek için mec
buren servisi azaltmak yoluna gitmektedirler. Turist
sayısının azlığı, tesislerin yurt sathında dağınık olması,
aynı bölgedeki tesislerin birbirlerini tamamlayanıamaIarı, turistin dinlenme, eğlenme ve vakit geçirmesinde
yetersiz kalmaları konaklama tesislerini başarısızlığa
götürmektedir.
1976 icra pîanmda belgesiz konaklama tesisleri
nin tam bir sayımı yapılarak içlerinden belli nitelik
lere sahip olanların ıslahı, iç ve dış turizme hizmet
edecek, cevap verecek belli standartlara uygun hale
getirileceği biMirilmiş olmasına rağmen, Bakanlık bel
ge sistemini yaygınlaştıramaınış, turizm hareketlerinin
yoğun olduğu transit- yollar, kıyı yolları, Anadolu yol
güzergâhları üzerinde zincirleme birbirini tamamlayı
cı konaklama tesisleri kurulması yolunda elle tutulur
bir ilerleme kaydedilmemiştir.
Devamlı ve muntazam turist akımını temin için,
dış sermayeden yararlanma yollarına gidilmemiş, kı
şın tesislerin boş kalmasını önlemek için yabancı
emekliler, ihtiyar pansiyonerlerin kışı ucuz, ılık tesis
lerimizde geçirmelerini temin çareleri düşünülmemiş
tir. 1976 yılı icra pîanmda turizm fiziksel planlama
çalışmalarının yaygınlaştırılacağı, proje geliştirme
faaliyetlerine hız verileceği bildirilmesine rağmen, Gü
neybatı Anialya projesi, Side ve çevresi gelişim pro
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jesi, Muğla kıyı bandı, Mersin - Silifke fiziksel plan
lama çalışmalarının dışında başkaca bir faaliyet gö
rülmemektedir. Hattâ, bunlardan Güneybatı Antalya
projesinin altyapı tesislerinin finansmanı Dünya Ban
kasınca karşılanacak iken, proje finansmanının Dün
ya Bankası 1977 yılı programında olmadığını üzülerek
öğrenmiş bulunuyoruz.
Sayın senatörler;
Hükümet Programında turizm sektöründe de geri
kalmış yörelere öncelik ve önem verileceği beyan
edilmesine rağmen, Devlet Planlama Teşkilâtı Kal
kınmada
Öncelikli Yöreler Dairesinin
neşrettiği
«Planlı dönemde kamu yatırımlarının illere göre dağı
lımı» adlı kitabını tetkik ettiğimizde Hükümetin, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının hiç de sözünü tutnıadiğım görmekteyiz. Zira 1975 yılı turizm sektörü
program yatıranlarının % 17,8'i olan 77 milyon 228
bin lirası Kalkınma Öncelikli Yöreler olarak tespit
edilen Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolunun 40 iline,
% 82,2'si olan 355 milyon 816 bin lirası da geri ka
lan 27 iîe yapılmıştır.
Sayın senatörler;
1974 yılında ülkemize gelen yabancıların % 28.8'i
deniz yoluyla, % 26.6'sı hava yoluyla, % 6.3'ü trenle,
% 38.3'de karayoluyla, 1975'te ise, % 21.6'sı deniz,
% 23.1'i hava, % 5.4 tren, % 49.9'da karayoluyla
gelmişlerdir. Bu oranlar dahi bilhassa tren yollarımı
zın perişan halini ortaya koymakta, hele buna bir de
son zamanlarda Edirne kapısında ve tren içerisindeki
gümrük muayenesi ve trenin asgarî 4 - 5 ssat orada
beklemesi eklenince en hafif deyimiyle yolculuk iş
kence halini almaktadır.
Sayın senatörler;
Son aylarda yolculuk yapanlarımız görmüşlerdir.
Avrupa'dan Türkiye*ye gelen tren hiç bir ülkede uy
gulaması yapılmadığı ve hiç bir ülkenin sınır kapışma
da bekletilmeli iği halde, Edirnekapıda dört beş saat
bekletilmekte, gümrük ve pasaport muayeneleri tre
nin cılız elektriği altında ve tren içinde yapılmakta
yolcu ve hatta ilgili memurlar helak olmaktadır. Karayoliarımızm denizyolîarımızın hali yürekler acısı,
hava yollarımızın durumu malum. Bu halimizle de
vamlı yuvarlak lâflar eümek'e devam ediyor, bu hali
mizle ilgili sayın yetkililer, her gün muhteşem bir eda
i'e varlığı yokluğuna eşit televizyonda gerile gerile
pozlar verip büyük Türkiye nutukları atıyorlar.
Sayın senatörler;
1966 - 1975 yılları arasında geçen 10 yıllık devre
ye trafik yönünden, yani trafik kazaları yönünden
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göz attığımızda Türkiye'de vukua gelen toplam trafik
kaza sayısı 272 644 ohıp bu kazalarda
toplam
40 959 kişi ölmüş, 207 723 kişi yaralanmış ve sakat
kalmıştır. Maddî hasar maliyeti 1 017 923 000 lira,
yani günde 11 kişi trafik kazasında ölüyor. 1966'da
16 218 olan trafik kaza sayısı, 1975te % 300'e yak
laşan bir artışla 46 735'e yükselmiştir. Bu istatistikî
bilgiler de karayolları ve trafik sorunu üzerindeki gö
rüşümüzü teyid eylemekte ve trafik anarşisi yüzündeni
turist sayısı hızla düşmektedir.
Gerçi MC iktidarı döneminde trafik kazalarında
günde 11 kişinin ölmesi önemsenecek bir mesele ol
maktan çıkmıştır. Çünkü her gün, yurdun her yerin
de, bir kaç kişi kurşunlarla delik deşik ediMyor, si
yasî cinayete, anarşik olaylara işkenceye, ölüme se
yirci kalınıyor; hükümetin ve bilhassa hükümet için
de bulunan bir başın, bu feci akd almaz olaylara se
bebiyet verdiği hattâ, planlı olarak, kasıtlı olarak bu
menfur olayları teşvik ettiği Türk MilMinin ve dün
ya kamuoyunun gözünden kaçmamaktadır. Faşizm
doruğuna erişti, can ve mal güvenliği kalmadı bu
cennet vatanımızda. Bu halimizle turist celbedeceğimizden bahsetmek cidden boş ve hoş bir hayal.
Sayın Senatörler;
4 . 5 . 1960 gün ve 7470 sayıh Yasayla kurulan
ve görevi, turizm sektöründe konaklama tesisleri ya
tırımlarının yapılması, işletilmesi ve bu alanda yapı
lacak özel sektör yatırımlarının teşviki ve yönlendiril
mesini sağlamak olan T. C. Turizm Bankası A. Ş.'nin
sermayesi kurulduğu tarihte 300 milyon lira iken,
1970de 500 milyona, 1973*de 600 milyona 1975'de
750 milyona ve nihayet 29 . 11 . 1976 tarihinde de
bir milyara yükseltilmiş ise de, bu sermayenin günü
müzün koşullarına cevap verecek seviyede olmadığı
hepinizin malumudur. Zira adı geçen bankanın
yılda açtığı azamî 300 milyon civarındaki kre
di miktarı, bu sektörde faaliyet gösteren konaklama
ve yan tesislerin yatırıma başlanıldığından kâra ge
çinceye kadar geçecek sürenin uzun olmasından ötü
rü tesislerin idamesine kifayet etmesine imkân ver
memekte, Sayın Bakanın Komisyonda açıkça beyan
eylediği raporda da belirtildiği gibi, cazibesini yitir
mektedir. Ülkemizde bir çok müteşebbislerin bu ko
nuda milyonlar sarf ettikten sonra banka anaborçlannı değil, teraküm eden faizlerini dahi ödeyemez du
ruma geldikleri bilinen bir gerçektir. Bu sebeple ola
cak ki, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yanlış bir po
litika izleyerek teşvik, organize, faiz hadlerini indir
mek, kredi anasermayesini ödeme süresini uzatmak,
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müteşebbisi desteklemek, kolaylıklar sağlamak yerine
1977 yılında Turizm Bankasının yatırımı
bizatihi
kendi tesislerini genişletmek ve yeni tesisler kurmak
yönünde olacağı kabul edilmiş böylece 6086 sayıh
Turizm endüstrisini teşvik Yasası da kısmen yürürlük
ten kaldırılmış olmaktadır. Kaldıki sözü edilen yasa
nın 36 ve müteakip maddelerine göre, Basın Yayın ve
Turizm Genel Müdürlüğüyle işbirliği yapması öngö
rülen belediye ve özel idareler için de Bakanlık yan
lış, sakat bir yol tutmakta, partizan girişimlerden çe
kinmemekte, yasa buyruğuna sırt çevirmektedir. Şöyleki :
Bütçe önerisinde festivaller için Özel İdarelere
900 bin, belediyelere 1,5 milyon lira yardımda bulu
nulması öngörülmektedir. Belediyelere verilen bu pa
raların yapılan harcamaların denetlenmesi söz konu
su olmadığından, devlet parasının partizanca bir gö
rüşle iktidar yanlısı çevrelerce nasıl çarçur edildiği
geçmiş olaylarla ve özellikle 1975 uygulamasıyle orta
dadır. Özel tdarelere yapılan yardımın düşürülmesine
rağmen, belediyelere yapılan yardımın yükseltilmesi
nin altında yatan işte, bu partizanlık gerçeğidir.
Sayın Senatörler;
5 . 7 . 1976 günlü kararname ile yurt dışında 24
yerde Turizm ve Tanıtma bürosunun ihdas edildiği,
yurt içinde bölge müdürlüklerinin sayısının 19'a, bun
lara bağlı olarak hizmet gören Turizm ve Tanıtma
Müdürlüklerinin sayısının da 64'e yükseltildiği bildi
rilmiş ise de, bu kuruluşların personel ve kira gider
leri dışında yapacakları harcamalar dikkate alınma
mış, cari masrafların nasıl karşılanacağı açıklanma
mıştır.
Öte yandan yayın araçları ile tanıtmada etkinliği
sağlamak açısından yayın trajlarının artırılacağı ileri
sürülmekte ise de, kâğıt ve işçi ücretlerinin artmış ol
ması nedeniyle bütçede önerilen ödeneğin kâfi gelme
yeceği meydandadır.
Çağımızın en önemli sorunlarından birisi ve belkide turizm bakımından en önemlisi tanıtmadır. Ta
nıtmada nasıl tanıtacağımız kadar neyi tanıtacağımız
da önemlidir. Toplumumuzun çeşitli alanlardaki ulu
sal, sanatsal ve kültürel değerlerini başka bir deyişle
yaşayan Ve yaşatılması gerekli olanları koruyup ta
nıtmak devletin, hükümetin görevleri arasındadır.
Ulaşım ve haberleşme araçlarının hızla yaygınlaşma
sı ve gelişmesi dünyamızı daraltmıştır. O nedenle, bu
gün devletler yalnız ulusal kamuoyunu değil, uluslara
rası kamuoyunu da hesaba katmak durumundadırlar.
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Ülkemizin tanıtılması için yapılan İstanbul Birin
ci Uluslararası Film ve Müzik Festivali lehinde, aley
hinde çok şeyler söylendi, çok şeyler yazıldı. Elbette
söylenecek, elbette yazılacaktır. Demokrasi eleştiri
yapmakla, hoş görü ile fikir ve sanat özgürlüğü ile
gelişir, ayakta durur. Demokrasi, bir inanma ve inan
dırma rejimidir. Düşüncenin düşünce ile savunulmadığı hiç bir rejimin demokratik olamayacağı artık iyi
ce anlaşılmıştır.
Anayasa Mahkemesinin kararlarına saygılı olmak
la beraber, toplumda bölücülüğü, vatandaşlar arasın
da nefret ve düşmanlığı, üstelik kuşkuyu egemen kı
lan, insanın bedensel ve ruhsal varlıklarının gelişme
sine set çeken; insanı ve toplumu yavaş yavaş çökün
tüye sürükleyen ve bu suretle insan haysiyeti denilen
büyük değeri yokeden Türk Ceza Kanununun 141,
142 ve hatta 163 ncü maddelerinin halen yürürlükte
ohııası demokrasimiz yönünden düşündürücüdür.
Sayın Senatörler;
Yasa her türlü kısıtlamayı getirebilirse, özgürlük
lerin Anayasada sayılmasının ne anlamı kalır?... Arzettiğim nedenlerle, eleştirilere tahammül etmek olgun
luğunu göstererek ileride daha iyisini, daha başarılı
sını yapmak, tertip etmek yolları aranmalı, sanata, sa
natkâra lâyık olduğu değer verilmelidir.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Anadolu Ajansının verimliliğini artıracak tedbirler
kifayetsizdir. Yabancı büyük ajanslar, devletin resmî
ajansı olan Anadolu Ajansından bugüne dek çıkarılmamış, özel ajanslarla yüksek ücret talebi yüzünden
bağlantı kurulamamış, böyle Türkiye'nin dış dünya
ile olan ilişkileri, Türkiye'nin tanıtılması baltalanmış,
döviz geliri istendiği, arzu edildiği düzeyde sağlanamamıştır.
Sayın Senatörler;
Bakanlık personeli arasında huzursuzluklar olduğu
bir gerçektir. Olabilir, birçoğumuzun bildiğimiz veya
duyduğumuz bu huzursuzlukları ve nedenlerini bu
kürsüde açıklamak yoluna gitmeyeceğim. Arzumuz
gerçekleri kamuoyundan gizleme yoluna gitmeden huzursuzluğun giderilmesidir.

I
I
I
I
I
I
I
|

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı personelinin, turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline getirmelerini bu millî, vatanî ve insanî görevi yapmak için yoğun bir çaba harcamalarını ve dayanışma içinde görevi yürütmelerini yürekten temenni etmekteyiz.
Bütçenin Ulusumuza ve ülkemize uğurlu olması
dileği ile yüce Heyetinize teşekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)

i
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Birçok noksanları, tertip hataları ve çeşitli söylen
tiler karşısında halk oyunları topluluğunun kurulma
sı gerek yurt içinde, gerek yurt dışında Avusturya,
Almanya, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde ve Sovyet
ler Birliğinin Türklerle meskûn Taşkent ve Tiflis'te
ayrıca, Moskova'daki gösterilerini ülkemiz vo milleti
mizin tanıtılması, ad; geçen devletlerdeki Türklerin
millî duygularını tatmin ve hiç olmazsa hasret gider
meleri açısından memnuniyetle karşılıyor, festival do
lay isiyle olup bitenler hakkında sayın bakanın yük
sek heyetinize bilgi vereceği olaylara bütün ayrıntıla
rı ile açıklık getireceğini ümit ediyoruz.
Sayın Senatörler;
Anayasamızın 121 nci maddesinin son fıkrası ay
nen «Devlet tarafından kurulan veya devletten malî
yardım alan ajansların tarafsızlığı esastır» hükmünü
açıklık ve kesinlikle vazettiğine göre, bugünkü politi
ka ortamında belli bir yanı tutuğu, tarafsız olmadığı
kesinlikle bilinen Tercüman Gazetesi sahibinin Ak
Ajansın da sahibi olduğu halde Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının bu ajansa ortak olduğu hususunu,
Bakanlığın bu davranışını en azından sorumluluk duy
gusu ile bağdaşmayan bir davranış olarak gördüğü
müzü belirtmek isterim.
-
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CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
N A ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
I Saysii Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri;
I
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi ile ilgili
I olarak grupumuzun görüşlerini, son alınan kararın
I ışığı altında kısaltarak ve önemli konulara değinerek
arz etmeye çalışacağım.
I
Önümüzdeki bütçeye göre, 1977 yılı teklif topla
mı 786 milyon lira. Bunun 677 867 000 lirası BaI kanlığa, geri kalanı da tanıtma işlerine ayrılmış bu
lunmaktadır. Bu ödeneğin 499 milyon lirası ülke tu
rizminin geliştirilmesiyle ilgili programlara ayrılmış
I bulunmaktadır. Bu programda, yani bugünkü alım
I gücü karşısında 499 milyon lira ile ülke turizminin
I geliştirilmesi için ne yapdıyor. Bölüm ayrıntılarına
I baktığımızda bunların epeyce bir kısmının aylık, ücI ret, yolluk, özel idare ve belediye yardımı gibi mas
raflara gittiğini görüyoruz. Pek tabiî bunlar gerek
I bütçe tekniği bakımından, gerek öngörülen hizmetle
rin yapılması bakımından gerekli masraflardır ve tuI rizmiii uygulanmasında grupumuzun diğer bakanlıkI larla ilgili görüşlerini belirttiğimiz zaman ifade ettiği1 miz gibi, biraz gereksiz bir merkeziyetçilik de burada
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uygulanmış olsa dahi, gene de teknik olarak gerekli
masraflardır. Buna mukabil, bütçe programında bu
kadar az ödenek ile yapılacak işlerin çokluğu dikka
ti çekmektedir.
Bir idarede, hele turizm gibi herkesin bildiğini
zannettiği ve iddia ettiği bir idarede bu kadar çok
iş yapılacağı söylenirse, gerçekten bunun uygulama
da hangi ölçülerde başarıya ulaştığını düşünmek, en
dişe etmek de aynı şekilde bir gerçek olarak ortaya
çıkar.
Bilirsiniz, modern kamu yönetiminde işler gerçek
programlarla sıraya konulursa ancak başarılı sonuç
lar verebilirler. Bu programda Turizm Bakanlığı bü
yük ölçüde yatırımcı bir bakanlık gibi görünmekte
dir.
Bizim Anayasa ve devlet sistemimiz acaba Tu
rizm Bakanlığının büyük ölçüde yatırımcı bir bakan
lık gibi görünmesine uygun bir ortam yaratmakta
mıdır?.. Turizm Bakanlığı bugüne kadar nerede di
rekt yatırımlar yapmıştır. Yatırım, Türkiye'de büyük
ölçüde belki de yanlış anlayışlara meydan vermekte
dir. Diğer Bakanlıklar bütçesinde belirttiğimiz gibi,
yatırımlar hangi
iktidarın devrinde olursa olsun,
Anayasanın gerçeklerine rağmen, iktidarların prog
ramlarında ve görüşlerindeki kamuoyuna yansıma
lar ne şekiîde olursa olsun, iş başına gelen iktidarlar,
her şeyin kendilerinin yaptığını, biz yaptık, siz yaptı
nız iddiaları içinde kendilerinin yaptığını ve sadece
Dcviet tarafından yapılıyormuş gibi herkesi meydan
lara çıkaran törenler yapmak suretiyle uygulamaya
çalışmaktadırlar. Halbuki, demokratik, bizim Ana
yasa sistemimize uygun olarak ileri gitmiş Batı top
lumlarında hiç de böyle değildir. Yatırımlar, devletin
sistemi içinde yapılır ve işini bırakarak bir sürü in
san da meydanlara dökülmezler bu yatırımların uy
gulanması sırasında.
Bu bakımdan Türkiye'de de, hele turizmde bu
nun üzerinde önemle durmak lâzımdır. Hepiniz bi
lirsiniz artık, inanılmıştır; «turizm bir bacasız endüst
ridir» ama öyle bir endüstri ki, kaynağı bitmeyen
bîr endüstridir. Bugün dünyada, insanları ne ölçüde
mutluluğa götürdüğü belli olmayan, teknik gelişme
lere dayanan bacalı endüstrileşme sanayileşmenin tu
rizmi hangi yönde etkileyebileceği, yani kaynağı bit
meyen bir endüstriyi hangi yönde etkileyebileceğinin
Türkiye'de çok iyi hesaplanmış olması gerekir. Asıl
önemli olan turizmde budur. Tabiî ki, bir devlet, ba
calı endüstrileşmenin sürati ile çabuk kalknıacaktır.
Bu yatırım, hangi sistemler içinde yapılırsa yapılsın,
karma ekonomi, özel sektör, devlet; ama bacalı en
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düstri iyi bir planlamaya tabi tutulmadan, bakanlıklararası koordinasyonla îmar - İskân Bakanlığı, İç
işleri Bakanlığı, mahallî idareler, Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi. Eğer bu bacalı en
düstri, bacasız endüstrinin geleceğini yok eder şekil
de gelişiyorsa, bir gün kaynağı bitecek bir yatırım,
kaynağı bitmeyecek bir endüstriyi baştan yıkıyor de
mektir. Türkiye'deki en önemli sorun turizmde bu
dur.
Şimdi bakın, programdan okuyalım.
«Turistik
arzın geliştirilmesi amacı ile ülkenin turizme elverişli
yörelerinin fiziksel planları 1977 malî yılı Bütçesi
içinde büyük ölçüde tamamlanacaktır. Planlamaları
yapılmış yörelerde organize turizm gelişme bölgeleri
saptanacak ve yatırımlar öncelikle bu bölgelerde yo
ğunlaştırılacaktır.» diyor. Yatırım yapacak Turizm
Bakanlığı, yoğunlaştıracak. «Gerice kalmış yörelerin
turizm, ekonomik ve sosyal katkılarından hızla ya
rarlanabilmeleri için bu yörelerde zincir tesisler ku
rulacaktır. Organize turistik gelişme bölgeleri ve ge
rice kalmış yörelerde yapılacak konaklama tesis ve
yan donatımlarına sağlanacak krediler de faiz oran
ları düşürülecektir.»
Süre kısa olduğu için atiayarak okuyorum.
Isıtılabilir
yüzme havuzları, kongre turizminin
t
teşviki için kongre ve konferans salonları gibi yan ve
ortak donatım tesisleri sağlanacaktır. Mevcut konak
lama kapasiteleri içinde turizm belgesine haiz olma
yan tesislerin cüzî yatırımlarla turistik konaklama
tesisi düzeyine getirilebilecek olanlarla, kredi sağla
narak noksan kapasitelerin tamamlanmasına çalışıla
caktır. Sivil mimarî eserlerin bir fonksiyon kazana
rak bu suretle değerlendirilmesi aynı zamanda, on
ların ayakta kalması sağlanacaktır.»
Başta söylediğim gibi, gerçekten gönlümüzün sa
mimiyetle, hatta heyecanla arzu ettiği, geç kalmış
olduğuna inandığımız bu yatırımlar 499 milyon lira
gibi, çoğu da haklı olarak cari masraflara gidecek
bir para ile nasıl yapılacaktır.?.. İşte, asıl üzerinde
durulması gereken önemli konu budur. Bu bize şu
intibaı vermektedir. Başta
söylediğim gibi, turizm
kâğıt üzerinde herkesçe bilinmektedir. Turizm Ba
kanlığınca da bilinmektedir. Nedir turizm?.. Kon
gre turizmi vardır, dinî turizm vardır, hac turizmi
vardır, iç turizm vardır, dış turizm vardır, kitle tu
rizmi vadır, zenginler turizmi vardır; bunlara karşı
neler yapılacaktı!?... Şunlar şunlar yapılıyor dünya
da, biz de bunları bitmiş olalım, programımıza da
yazalım.
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Bu yetmez arkadaşlar. Bunun mutlak böyle ol
duğunu iddia etmiyorum. Gerçekten Turizm Bakan
lığı bünyesi içinde, kendilerini şahsen görevlerim
d olay isiyle tanıdığım heyecanlı, çahşkan yetişmiş
çekirdek bir kitle vardır; ama bütün mesele, mo
dern kamu yönetiminin en ince tarafı, yetişmiş in
sanları cesaretle çalışabilecek, sorumluluk alabile
cek, çekinmeyen, acaba şunu yaparsam bu onu
mu diye korkmayan kitleler halinde çalıştırmanın ik
limini hazırlamaktır. Bunu bütün devlet sistemi
içinde olduğu gibi, turizmde de hazırladığımız za
man, bu programlara gerçekte neler yapılabileceği
ve hangi yolla yapılabileceği, karma ekonominin
Anayasada getirdiği hangi yolla yapılabileceği daha
iyi yansıma imkânını bulmuş olacaktır.
O halde bu tutumda bir eksiğimiz var demektir.
Gerçek olan şu: Anayasamız karma ekonomiyi esas
almıştır. Karma ekonomi esas alınınca temel yatı
rımları, altyapının temel yatırımlarını devlet yapacak,
ondan sonraki gelişmeler bir program ve plana da
ya!)! kontrol, kredi de olsa, kontrollü kredi ve yatı
rımlar sırasında da projelerin denetimi, sonunda da
uygulamanın başarı veya başarısızlığını kontrol eden
bir devlet sistemi içinde yapılacak demektir. Tu
rizmde de böyle olmak lâzımdır. O halde bu prog
rama «yapıîacaktır,» «biz yapacağızdan» ziyade, şun
lar kontrol edilecek, bunlar teşvik edilecek, şu şekil
de kredi sağlanacak denmek lâzımdu
Yıllardan beri bunlar yazıldığına göre, hiç bir
iktidar dönemini ayırmıyoruz, bunlar yazıldığına
«öre ne yapılmıştır Türkiye'de?.. Yapüan şeyler
vardır; ama turizmde Önemli olan şey, başta söyledi
ğim gibi, gerçek programı, uzun vadeleri içine alan
programları niçin, ne şekilde ve hangi yolda yapaca
ğımızı belirtmeden perakende şeyler yapmaktansa,
hiç b-r şey yapmamak, çok daha başarılıdır. Çünkü,
o zaman ilerdeki büyük yatıranları, küçük peraken
de ve ürkütücü, âdeta ürkütücü, turisti kaçırıcı ya
tırımlarla baştan silmiş oluruz. Onun için turizmde
bu büyük önem taşıyor.
Bir Side projesini arz edeyim, görev verdiğim
Antalya'da olduğu için bahsediyorum. Side çevresi
gerçekten dünyanın bulunmayacak hazinelerini için
de taşımaktadır. Değerli arkadaşlarım Türkiye'nin
bir çok yerlerinde kıyı yağmasından vesaireden bafa- '
settiler. Bu, söylediğim programların, kanunların
çıkarılmamış olmasından ileri gelmektedir. 1961'den
beri burada kıyıları kontrol edecek bir kanun çıkalaîım diye çırpınmama rağmen, muvaffak olamadım.
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Belediye hududu dışındaki kıyaları bundan iki sene
evveline kadar kontrol etme imkânı yoktu devlette.
Ruhsat verecek, ifrazı tescil edecek bir organ yoktu,
boşluk vardı. Kim yapacak?.. E,., haklı vatandaş da.
îster özel sektör olsun, ister devletin çeşitli kamp
yapan müesseseleri olsun veya tüzel kişilikler olsun,
menfaatini düşünecek. Müsait yer buldu mu alacak
onu, kendisi istediği gibi işine geldiği şekilde üçer
metrelik yollar bırakan projeler yaparak sahillerde
çeşitli yatırımlar yapacak ve başta bunu yıkmış ola
cağız^ Mesele, önceden kanunları çıkarmaktı. Hâlâ
da tamamen çıkarılmış değildir. Bu Side Projesinde
çok geniş bir saha devreler içinde 20, 30, 40, 50 bin
hattâ 100 bin insanı bir arada barındıracak şekilde
derpiş edilmişti, öngörülmüştü. Esasen turizm de
budur.
Değerli arkadaşlarım;
Komisyonlarda, komşumuz Bulgaristan, İspan
ya, İtalya gibi, hattâ Bulgaristan'dan bahsettiler, git
tik dediler, şaşırdık kaldık. 10 kilometre şerit için
de o kadar planlı yatırımlar yapılmış ki, çünkü, turist
bizde yapıyor, Tusan projeleri vardı, bilmem bir
çok projeler bilirsiniz; güzel oteller yapıldı. Ne yap
tı tedbir almak için?.. Hemen kenarına tel örgü çek
ti, rahatsız olmasın diye etraftan gelen turist. Dün
yanın en iyi otelini bir sahile kondurdunuz etrafını
da tel örgü ile çevirdiniz, rahatsız olmasınlar diye,
kaç gün kalır turist burada?.. Bir gün, iki gün, sıkı
lır. Evet insanlar tabiî güzellikleri kaybediyor, buna
ihtiyaçları var, dinlenmeye ihtiyaçları var; ama iki
gün soma ne isteyecektir?... Siz bunu çok iyi bilirsi
niz, bu Bakanlığın mensubu arkadaşlar. Turizm
zincirleme iştir. Bu işi zincirleme yapacağız diye söylüyorsunuzj Nedir?.. 10 kilometrede Bulgaristan çe
şitli konaklama tesislerini zincirleme yapmış. Adam
sıkıldı ne istiyor?.. Bir gece kulübü, bir diskotek. 300
metre ötede o var, 200 metre ötede başka bir şey
var, öbür tarafta bir kültür tesisi var, resim sergisi
var. Bilmem klâsik konser veren konçertolar, yahut
sonatlar icra edilen başka bir yer var. Intim bir
köşe var. Adam 10 gün, 20 gün geçiyor farkında
değiL İşte turizm bu. Turizm gelir getirmek. So
nunda bu vatandaşı mutlu edebilmek için devletin,
girdilerine katkıda bulunmak. E, bunu yapamayacaksamz bütün mesele, işin başta söylediğim gibi,
tekniğinde bir eksiğiniz var demektir. Bunu memle
ketimizde çok iyi teşhis etmek lâzımdır.
O halde, devlet turizmde bizzat yatırım yapar
mı, yapmaz mı?.. Devlet mi yapacak, özel sektör
mü yapacak?.. Bunu vurgulamak lâzım. Devlet ya-
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pamaz karma ekonomi sistemi içinde. O halde dev
let, turizmi teşvik edici, kredisiyle; kredi nasıl verile
cek turizme, hangi yörelerde verilecek?.. Ayrıca bacaIı endüstriyi yani, bacasız endüstrinin bölgesini kir
leten, piskten, (belli Marmara bölgesi, sahiller ne
oluyor) Pisleten sanayii de Devlet olarak hangi ta
rafa özendireceğiz?.. Şark'a, Orta Anadolu ve diğer
bölgelere nasıl özendireceğiz?.. Vergi mi kaldırarak
ne yaparak?.. Bunu da birlikte planlayarak turizmi
yürütmek lâzımdır. Yoksa biz Grupr olarak, şuna
bu kondu, buna bu kondu, bu eksiktir, bu daha
çok yapılsın, bu daha ileri hamlede yürütülsün de
meyi düşünmüyoruz, gerekli de değildir turizm po
litikasında.

O : 1

tifini kuvvetli seyahat acenteleri eline almazlarsa, tu
rizm başka devletlerin insiyatifinde kalır. Bize de
sadece bir iki gün uğratıverirîer. 0, 21 günlük, 15 gün
lük itinererler ve seyahat programlan içinde biz, an
cak bu şekilde onların insiyatiflerinde kalmaya de
vam ederiz. Onun için bu seyahat acenteleri konu
su, Turizm Bakanlığı bakımından gerçekçi, kanun
ları da içine alan bir programa acele bağlanmalıdır.
Sözlerime son vermeden önce, festivaller konu
suna değinmek istiyorum.
Festivaller, memleketlerin kültür ve sanatlarım
tanıtmak ve turizm hareketleri yaratmak için uygun;
fakat düzenli ve seviyeli vesileler olmak gerekir. Bun
lar, h d e ilk başlandığı zamanlarda iyi değerlendirilemezse, gelecekteki başarı ve yararlarda daha baş
langıçta yok edilmiş olabilirler. Gerçekten, bütün
insan psikolojisi ve insan çalışmaları içinde tecrübe
nin büyük önemi vardır. Efendim, bu bir başlan
gıçtır, tabiî hatalar olabilir denebilir; ama bazı dav
ranışlar, bazı işler vardır ki, başlangıçta hata yap
mamak gerekirj Başlangıçta hatayı yaptığınız zamn, gelecekteki büyük başarıyı da daha başlangıçta
yok etmiş olursunuz. Festivalde de önemli olan bu
dur. Bir defa başarısız olduğunuz zaman, ondan
sonraki festivallerin başarısı büyük ölçüde kuşku ya
ratmaya başlar.

Söylediğim gibi, bizim için en önemli olan nok
ta, hâlâ Türkiye'de eksik olan bu yatırımdaki anaprensiplerin teşhis edilmiş olmasıdır.
Turistik tesislerin teftiş ve kontrolunda da bir
eksiklik vardır, kadro belirgindir. Yetki, bilhassa
belge almış yerlerde Turizm Bakanlığına aittir. Bunu
nasıl yapabilir, bu kadsr genişleyen bölgelerde?...
Bunu da bir hal tarzına bağlamak lâzımdır. Mahallî
idarelerin uygulamalarına karşı, bir inançsızlık görü
yoruz uygulamada. Yani, belediyeler bu işi becere
mez yapamaz. Buna biz inanmıyoruz Grup olarak.
Her zaman mahallî idareler güçsüz olursa, demok
rasi de güçsüzdür diyoruz, bu bir temel anlayıştır.
Hatalar olabilir, belediyenin imkânları, elemanları
eksik olabilir; ama eksiklerden başlanarak mükem
mele gidilir, devlet idaresinde. Bütün mesele, ma
hallî idarelere de inanmak, onlara da bu konuda,
eğer Turizm Bakanlığının muhakkak ki, kadrosu
yetişmiyorsa bazı haklar tanımayı geliştirmektir.

Bu festivalin Turizm Bakanlığının da katılması
ile bizzat şey yapmış değil; ama katılınca artık Dev
letin bir bakanlığı sorumlu oluyor, bir sorum alıyor,
hiç olmazsa işin içine giriyor demektir. Çok iyi ni
yetlerle yapıldığına inanıyoruz. Hiç bir Önyargımız
yok bu konuda. Mutlak inanıyoruz; ama uygulama
büyük önem taşıyor. Bunlar artık, sayın arkadaş
larım, ayrıntılarım içine alıyor ve dünyada festival
lerin nasıl yapıldığı, nasıl yürütüldüğü belli artık,
tecrübeler var; ama biz küçük bir salonda, kötü bir
organizasyonla giriş, çıkış yolu ve kapısı beli olma
yan, ortaya gerilmiş bir perde arkasından hademe
nin dahi televizyonda görünmek için başını ekrana
uzattığı bir festival, dünyanın tecrübekrle hangi se
viyede okluğu bilinen bir çağda, gerçekten üzücü
olmuştur.

Sayın Başkan, sayın üyeler;
Geçen yıl da kısaca değindiğimiz gibi, seyahat
acenteleri de hâlâ, memleketimizde turizm de bü
yük önem taşıdığı ölçüde gelişememişlerdir. Bilirsi
niz, seyahat acentelerinin gücünü ve etkisini geliş
tirmeden, dış turizm de özellikle, büyük gelişme gös
termek çok zordur. Yatırımları yapsanız bile, bun
lara çekmek büyük zorluklar taşır. Turizm, artık bu
alanda bir itinerer sistemidir. Yani, geziyi program
lama sistemidir. Burada seyahat acenteleri insiyatifi
eîe almazlarsa, Avrupa'dan, Amerika'dan başlayan
belirgin programlarla, haftalık, onbeş günlük, üç
haftalık hattâ bir ayhk itinererleri kendi insiyatifine
aîıcı, nereden başlatacağım, üç haftayı nereye geti
receğim, nerede ne göstereceğim, nasıl eğlendirece
ğim; ondan soma nereye döndüreceğimin ilk insiya-

Şimdi burada, Kültür Bakanlığı ile geniş temas
yapılması gerekirdik Yapılmamıştır demiyorum, mut
lak Sayın Bakan bilgilerinize sunacaktır. Söylediğim
gibi, iyi niyete inanıyoruz, iyi bir davranıştır hafif
müzik dalında bir festivalin yapılması. Bugün tu
rizmde bazı gerçekler var. Neler yaptığınız zaman
büyük insan kitleleri dinliyor, işitiyor,
duyuyor,
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etkileniyor ondan ve dolay isiyle bu turizme de etki
yapıyor belli. Hafif müzik festivalleri etkiliyor bu
nu. Bu hususta ki teşebbüs de iyi, çok güzel; ama
artık böyle bir şey yapıldığı zaman bunun planı
beli, programı belli, ne yapacaksınız, hangi salon
da, kim kapıyı tutacak, kim girecek kim girmeye
cek, bunları organize etmek gerekirdi?..
Başta söylediğim gibi, bütün iyi niyetlere karşı
hiç ummadığımız ayrıntıda, teferruattaki bir hata ge
leceği de etkiliye biliyor. Bizim bu konuda anahatları
ile söyleyeceğimiz bunlardan ibaret.
Bakanlığın bütçesinin değerli mensuplarına hayır
lı olması dileği ile hepinize saygılar sunarım.
Sağolun. (Alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın
Halıcı.
A. P. GRUPU ADINA FEVZİ HALICI (Kon
ya) — Yenli iklim ve dört mevsimi, büyülü bir ân
- içre, doyumsuz güzelliklerle yaşayan ve yaşatan, ta
rihî bir görünüş ve duyarlık içinde, on bin yıllık bir
zamana coğrafyanın en güzel nimetlerini imkân imkân sunan, el, dil, göz ve gönül harcıyla var edil
miş bir bengi sanatı ve bunun en yeni en taze örnek
lerini bütün insanlığa, alabildiğine sebil eden güzel
yurdumuzun, turizm varlığım, turizmle ilgili konu
larım grupum adına ve objektif olarak dile getirmek
istiyorum.
Turizm bir geziş dolaşma, dinlenme ve huzur ara
cı olmaktan öte, daha hızlı dönen bir dünya ve ge
lişen zaman boyunca maddeye ve eşyaya daha bir
esir oîmaya mahkûm insanoğlunun, bu çerçeveden,
kurtulabilme arzusudur.
Günlük hayatı içinde bunalımlarla yüklü insanoğ
lu kendi varlığına, kendi benliğine dönüşte, turizmi
kendisine bir iyi niyet elçisi, bir kılavuz bilir. Turizm
bir ferahlığın, bir yaşama sevincinin haritalardaki
ayak izleridir.
Madde ve mana akvaryumunda değişen insanlar,
değişen imkânlar ve değişen zamanlar, değişen tarif
leri, günümüzde turizm için yürürlükte kılar. Çağı
mız turizmi, insanlar arasında bir duygu, düşünce,
kültür ve sanat alış verişi olarak kendini hissettirmek
te ve değer kazanmaktadır.
Turizm çaıişmaları, bilinen belli kurallardan ön
ce, bir gönül ve inanç işidir. Belli imkânlar içinde,
en güzeli, en gerçeği, en iyiyi ve faydalıyı bir potada
yoğurabilme-sanatıdır Bu sebepledir ki, turizm ça
lışmalarının başı, sonu bayramı, tatili yoktur. Tu
rizm çalışmaları yeni araştırmalarla, yeni buluşlarla,
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yeni hamlelerle gelişmeye, başarıya ulaşmaya mec
burdur.
Turizm, dünya ölçüsünde baş döndürücü bir hız
la gelişmekte, insanın günlük yaşantısının bir parça
sı olmakta, dolayısıyle ekonomik kalkınmayı etkile
mekte, turizmi bir endüstri dalı yanında, bir bilim
dalı olarak da incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu
düşüncelerin ışığı altında Turizm, her şeyden önce
eğitim demektir. İlkokullardan itibaren ortaokul ve
liselerde mecburî olarak, başlı başına bir ilim olan
turizm dersleri okutulmalıdır. Üniversitelerde
tu
rizm fakülteleri kurulmalıdır. Turistlerle devamlı te
mas halinde olan otel, lokanta personeli, şoför, tra
fik ve müze memurlarına kısa ve uzun vadeli kurs
larla lisan başta olmak üzere, her türlü turizm bil
gisi verilmelidir.
Turizm koordinasyon demektir.
Turizm, ortak
bir duyarlık, ortak bir arzu ve ortak bir çalışma an
layışı içinde, sorumlulukların, hizmetlerin parsel par
sel taksim edilmesi, benimsenmesi ve bunların en
kısa zamanda yerine getirilmesini gerekli kılar. Ba
kanlıklar arası, mahallî idareler, kamu
kuruluşları
arası koordinasyon, insanla eşya, insanla tabiat, insmıla zaman arasında koordinasyon
olmadıktan
sonra, turizm konusunda bir hamle yapılmış sayı
lamaz.
Bugüne kadar yapılan uygulamalarda, Türkiye
turizminin gelişmesi, her yönden genişlemesi konu
sunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütün çahşma'arına, didinmelerine rağmen, koordinatörlük ko
nusunda, diğer bütün özel ve kamu kuruluşları tara
fından yapayalnız bırakıldığı bir gerçektir, iyi niyet
le ve memleket yararı bakımından ele alınan bir ko
nu, diğer kuruluşlarca aynı önemle takip edilmez,
uygulanmaz ve gereği yerine getirilmezse Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı yöneticileri ne yapsın?... Bu ba
kından, yediden yetmişe, okul öncesi, okul sonrası
da bütün vatandaşlarımıza her vesileyle radyolarda
ve televizyonlarda, bu konutla söz sahibi olmuş sa
natçı ve bilim adamlarınca, en can alıcı saatlerde tu
rizm eğitiminin yapılmasından, film olarak gösteril
mesinden yanayız.
Yurdumuzun, dünya turizmi içinde müstesna bir
yeri ve önemi vardır. Ender tesadüf edilen tabiat, ta
rih, coğrafya güzelliği ve çeşitli hususiyetleri yanın
da, Uluslararası turizmin boy attığı, elle tutulur, göz
le görülür bir gelişmeye sahne olduğu bir bölgede
bulunması, Türkiyemiz için büyük bir
avantajdır.
Ne varki, bugün için, çok hareketli bir turizm faa-
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ayetine sahne o;an bölge içinde bulunmamız şansın
dan azamî değil, asgarî ölçüde olsun istifade etti
ğimizi, bu avantajlı durumu gereğince değerlendirdi
ğimizi söyleyemeyiz. Ben bunun en önemli sebebi
ni yine önce eğitim, sonra koordinatörlükte resmî
ve özel kuruluşlar olarak, şahıslar olarak Bakanlığı
bütün çalışmalarında yalnız bırakmamızda ve yal
nız bırakmış olmamızda buluyorum. Sanıyoruz ki,
bacasız sanayi kendiliğinden yürüyüp gidecek, sa
nıyoruz ki, altın yumurtlayan tavuk yem verilmeden,
bakılmadan AKalım günü bizi zengin edecek, hatta
bana büe tahammülümüz yok. Tavuğu kesivermekle hayal ettiğimiz bir anda kavuşacağımız ümidi için
deyiz zenginliğe.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1977 yılı Büt
çe raporu çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Geçmiş
yıllara ait bilgilerle birlikte bugünün ve yarının Tür
kiye turizmi hakkında doyurucu, iç açıcı, Türkiye tu
rizminin geleceğini teminat altına alıcı, geniş araş
tırıcı bilgiler, yapılması planlanan, uygulama ve bit
me safhasında müspet faaliyetler, madde ve mana
olarak bu güzel raporda yer alıyor. Bakanlık men
surlarını raportör arkadaşlarla birlikte bu güzel ça
lışmalardan dolayı tebrik etmeyi borç biliyorum.
1963 - 1975 yıllarında yurdumuza gelen turist
miktarı 8 kat aılarak 1 540 000 kişiye, turizm geliri
de 26 kat artarak 272 müyon dolara ulaşmıştır. Bu
arada belgeli tesislerdeki yatak kapasitesi 4,5 kat
aı tarak 48 702 olmuştur.
Şöyle bir durum göze çarpmakta. Program hede
fine göre, yurdumuza gelen turist sayısında % 107
bir artış görülmekte. Buna karşı konaklama imkân
ları, tesisleri programın çok altında kalmakta, Üçün
cü Puan süresince 55 000 adet yeni yatağın gerçek
leştirilmesi planlanmış, yaklaşık olarak her yıla isa
bet eden î l 000 yatağa mukabil, Üçüncü Plan döne
minin ilk üç yılında toplam 10 329 adet belgeli ya
tak sağlanabilmiştir.
Sağlanabilen konaklama iınkânüarmm sınırlı kalışı yanında, dış turizmde yıllar
yı'ı tahminler üstü bir patlama bekleyenler, bu pat
lamanın iç turizmde tahminler üstü bir arzu, bir
heyecanla gerçekleştiğini görmüşler ve cidden hay
retler içinde kalmışlardır. Şimdi dar gelirli, bol ge
lirli her vatandaşımızm kalbinde şu düşünce yer et
miş durumda. Her eve bir araba, her aileye bir yaz
lık konut.. Nasıl olmasın, haftada iki gün tatil, tu
rizm için en güzel davetiye. Bu yıl da 52 gün resmî
tatil olduğu söyleniyor. Ne eder?.. Yılın yarısı tatil..
Vatandaş turizm imkânlarından istifade etmesin de
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ne yapsın?.. 5 yıl önce % 100 dış turizme açık bir
çok turistik kuruluşların, tatil köylerinin bugün %
50'den % 90'a kadar yerli turistlerin uğrak yeri ol
duğu bir gerçektir. Gazetelerden okuduğumuza göre
1976 yılının ilk altı aylık dönemi, turizmimizin en çok
turist çeken bölgesi İzmir ve Ege sahillerine gelen ya
bancı turist sayısı, yerli turiste göre çok az. Marma
ris, Fethiye ve Bodrum'un îzmir'e uzaklığı ve Muğ
la'ya yapılması planlanan hava limanınm bir türlü
gerçekleştirilememesi bu düşüklüğe sebep olarak gös
terilmektedir. Marmaris'teki turizm Bankası tatil kö
yüne ve Antalya'da, daha çok İtalyan turistlerin gel
diği Kemer Tatil köyüne her geçen yıl gelen yabancı
turist sayısı bu sebeple azalmaktadır. Esas turizm po
litikamızı ve pazarlamamızı en iyi şekilde yapaeağ:roız İskandinav ülkelerinden, meselâ İsveç'ten yurdu
muza gelen turist sayısında da bu yıl bir azalma gö
rülmektedir. Bunun da sebebi, otellerin bildirdiği
fiyatların, İsveç seyahat aeentalarmca fazla bulun
masıdır.
Turizm sektörünün en gelirli vasfı, belirli bir fi
yat politikasının ve rekabetin her an yürürlükte ol
masıdır. Özellikle komşu ülkeler arasında bu reka
betin ve h-'zmet arzının en ufak bir değişikliği a«;ndn turistler üzerinde müspet veya menfi tahmin
ler ötesi büyük tesirleri olur. Bu gerekçe ile yurt tu
rizminde, ülkemiz şartlarına en uygun bîr turizm po"Ykasmın
uygulanması, sağlam araştırmalarla ve
bunlar? n değerlendirilmeleri ile mümkün olur.
İsabetli bir kararla yeni kurulan, turizm planla
ması Genel Müdürlüğünü çok önemli hizmetler bek
lemektedir.
Yurdumuzda kitle turizminin Batıya açıian ilk
penceresi o'an Side projesi, Türkiye turizminin mut
lu geleceğini teminat altına alacak muhteşem bir
projedir. Yıllar öncesi, 171 proje içinden, millet
lerarası bir jürinin birinci olarak seçtiği proje, 3
Türk mimarına ait bulunmakta. Ne var ki Side pro
jesi, koordinasyon yetersizliği ve mevzuat yüzün
den 9 yıldır hâlâ bir sonuca bağlanamadı. 1/1 000
m kyaslı çalışmalar da hiçbir etabın tasdik: İmar
ve İskân Bakanlığınca tamamlanamadığı, bütçe ra
porunda dile getirilmektedir. Bu konuda üzüntüle
rimizi belirtiriz.
Yapılan araştırmalara göre, yurdumuzu ziyaret
eden turistlerin % 21ı deniz yolu ile, %23'ü hava
yolu ile, % 5,5'i trenle, % 50'si karayolu ile gelmek
tedir. Araştırmalar sonucu deniz yolu ulaşımında
son üç yıl içinde % 50, düşme, hava yolunda az bir
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düşme, karayolu ulaşımında ise üç kat artış göze
çarpmaktadır. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz. Yur
dumuza zengin turist pek gelmemektedir. Deniz yo
lunu da yabancı turistler tercih
etmemektedirler.
Yurdumuz kitle turizmini, sosyal turizme tercih
eden orta halli turislerin ilgisini üzerinde toplamak
tadır. Avrupa'dan yurdumuza kendi arabası iîe gel
mek üzere yoîa çıkan bir turist, memur, öğretmen
ve orta haili bir kimse olacağına göre, yıllık izninin
15 - 20 gün olduğunu hesap edersek, tatile ayırdığı
sürenin yarısı yollarda geçecek demektir.
Turizm önce yol demektir. Özellikle yurdumuz
için, yapılan araştırmalara göre, bu, gün gibi aşi
kâr bir gerçek. Yolsuzluğun trafik sayıldığı ve sanıl
dığı ve trafik olarak uygulandığı, eli kolu bağlı bir
ortamda turizme, turizm sevgisine, turizm adına kat
ediîen kilometrelere nasıl yeşil ışık yakıîabiîir. Her
yi! uğrunda binlerce kurban verilen bu feci duru
ma kesinkes, bir son vermeden, gerekli âcil tedbir
leri biran önce almadan, yol turizminden söz etmek
elbette yersizdir, sınırlarımıza kadar düzgün bir tra
fik akışı içinde binlerce kilometreyi normal zaman
da aîan bir arabalı turistin Edirne'den, İstanbul'a,
İstanbul'dan Sakarya yol ayrımına kadar olan me
safeyi katedebilmesi için tam tabiriyle anasından em
diği süt burnundan geliyor. Avrupa'da sigorta şirket
leri, Türkiye'ye gelecek arabaları, maalesef sigorta
yrpmaya yanaşmıyor, eskaza yanaşanlar da ekstra
prim talebinde bulunuyorlar.
Trafîk konusunda, ehliyet verme konusunda,
ehliyetin süresi ve geçerriliği konusunda yepyeni bir
anlayışla, yepyeni bir sisteme ve kesin bir tatbika
ta geçmek zorundayız. Turist, gezisini gezmek, gör
mek, eğlenmek için yapar. Aradığı şey, emniyet, hu
zur, giüeryüz, tath dil ve kolaylıktır. Her adım başı
bir trafik kazasıyle karşılaşmak, her dakika trafik
tıkanıklığı içinde kalmak bir yabancı turist için
o kadar anlamsızdır. Trafik
kurullarına uymamak
ise, cinayet işlemenin ta kendisidir, özellikle yur
dumuz için «Her şeyden önce turizm trafik demek
tir», deyimini kullanıyorlar. Yeni trafik yasasının,
ağırîaştınîacak cezaî tedbirlerle birlikte, biran ön
ce Meclislerden
geçmesini
diliyorum. Türkiye'de
trafik konusunda, Lozan'da yayınlanan bir gazete
de 2 Ocak 1977'de JİAN POZZY şunları yazıyor:
Türkiye turizmine nereden
başlamalı: «Bunun
cevabı seçilen nakil vasıtasına bağlıdır; fakat Tür
kiye'yi tanımak ve onu sevmek için, müzelerinin ve
camilerinin ortaya koyduktan harikaları gezer gez
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mez, en iyisi bu kantîerden mümkün olduğu kadar
çabuk ayrılmaktır. O takdirde yolların
üzerinde,
insanın kendini tesadüfe bırakması gerekir ki, bu
da pek kolay bir iş değildir. En ihtiyatlısı, insanın
Tanrıya sığınarak otobüsle seyahat etmesidir, Oto
büsle seyahat, özel otomobille seyahatten daha az
tehlikelidir.
Her yıl, her ay, hatta her gün artan araba tra
fiği, mevcut yollarımızı ihtiyaca cevap veremez bir
haüe getiriyor. Bozulan anayolların tamirine
dahi
zamen yetişmiyor. Gece, gündüz, yurdumuzun tek
mil yolları çeşitli vasıtalarla dolup boşalıyor. Bu esa
sında iyi bir şey. Bu durumdan memnun olmak gere
kir. Ne var ki, yurdumuzun belli başlı giriş çıkış yok
ları birkaç yıldır, TIR'îarla dopdolu. Her adım başın
da, uzun metrajlı filmler gibi TIR'lar karşımıza çıkar
sa şaşmayın. Bakanlık yetkililerinin verdikleri bilgi
ye göre, geçen yıhn ilk altı ayında Trakya sınır ka
pılarımızdan giren TIR sayısı 50 000'dir. Yoîlarımız
için bu sayının, turizmimiz yönünden bir handikap
teşkil edeceğini hesaplamamız gerekir. Bizim yolları
mızın, standardı TIR kamyonlarına göre değildir.
Bu yüzden bütün anayollarımız ağır yüklü TIR kamyon'arımn açtıkîan uzun fuleli kasislerle
doludur.
Değî! artan ihtiyaca göre yeni yol yapımı, mevcut
yo"arın bakımına bile ngili resmî kuruluşların ye
tişemedikleri bir gerçek.
Günümüzde dünya milletleri güneşi bir porta
kal dilimi gibi çok seyrek görebilen, denizi hiç ol
mayan veya bîr kartpostal manzara görünümünde
oJan nice üükeîer, kitle turizmine uygun, üstelik ak
la hayale gelmez rekabetler ve kolaylıklarla dünya
ülkelerine çeşit çeşit turlar düzenliyorlar, kendi ül
kelerine turist çekiyorlar.
Turizmin mevsimi 12 aydır, günü 24 saattir. Tu
rizmde boş saat değil, boşa geçen saniye yoktur.
Günümüzde uyku, hayal, kurma, kelebeklerin uçu
şu bile turizm kodeksine göre değerlendirilmekte
dir. Buyurun bu yılbaşını Romanya'da geçirmiş o*aa
Türk turistler için Romen televizyonunun çabasını
bir ay önceki bir Türk gazetesinden birlikte oku
yalım:
«Romanya televizyonu yılbaşını Romanya'da ge
çirecek Türk turistleri için bir yılbaşı sürprizi hazır
ladı. 31 Aralık 1976 gecesi Bükreş Televizyonunda
15 dakikalık bir Türk hafif müzki programı yayın
lanacak. Solistler Modern Fosk Üçlüsü,
Nilüfer,
Ajda Pekkan vesaire... Romen Televizyon Kuru
mu geçen hafta TRT'den teleksle 15 dakikalık bir
401 —
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program istedi. Kısa zaman içinde başarılı bir prog
ram yapma imkânı bulunmadığı için, TRT arşivin
deki başardı yayınlardan birer bölüm alınarak, is
tenilen program Romanya'ya gönderildi...» diye ha
ber devam ediyor.
Özellikle kitle turizminde fiyatlar bütün dünya
ülkelerinde o kadar ucuzdur ki, insanın aklı durur.
Uzak ülkelere ne hacet.. Ufak bir kıyı şeridi, iklim
c'arak hiçbir
avantajı bulunmayan Romanya tu
rizminde son yıllarda başdöndürücü bir gelişme var.
Bir gençlik aşısı esprisi
değildir Romanya'yı tu
rizmde önpîana çıkaran tılsım Romanya'nın çok ucuz,
kilse turizmini amaçlayan fiyat politikasıdır, bugün
Türkiye'den de on binlerce turisti çeken turizmin
büyülü anahtarı...
Gerek komşu
ülkeler, gerek turizme inanmış
uzak ülkeler turizmi, genişliğine ve alabildiğine de
ğil, dar bir sahil şeridi içinde; ama eksiksiz; ama
kusursuz, her türlü ihtiyacı karşılayacak altyapı
ve üstyapı tesisleriyle birlikte düşünmüşler ve ge
reğini en kısa zamanda yerine getirmişlerdir. Bizim,
binlerce kilometrelik- bir sahil şeridimiz var. Şahıs
lar olarak, kuruluşlar olarak her şey bir çırpıda olran, bütün sahillerimizde bir anda turizm patlama
sı beklemekteyiz. Turizm öncelik bölgelerini ve fi
zikî planlama işlerini alabildiğine bir lastik şerit
gîbi Arhavi'den, İskenderun'a kadar yıllar yılı uzat
tıkta uzattık. Bütün sahillerimizi binlerce koope
ratif parselledi. Plansız, programsız metresi şu ka
dar liradan diye, görmeden, bilmeden, araştırmadan
vatandaşlarımız bu kooperatiflere girip para yatır
dılar, hâlâ yatırmaktadırlar.
Bu yazlık arsaya hücum hâüâ devanı etmekte,
artık kaç yıl bu hasret, vuslata dönüşür, cidden bi
len yok... Turizm mevsimi iki ay, iki buçuk ay süren
bölgelerimize şahsen kooperatif
kurdurtuhnasından ve planlama yapılmasından yana olmamalıyız.
Şu anda tek bir misâl olarak söyleyeyim, Türkiye
turizminde bir Kumla rezaleti var, Gemlik'in 6 kilo
metre ötesinde halen muhtarlık olan bir sahil şe
ridi.. Ne iç açıcı bir yolu var, ne ihtiyaca cevap
verecek alt ve üst yapı tesisleri... Her önüne ge
len altı, yedi katlı apartmanları dikiyor, kat kat
istediği fiyata satıyor. Eskişehir, Bursa, İstanbul'dan
gelen vatandaşlar bu katları kapışıyorlar. Yazın
2-3 ayında elli bin, altmış bin kişi üst üste, bütün ka
nalizasyonların devamlı akmakta olduğu, hastalık
ve mikrop kaynağı bir denize hiç korkmadan, dü
şünmeden balık istifi gibi giriyorlar. Ben bu korku
lu düşe turizm diyemiyorum,
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Bir koordinatör olarak Bakanlığın, bu konuda
önce İmar ve iskân Bakanlığını, sonra Sağlık Ba
kanlığını uyarmasını bekliyorum. Açık konuşalım
diğer sahiîlerimizdeki kamplar, kooperatifler, yaz
lıklar içinde turizm adma iyi şeyler söyleyemeyiz.
Bu tesislerin % 90 - 95'i sadece 2-3 ay kullanılıyor,
sonra kapılarına bir kilit, dokuz aylık kış uyku
suna terkediliyor. Turizmde en büyük etken zaman
dır. Bir saniyeyi bile turizm açısından değerlendir
mek gerekir.
Turistik tesislerin, kitle turizmi anlayışı için
de, zaman içinde değerlendirilmesi gerekir. Bodrum'
dan Antalya'ya kadar olan sahil şeridinde turizm
mevsimi 11,5 aydır.. Ne varki, bu bölgede Fethiye
o!.?un, Kaş olsun henüz yeterli bir araştırma yapıl
madığı gibi, yol ve altyapı tesisleri için de bir kı
pırdama
düşünülmemektedir.
Kanaatimce
tu
rizm patlaması bu bölgenin gündeme ahnmasıyle
mümkün olacaktır.
Bugün için, konaklama tesislerimizde uygula
nan tarifeler dünya turizm piyasasına göre, kom
şularımızla rekabete imkân vermiyor. İsveç'ten
turist akımının kesilmesi sebebini yukarıda söy
lemiştim. Turizmde fiyat politikamızı değil komşu
ülkelerle, Rodos turizmi seviyesine çıkaramadığı
mızı üzülerek söylemeliyim. Birçok seyahat acen
teleri Türkiyemizde, kitle turizmi çerçevesinde turFar tertip etmek istemişler, daha ilk denemelerinde
otel ve yemek fiyatlarının yüksek olması sebebiy
le turları iptal etmek mecburiyetinde kalmışlardır.
Bugün yiyecek, içecek, yağ, et, meyve fiyatları ba
kımından Avrupa ülkelerinden daha pahalı bir ül
ke olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani, Türkiye imajı
nı, turizm konusunda yiyecek, içecek ve konakla
mada ucuz b ; r ülke olduğumuz esprisi ve esası üzer'ne kuramayız.
Turizm müesseseleri, faaliyet sahasında işlet
mecilik yönünden Bakanlık uzman denetçileri ta
rafından devamlı şekilde kontrol edilmeli, turistik
tesislerde uygulanacak fiyat politikasının esasları
çevrenin imkânlarına ve o bölgedeki değer ölçüleri
ne uygun olmalı. Meselâ, turistik bir otelde bir bar
dak çay fiyatı, hemen o otelin yanı başındaki kah
vedeki çay fiyatından yüzde beş yüz fazla olmama
lı. 1976 yılı içinde 48 bin yatağı havi belgeli tesis
lerde yapılan 645 denetimi yeterli sayamayız. Bakan
lığın mevcut mevzuat karşısında bu konudaki gay
ret ve çalışmalarını yine de memnunlukla karşılı
yoruz. Konaklama tesislerinde iyi hizmet, ucuz fi402 —
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yat politikası elbette karşılıklı rekabetle gerçekle
şir. Bütün dünya ülkelerinde geçerli olan ujgulanıa da bu şekildedir.
Bir yabancı turist üzerinde «Türkiye imajını»,
tarihî eserlerimizin yamsıra, mahallî hususiyetleri
mizle,
folklorumuzla yaşatabiliriz. Tarihî ihtişamı
içinde, geleneğimizi
caıılanıîîran mahallî ve millî
oyunlarımızın (Bakanlık tarafından) ciddî bir şekil
de eîe alınmış olmasını, kısa bir zaması içinde dün
ya ölçüsünde haklı bir başarıya ulaştığını görmek
ten dolayı sevincimiz sonsuzdur. Bu konuda Sayın
Bakanı, Bakanlık mensubu arkadaşlarımızı bu kut
sal İşte emeği geçen Sayın Kemal Baytaş'ı ve ar
kadaşlarını gönülden selâmlarım. 13 yıl önce Türki
ye turizmini tetkik edip Hükümete bir rapor su
nan Belçikalı turizm uzmanı Arthur Haulât bir soh
bet sırasında aynen şöyle konuşmuştu: «Mahallî
hususiyetleriniz, folklorunuz ve mevcut turizm im
kânlarınız içinde asla Batıyı taklit etmeyiniz. Batı
ya özenmeyiniz. Tarih, kültür ve sanat varlığınızı ol
duğu gibi yapmacıksız, sade bir şekilde turistlere
takdim etmeyi biliniz.»

Tanıtma ve pazarlama politikasının uygulanma
sında yurt dışı ve yurt içi büroların yeterince bilgili
elemanlarla takviye edilmesini ve yeni yeni büro
ların yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde hizme
te açılmasını turizmimiz için gerekli buluyoruz. Ta
nıtma Genel Müdürlüğünce özellikle yabancı turist
ler arasında eğilim, istek araştırmalarının, çeşitli anketîer halinde yapılmasını memnunlukla karşılıyo
ruz. Türkiye'nin tarihiyle, geleneği ile, kültür var
lığı ile, folkloruyle tanıtılması
hususunda yapılan
yayınlar, afişler, kitap ve broşürler, plaklar, el sa
natlarımızla, turistik hatıra eşyalarımızla ilgili yarış
malar ve teşvik tedbirlerini sevinçle karşılıyoruz.
Yerîi ve yabancı bilim adamlarının, tarihçile
rin, Türkiyatçıların,
folklorcuların, müzikologların
katılacakları «Uluslararası Tarih, Sanat ve Kültür de
ğerleriyle Türkiye Turizmi» konulu bir kongrenin
bu yıl içinde yapılmasını, gönülden diliyor ve Sa
yın Bakanımızın tanıtma açısı bakımından Türki
ye'nin sesini ve turizm varlığını bütün dünyaya du
yuracak, bu kongrenin gerçekleşmesi hususunda il
gilerini gönülden beklediğimi söylüyorum.

Dört, beş ay önce Türkiye'ye İspanya'dan en
teresan bir fikir adamı, bir rejisör geldi. Tipik mi ti
pik... Bizim gazeteler sansasyonel hp.btr verme me
rakından, aynı zamania Madrit Televizyonu Mü
dürlüğünü yapan Mîguc! De la Quadra Sa'cedo'nun
gelişinden haberleri olmadı. Bu şahsin, MigırJ De La
Quadra Saîcedo'nuıı elinde 15 nci yüzyıla ait entresan bir kitap vardı, ispanya'nın, Timurlenk'e elçi ola
rak gönderildiği bir şahıs İspanya'dan, Bellı'e kadar
geçtiği yol güzergâhındaki ülkelerde, konuştuğu kim
selerle o beldelerin yaşayış, düşünüş ve inanışlarını
o zamanın İspanyolcasıyle satır satır dile getiriyor
du. Bu el yazması, tek nüsha olan eserin 100 sayfa
sı o zamanın Türkiye'sine, şehirlere, elçinin gezip
gördüğü yerlere, konuştuğu kimselere ait hatıralarla
doluydu. Rejisör, elçinin anlattıklarına göre, geçtiği
ülkeleri televizyon için filme alacaktı, Bu arada
eserde geçen Mevlevi dünyasını, ata sporumuz cirit
oyunlarını filme almak için aracılığımı
istiyordu.
Büyük rejisör Löîuş'un Ellinci Yıl Türkiye filmini
Avrupa'da seyrettiğini, çok beğendiğini ballandıra
ballandıra anlatıyor, kendi filmi için de canlı sah
neler çekme arzusunu dile getiriyordu.

İstanbul Kültür ve Sanat Festivali olumlu bir yol
da. Vakfın kurucuları ve değerli bir sanatçı olan
Aydın Gün, Festivalin mümkün olduğu ölçüde ma
hallî değerlerle renklenmesi için çalışmalarını sür
dürüyorlar. Batı, Doğu sentezi içinde, 16 Aralık 1976
tarihli bir Belçika gazetesinde bir yazarın söyle
diklerini dinleyelim: «İstanbul, muhayyilesi en kıt
bir kişi için bile sihirli bir isimdir. Efsanenin gerçeği
yok ettiği, değiştirdiği masal şehri. Bu saraylar, ca
miler, sultanlar ve tacirler şehri eski İstanbul'a çelik
ten ve betondan gökdelenlerini ve belirli bir üslubu
olmayan lüks otellerini dikmiş olan, modernizmin
etkisinden kurtulamamış; ama bize kaybolmuş uy
garlıklardan bahseden manzaralarının ve abidele
rinin güzel'iği ile olduğu kadar, alabildiğine insanc?\ alabildiğine yumuşak, alabildiğine
misafirper
ver halkı ile bu eşsiz şehrin ruhunu bozamamış.
İşte mucize de burada..»,

İşte tanıtma politikamızın esas esprisini, dünya
çapındaki iki rejisörün «Tarihî varlığı içinde Türki
ye imajı», anîay işiyle birbirlerini bu çeşit etkilemele
rinde buluyor ve bu konuya cidden gönül veren Ba
kanlık mensuplarını
gönülden tebrik ediyorum.
— 403

İstanbul'da yapılan (Birinci Uluslararası Film ve
Müzik Festivali) için yurdumuza gelen Belçikalı
Yazar'a, Bakanlığın, turizm ve tanıtma ilkelerine
uygun tutum ve davranışlarıdır ki bu satırları yaz
dırıyor.
Festivallerin, kongrelerin bir gayesi de turizme
hareket getirmektir. Dolayısiyle bu festival bazı ku
surlarına rağmen, gayesine ulaşmıştır.
Festival için yurdumuza gelen yabancı sanatçı,
gazeteci ve bilim adamlarının Türkiye turizmini çe-
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şitli konularıyle ele alan,
inceleyen
Avrupa'nın,
Asya'nın, Afrika'nın yüksek trajh gazetelerinde ya
yınlanan yazılarından özetleri Basın - Yayın Ge
nel Müdürlüğü, yerinde bir görüşle «Yabancı ba
sın ne diyor» başlıklı bültenlerle gazetelere, ilgili
kuruluş ve şahıslara günü gününe iletiyor. Her bül
teni, günlük gazete okur gibi zevkle incelediğimi
belirteyim. Basın Yayın Genel Müdürlüğünün ba
sın ortamıyle iç, dış basın olayları arasında haber
alma, verme köprüsünü zamanında objektif değer
ölçüleri içinde yaptığını, uluslararası kongrelerde,
«İslâm Ülkeleri
Dışişleri Bakanları
Konferansı»,
toplantılarında olumlu çalışmalarını, faydalı
ya
yınlarını görmekten memnunluk
duyuyoruz.

O : 1

Yepyeni bir atılımı, nice faydalı yatırımı Türki
ye turizmine müjde çiçekleri halinde sunan, güzel,
doğru ve faydalı bir programı ve faaliyeti günde
mine altın harflerle işleyen 1977 Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı bütçesinin
memleketimiz, milletimiz
için hayırlı uğurlu olmasını diler, Sayın Bakanı,
Bakanlığın değerli yönetici ve mensuplarını gönül
den tebrik eder, başarılarının daimi olmasını dile
rim.
Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Gruplar adına başka konuşmak is
teyen saym üye?... Yok. Zaten gruplar haklarını kul
landılar. Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiş
tir.
Şimdi, şahısları adına söz istemiş saym üyeleri
sırasıyle okuyorum: Sayın İskender Cenap Ege, Sa
yın Kâzım Karaağaçîıoğîu, Saym İsmail İlhan, Sa
yın Hasan Güven, Sayın Uğur Alacakaptan, Saym
Hüsamettin Çelebi, Saym Mehmet Feyyat, Sayın Zi
ya Müezzinoglu, Sayın Selâhaddin Babüroğlu, Saym
Hikmet Asîanoğîu, Saym Hilmi Soydan, Saym Oral
Karaosmanoğlu, Sayın Ahmet Tahtakılıç, Saym Fet
hi Çeîikbaş.

Bu yıl manevî turizmin örnek temsilcilerini, dost
ve kardeş İslâm ülkeleri hafızalarını Malezya'dan,
Endonezya'dan, ta Tunusa, Cezayire kadar Türkiye'
ye bir komite tarafından davet edildiler. Dost
kardeş İran Şahı Özel Mesnevîhanlarını
lütfettiler,
yurdumuza gönderdiler. Malezya'îı hafız Malez
ya Millî Eğitim Bakanı ile birlikte geldiler. Libya,
Mısır ve Kuveyt öze! temsilcilerle birlikte geldiler.
Hepsine ayrı ayrı gönüller dolusu sevgilerimizi, en
iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu, mana turizminin; son
yıEarda yurdumuzda en güzel bir örneği oldu. Dün
ya şairîeriyle birlikte dost İslâm Ülkeleri şairleri
Haziran ayı içinde, «Şairler
kongresi» doîayısîyle
yurdumuzda toplanacaklar. 20 nci yüz yılın mad
deye esir olan insanına, manevî huzur ve ferahlık
olarak 21 nci yüzyılın sanatçısının sunacağı mesaj
konusunda bildiriler sunacaklar, tartışacaklar, eser
lerinden parçalar okuyacaklar..

Şahısları adına söz alan
arkadaşlarımıza lehte
mi, aleyhte mi, üzerinde mi konuşmak istediklerini
tespit için soruyorum:
Saym Ege?... Lehte.
Sayın Karaağaçîıoğîu?.. Lehte.
Sayın İlhan?... Üzerinde.
Sayın Güven?... Aleyhte.
Saym Alacakaptan?... Aleyhte.
Sayın Çelebi?... Yok.

Bizim turizmimiz denizimizden, coğrafyamızdan
daha çok tarihimizle, sanat ve kültür varlığımızla de
ğer kazanıyor, d:ş dünyada ilgi topluyor. Türk fi
kir hayatının, gönül ve aşk medeniyetinin iki önem
li ismi Hz. Mevlâna ile Hacı Bektaş kongre ve gös
teri salonlarının yapımını, hizmete açılmasını el, dil
ve gönül birliği, beraberliği ile biran önce tamam
layalım. Saym Bakanımız bir manevî duyarlık için
de bu hizmeti esasen benimsemiş ve gerekli emirle
ri vermiş bulunmaktadır.

Saym
Sayın
Saym
Saym
Sayın
Saym
Sayın
Saym
Sayın

13 ncü Yüzyılı, günümüze günlük yaşantısı ve
o çağların yapı tekniği ile getirecek olan ve dünya
da ilk olarak yerli yabancı turistlere Türk Sanat ve
Kültürünün turizm esprisi içinde takdimini sağla
yacak «Selçuklu Evi'nin», bu mevsim inşaatının ta
mamlanıp hizmete açılması hususunda Sayın Baka
nın gösterdiği ilgiye teşekkür etmeden geçemeyece
ğim.
J

Feyyat?... Yok.
Müezzinoglu?... Üzerinde.
Babüroğlu?
Lehte.
Asîanoğîu?... Yok.
Soydan?... Yok.
Karaosmanoğlu?... Yok.
Tahtakılıç?... Üzerinde.
Çeîikbaş?... Vazgeçti.
Ege, buyurunuz.

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
10 dakika içerisinde turizm gibi geniş ve yay
gın bir konuyu dile getirmek elbette zor. Ben satır
başlarına dokunacağım ve konuşmama bir ters yön
den; daha doğrusu gerilerden sonundan
başlamak
zorundayım. Çünkü zamanı
ayarlamak imkânına
ancak öyle sahip olabileceğim.
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Kitle, turizmi; bu da izahtan varestedir. İstanbul'Birinci satırbaşım şu olacak: Türkiye Turizm I
lu
olanlar
ve İstanbul'u bilenler, hatırlarlar eskiden
Bankası bugün benim anlayışıma göre, eğer turiz
alışmışız Mısır'lılar yaz aylarında Boğaz'a gelir, Bome inanıyorsak, en azından Ziraat Bankası ve tş Ban
ğaz'da kalırlar. Turizm bizde öyle anlaşılmıştır; hep
kası ayarında bir banka haline getirilmesi lâzım
zengin gelecek.. Hayır, değil.
dır. Bu bankanın şimdiki faaliyeti ve mevcut im
kânları çok dar ve mahduttur. Değeri, izahtan vares
Şimdi, bakınız ben kendi yöremden size misal ve
tedir.
reyim. Kuşadasında bir mokamp vardır, Kervansaray,
İkinci ev pansiyonculuğu meselesi; benim tu
bir de onun yanında otel Tusan vardır; birbirlerine
rizmde ısrarla üzerinde durduğum bir meseledir.
yakındır. Tusan müşteri bulamaz; ama bu Kervansa
Bakanlık, bilhassa, bu sene bütçeye daha çok im
ray gece gündüz dolar, taşar. Çünkü, ucuz, kitle tu
kân getirmiştir, bunun daha da artırılması ve ev pan
rizmine cevap verecek, hitap edecek şekildedir. Aynı
siyonculuğunun Türkiye'de gelişmesiyle turizmin
zamanda turizmin üç tane tılsımı vardır; onlar da bu
tabana yayılması gerçekleşecektir.
rada tatbik edilir. Nezaket bir, sessizlik iki, temizlik
üç.
Üçüncüsü; Sayın Bakanın sunuş konuşmasından
aMığım konu; rakamlar üzerinde fazla durup vak
Biz turizmi büyütürüz, hele Turizm ve Tanıtma
tinizi almayacağım, Türkiye'ye gelen turistler ve tu
Bakanlığında bazı kişiler bu meseleyi büyük akade
rist akımı Birinci, İkinci, Üçüncü Planda yüzde ola
mik meseleler haline getirir. Benim bildiğim turizm,
rak yüzü aşmış ve yüzün üzerine çıkmıştır. Buna
bu üç noktada toplanır. Nezaket, temizlik, sessizlik.
mukabil Türkiye'de konaklama ile ilgili kapasite ise,
Bunu temin edebiliyor musunuz?... Turistik müessese
daima % 30'un altında gerçekleşebilmiştir, işte, bu
leriniz çalışır.
gün Türkiye'deki turizm meselesinin düğüm nokta
Şimdi, size yine kendi bölgemden misal vereyim.
sı budur. Siz, Türkiye'de konaklama meselesini tam
Muhterem
arkadaşlarım ben görmedim, gitmedim;
manasıyle halletmedikten sonra, Türkiye'ye turist
fakat
gidenlerden
dinliyorum. Ankara'yı bilen azmış;
gelmiş veya gelmemiş, bu bir mesele değiMir, be
ama bugün Fransa'da, Almanya'da «Kuşadası» dedi
nim anlayışıma göre. Bunun için de Türkiye'de ev
ğiniz zaman, biliyorlar. Kuşadası'na yolu düşenler
velâ turizm mevzuunda konaklama meselesini hal
görmüşlerdir. Kuşadası'nm Söke'den, Selçuk'tan girişi
letmeden, hatta tanıtma meselesi bence biraz fantas
yoktur.
Kuşadası'nm doğru dürüst bir iskelesi yok
tik bir mesele haline gemektedir.
tur. Yunan gemileriyle gelen turistler, tam manasıyle
Şimdi, İran Şahı Türkiye'de bir gezi esnasında,
«turist» kelimesinin bizde anlamıyle gelir, daha bizim
bizim Batı kıyılarımızın üzerinde helikopterce gezisi
sahiller görüldüğü zaman, Yunanlılar propagandayı
sırasında Sayın İhsan Sabri Çağlayangiî'e şunu söy
şöyle yaparlar» Türkler barbardır, dikkat ediniz; ye
lemiştir: «Ben size petrollerimi vermeye amadeyim,
meyin, içmeyin bunlar pis insanlardır. Aman gidin
bu kıyılan bana veriniz.» Tabiî bu espridir.
Meryem Ana'ya, gidin Efes'e, görün dönün; yemeği
«Bir gün bu petrolün değeri gider ve petrol biter;
gemide yersiniz» diye. Hakikaten turistler iner, bir
ama bu kıyıların değeri ilelebet devam eder, ebedi
otobüse biner, gider Meryem Ana'ya, Efes'e, döner.
dir.»
Turistik bir eşya almaya kalksa vapur sinyal verir,
bazen alıcı ile satıcı arasında para alma meselesi is
Bunun ne demek olduğunu idrakten hâlâ yoksu
kele
üzerinde koşarak temin edilir. İki vapur üst üste
nuz, Çünkü, 1963 senesinin bütçe müzakerelerinde
geldiği
zaman, yanaşacak iskele yoktur. Yıllardır söy
aynen, bu kürsüde Başbakanlık Bütçesi konuşulurken
leriz, deriz ki «Türkiye'ye İstanbul'dan sonra denizben turizmden bahsetmeye başladım. Çok sevdiğim
yoluyle en çok turistin girdiği yer Kuşadası'dır. Gelin
bir Başkan arkadaşım bana ikazda bulundu, dedi ki,
şu iskeleyi büyültün; yahut bir feribot iskelesi yapın»
«Sayın Ege, konuştuğumuz Başbakanlık Bütçesidir,
ıŞimdiye
kadar yapılmamıştır. Ben, sakın yörecilik ya
siz turizmden bahsediyorsunuz.» Verdiğim cevâp ay
pıyorum
sanılmasın; katiyen; tenezzül sayarım, bu
nen şudur : «Bir memlekette turizme, başta Cumlıurkürsülerde hiç bir zaman yapmadım; ama bir gerçe
haşkanı ve Başbakan olmak üzere bir inanç yoksa ve
ği söylemek için arz ediyorum ve gözümün önünde ol
bir seferberlik haline getirilmemişse, o memlekette
duğu
için müşahhas misal söylüyorum. Kuşadası'nm
turizm gelişmez ve o memlekette turizm sadece bir
bugün
nüfusu 10 bini bulmaz, yazın bu rakam
gösterişten ileri gidemez.» Yıl 1963, bugün buralar
100
000'e
kadar yükselir; bütün hiterlantıyla. Su yokdayız.
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tur, temizlik yoktur, Kuşadası'nda herkes bu sıkıntı
yı çeker; fakat Kuşadası'na bir yat limanı yapılmıştır.
Zengin turist gelecek, Kuşadası'na ne bırakacak, ora
sını ben pek bilemem.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu konuşmak istediğim mesele, şu veya bu Tu
rizm Bakam veyahutta şu veya bu turizm idarecileri
ni burada kınamak için değil. Bu davaya hakikaten
biz esaslı olarak inanıyorsak, döviz açığımızı turizm
le kapatacağınıza inanç halindeysek, bu bir Bakanlı
ğa verilmiş vazife olarak kabul edilmemeli ve bu ten
kitleri de burada Turizm Bakanına veya ilgililerine
hitap ediliyor şeklinde kabul ermemek lâzım. Bunun
bir devlet meselesi haline getirilmesi lâzım. Başka
memleketler bu şekilde yapmış, bu yollarla getirmiş
tir. Biz şimdi bazı büyümeler, imkânlar nispetinde iş
çi dövizi bularak açık kapatmaya çalışıyoruz. Bunlar
geçici tedbirlerdir; ama bu memlekette gerçek turizm
üzerine eğilindiği zaman, başka memleketlerde yapıl
dığı gibi, turizm Türkiye'de bihakkın bütün potansi*
yeli kullanılır hale getirildiği zaman, hakikaten o za
man Türkiye turizmden ispanya gibi, İtalya ve Fran
sa gibi döviz sağlayacaktır; sağlar, sağlaması imkân
larına sahibiz; ama bugün turisti biz getirmiyoruz,
turist kendisi geliyor, imkânsızlıklar içerisinde kendi
si kaçıyor.
Bir bakanlık kurmakla, bir bakanlığa şu kadar ve
ya bu kadar tahsisat vermekle, bir banka kurup da,
sureta «Bankamız vardır» demekle bu iş yürümez.
Bugün Turizm Bankası Türkiye'de özel teşebbüsün
turizm yatırımlarına öncü olması ve her şekilde yar
dım edebilecek kapasiteye sahip olması lâzımdır.
BAŞKAN — Sayın Ege, iki dakikanız var.
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; çatısı altında, ben bu turizm meselesine inanılacağına
i

\ ve inanılmış olduğuna katiyen kanaat getiremiyorum.
İ Hâlâ, bir Parlamento çatısı altında bazı parlamenter
lerin turizmi fantastik bir mesele olarak görebildiki leri, hatta ahlâk dışı sayacak kadar ileri gittikleri bir
Parlamentoyla Türkiye'nin turizm meselesinin halle
dileceğine inancım yoktur.
.Saygılarımla, (Aik:şîar)
!
BAŞKAN — Sayın Güven, bnyurunuz.
I
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan,
i sayın üyeler;
Turizm, bugün millî ekonomi hsknnınûzn
son
derece önssiîli hk sektör ha-Jne gelmiştir.
Eke o'arak, bakış açısı olacak Say m Ege'nin öne
sürdüğü gö;:ife?cr fcakkiîcaten doğrudur.. Hele brîgürt
dış ödemeler dengesinde gün geçekçe büyüir. sıkıntı
lara gidildiği bir ortemda, bıı cç-iy kabaya :-r:k sek
törler üzerimle ısrarh, akıllı, planlı, gerçekçi bir yün
de mesafe BİııiRinız gerekmektedir, Bu sektörlerin b£şnrâ^ gelenlerden biri de turizmdir, b u m u yanı sıra
1 ulaştırmadır, tarımdır, ama bugünkü darıfm hiç de
iç açıcı değil.
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bagün dış üııiz-îîden 1976 yık îabpdyfs or?: syda
sağlanan gelir 127 raisyoîî dolar dv^nmladır. Erman
yanı sıra Türkiye'den yabancı memleketlere giden vatandaşZanınızm bıraktığı para de 113 rn?şycn dofcrdır, Aktif oferak sadece on aylık dönemde 14 milyon.
dolsr kahrıîştür ki, günün korrîllsrnîrs, ıncmîsketimjzin
ekonomik şaröanna göre, 2 - 3 jû içerir'nrle konTşi'.raus meu:irke»kr gibi, forı sektörden aktif 500 mi\yon dola? gelir sağlayamazsak, biz be yor»:Ie gerekli
hazırlıklar!, eyîem ve işlenskri yapman*'? c-hıra?* deI inektir, €mrtn için bu gidiş- hn tutum, ba davranrş bu
nu elde edecek bir ij.imserl.'gi bize maalesef Yeriniyor,

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Öyley
se, bunu Devletimizin başında bulunanlardan tutunuz I
Dünyada tein bir tu: " m gelişmesi var. E-yme^i
da, ta tabandaki vatandaşa kadar hepimizin kabul et I arkadaşımız Şamiloğîu ob;"ekfîf olarak çok güzel
mesi lâzımdır.
I bir raporla huzurumuza geldi, yazı î'ita'adan - geidi,
memleket gerçeklerini dile getirme duygusuyla lıcreMeselâ, hatırlarım, Falih Rıfkı Atay'ın «Times
j
ket
ederek geMl.
Kıyılarında» adlı eserinde bir otelin önüne indiği za
man, valizleri almaya gelen orada çalışan personelin
yüzüne bakar, der ki, «Bu zatın yüzünde bütün İn
giltere gülüyordu.»
Şimdi, işte turizm budur. Herkesin yüzünde «Tu
riste karşı Türkiye gülüyordu» şeklinde bir ibarenin
okunması lâzım; ama bu nasıl olur?... Millet ve va
tandaş turizmin, bu memlekete büyük gelir ve katkı
da bulunacağı inancı içinde olursa olur. Hâlâ bir Hü
kümet içinde dahi şu veya bu Bakanın turizm nedir,
ne değildir diye münakaşasını ettiği bir Parlamento

I
i
I
I
I
I
J
I
I
I

Türkiye'sin coğrafî yeri, iklimi, küilüre? durumu,
geçmişi gozönîinde tutulursa, *urizi;î yömirukîs millerna krrynâkîar yuvağıdır. Bugün terizm bakmandan
şaîîsSı memleketler Akdeniz memleketleridir. Nîtekini, banlardan İspanya dış ticaret gelirlerinim % 44*
üne tekabül eden gelirleri turizmden sağfe'*Ekta;sîr.
Yunanistan'da bu oran % 31,7'dir.
1976 rakamlarım biraz evvel veriim ki, d?şa erden
döviz ıiîiktarısı bir tarafa bırakmak şartıyie biz de 'ise
bu oran % 10'u dahi bulmamaktadır. 1975 yılında
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DJŞ ve iç turizm talebini genişletmek, bunun yanı
sıra buna bağlı olarak turizm yatırımlarını, işletmele
rim daha hızlı yaymak ve bu konuda planlamanın da
öngördüğü şekilde özel sektörden yararlanma çarele
rini araştıracağız.
Turizm altyapı tesislerini plan hedeflerine uygun
olarak geliştireceğiz. Hızlı gelişen, sanayileşen alan
lara daha hızlı bir şekilde altyapı tesisleri yapma yol
larım arayacağız;
İyinin olduğu yerde daha iyisi aranır. Bugün dün
yanın birçok yerlerinde iyi turistik imkânları olma
yan bölgeler dahi, son derece kıymetlendirilmiştir.
Karadeniz bölgesinde, kabul etmek lâzım ki, turizm
yönünden en çekici, en iyi yerler Türkiye sahillerindedir.
BAŞKAN — İki dakikanız var, Sayın Güven.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim, Sayın Başkan.

1 549 904 kişi dışarıya gitmiş ve o yıl içende ılış tu
rizmden sağlaman miktar oldukça İyimserdir; 272 mil
yon dolardır; fakat içinde buluiîdu§ımîiîz yal, demin
verdiğim rakamlar da gösterdi IA Amım yarısı ka
dar olmuştur ki, ilerlemek şöyle dursim, mevcuda da
hî muhafaza edememişiz.
Turizm yaiırtmîai'inin verimli olması için, önce
liklere göre sıralanan bölgelerde, plan hederlerine uy
gun bir şekilde fizikî yahrsmlan gerçekleştirmemiz ge
rekmektedir.
Türkiye'nin mevcut yöresel durumu
itibarıyıe
her yönü turizm için elverişli olmakla beraber Ak
deniz bölgesi, Göreme, Uludağ, Güney Batı Anadolu
bölgeleri, Mandara bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesi
turizm için son derece büyük imkânlara sahiptir,
Günümüzde artsk kille turizmime son derece önem
verildiği gibi, turizm sadece bu Bakanlığın bünyesin
de ele ahnacak bir sorun değil, altyapı tesisleri ve
bununla ilgili olarak diğer bakanlıklarla işbirliği ya
pılmak suretiyle hızlandıracak bir yapıya sahiptir. O
bakımdan, havayolları, denizyolları ve karayolların
da günümüzün şartlarına uygun hakikî turist çekecek
niteliklerde araç ve gereçlere şiddetle ihtiyaç vardır.
Turizm tek yönlü de değil, dış iurîsm kadar, iç
tmlzm de önemlidir. Bu balamdan, memleket içeririn
de ekonominin gelinen payından dengeli kükmmamn
gereklerine uygun olarak gerice yöreler, âmâlar ara
sı farklar azalülıpta însaîîlarm geçim imkânları ço
ğaldıkça, hak etliği irdin t yaşama Iioşülkir»5,a ulaştıkça, dinlenme hakkında yararlanmak iAeycaAtr.
Bunlar, yazm yahut mü;a*i zamanlarmda İç iorised
canlandıracak bir şekilde, turistik tesislerin bulunması
halinde yararlanacaktır.
Demek ki, ekonomik koşullan, potansiyeli, güAi
artan k«'ş!kr de, bu aityapî tesisleri okr.adA':: sürece
bir yaı arlanma oia-iağmdaa mahrumdurlar.
Turizmin casîlanabiîmesi için altyapı yaÂrrrmları,
havayolları, karayol'ara, su, elektrik, krnarzaoyon,
yat yanaşma yerleri, millî parkir.r, ta- üıl yerler bu
amaca yönelik değerlendirilmesi gerekmekte;!;ra
Demek kî, turizmin ekonomik r'nydRin v::n:ıAa en
sosa;î onun ıdar, onda.ü e^Sı.k osmayaeaK d
yal yararlar, faydalar kaymığim da ge'iA-rıoküA; îvloraiman insanları güçlü, diri kılmamn oiascaklarmı ve
recektir.
Konuşma süremin as olmasa nedemiyie başlıkları
vurgulamak suretiyle sözlerimi bitirecekr.~,
O halde önümüzde durrm cormA-rm A;ş;rAa I .d ile
turizmini hızla geliştirmenin çarelerini araştıracağız.
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Romanya, Bulgaristan, Sovyetler Birliğindeki Ka
radeniz kesiti turizm yönünden Türkiye ile kıyaslan
mayacak derecede tabu zenginlikler bakımından geri
olmasına karşın, insan elinin, insan emeğinin turizme
kıymet verme duygusunun getirdiği değişikliklerle o
bölgeler mamur iken, bizim bölgeler virane haldedir;
ama Türkiye yönünden turizm imkânlarına bakınca,
tabiîdir ki, Ege kıyıları, Marmara ve Karadenize
nispetle daha da ileridir. Bütün bu dünya zenginlikle
rini elimizde tutmamıza rağmen, bu nimetlerden ne
kendimiz, ne de ekonomimiz bakımından hamle yaprauş durumda değiliz. Bunun çarelerini bulmak için
hızlanmamız gerekiyor ve tabiî başta gelen kıyı sorunlarım, kıyı yağmasını bu anlamda değerlendirip,
daha verimli, daha iyileştirici istikamette geliştirme
miz gerekmektedir.
Bu Bakanlık, haklı olarak ekonomik imkânlarının
kukğından yakınır. Onun için, Turizm Bankasının
sermayesini de mutlaka ve mutlaka bugünkü düzeyin
iki üç misline çıkarmak da gerekmektedir. Olanakları
mı vereceğiz, hizmeti de arkasından isteyeceğiz.
Yine önemli bir sorun: Kamu turistik konakla
maları vardır. Çeşitli kamu kuruluşlarımnın, İktisadî
Devlet Teşekküllerinin çeşitli yerlerde konaklama te
sisleri vardır. Bunlar da gereği gibi işletilmemektedir.
D:ş turizm yönünden hem bu altyapı tesislerinin da
ha verimli ve gelen insanları memnun kılıcı nitelikte
olması bakımından bunlardan yararlanmalı ve bu
yoldan elde edilen gelirlerle bu tesislerin masrafları
azal't'.lmak suretiyle oradan yararlanacak olan memur
ve işçinin de ekonomik yönden korunması sonucu or
taya çıkacaktır.
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Eğitim sorunu, bunların hepsinin başında gelmek
tedir. Eğitilmiş personele son derece önem vardır. Te
sisler ne kadar güzel, ne kadar iyi olursa, gelen turist
eğer yetişmiş, eğitilmiş elemanların bulunmaması ne
deniyle rahat edemezse, huzursuz olursa, ebedî billah
bir daha da gelmez. Onun için tesisler kadar, eğitime
de önem verip, meslekî eğitimi geliştirmek ve bu göz
le turizme bakmak gerekmektedir.
BAŞKAN — Sayın Güven, müsamaha hakkınızı
da kullandınız. Rica edeceğim.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Çok teşekkür
ederim Sayın Başkan; sözlerimi bitiriyorum.
Demek ki, Türkiye'nin sosyo - ekonomik kalkın
masında bu derece önemli olan bu Bakanlığa, bu ob
jektif açıdan bakıp, somut altyapı tesislerini hızla ge
liştirmek suretiyle, bilhassa dış ödemeler dengesinde
Türkiye'nin ileride bir kaynak şeklinde işletilmesine
doğru gidilmesini dilerim.
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurunuz.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının saygı de
ğer mensupları, hepinizi saygı ile selâmlarım.
Grup sözcüleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığının
1977 malî yılı Bütçesi üzerindeki tenkid ve temenni
lerini dile getirdiler. Bir bağımsız senatör olarak ben
de aynı bütçe üzerindeki görüşlerimi belirteceğim.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Türkiye turizme büyük ümitler bağlamış olan bir
memlekettir, 20 yıl öncesinden bu yana Türkiye'nin
dış ödeme açığının kapatılmasına yardımcı olacak
ösıemii bir gelir kasnağının turizm olacağı söylen
mektedir.
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1 rizmden büyük döviz geliri sağlamak imkânına saI hip olan bir ülkedir.
I
Turizm endüstrisini iyi organize edebilen, tanıtI ma ve reklâm faaliyetlerini etkili biçimde yürüten
İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya
I gibi Akdeniz ve Balkan ülkelerinin turizmden yılda
I milyarlarca dolar döviz kazandıkları ve dış ödeme
I açıklarını büyük ölçüde turizm gelirleriyle kapatükI lan bilinmektedir.
I
Biz Türkiye'de 20 yıllık tartışmalardan sonra, hâI Iâ turizmi önemli bir gelir kaynağı haline getiremeJ miş bir durumdayız.
Turizm evvelâ düzenli, disiplinli, süratli ulaşım
I vasıtaları ve ulaşım yollarım gerektirir. Bunun ya
nında, en süratli bir biçimde haberleşmeyi sağlayabi
lecek muhabere imkânlanm gerekli kılar. Bunların
yanında, yeterli sayıda ve yeterli vasıfta otel, yatak,
lokanta gibi tesislerle, bu tesislerde hizmet görecek
yeterli vasıfta personele ihtiyaç gösterir.
Türkiye 20 yıllık tartışmalara
rağmen, turistik
altyapı ve turistik tesisler yönünden önemli bir ilerle
me kaydedebilmiş değildir.. Ancak, tesis bakımından
yeterli seviyeye ulaşılsa dahi, ülkenin ve turistik im
kânların yeterli ölçüde ve geniş çapta reklâmı yapıl
madığı, tanıtılmadığı takdirde istenilen neticeye ula
şılamaz.
Türkiye'ye turist celbetmek için dış ülkelerde ol
dukça fazla sayıda görevli çalıştırılmakta olduğu ka
naatindeyim. Tanıtma, reklâm faslından oldukça ka
barık masraflar yapılmakta, bunlar Devlet bütçesin
den karşılanmaktadır. Ne var ki, biraz sonra değine
ceğim faydalı ve yeterli sonuca
ulaşılamamaktadır.
Zira, para harcamak ayrı, sonuç alıcı çalışmalar yap
mak ayrı şeylerdir. Türkiye, bütün dış temsil konu
larında olduğu gibi, turistik tanıtma ve reklâm için
ülke dışında görevlendirdiği kalabalık kadrodan ya
rarlanamamaktadır. Zira, bu kadro meslekî yönden
yetersizdir, görene bağlı değildir. Yeterince çahşma-

Gerçekten Türkiye'nin büyük turizm potansiye
line sahip olduğunu biliyoruz. Anadolu'nun engin
uygarlık tarihi ve bu değerli tarihi belgeleyen tarihî
anıt ve kalıntılarının turistik açıdan değeri büyüktür.
Anadolu sonsuz tabiî güzelliklere sahiptir. Ancak,
bu tabiî güzelliklerin varlığını dünyaya duyurmak j maktadır.
meseledir. Biz bunu
yapamıyoruz. İklim, özellikle
Turizmden umulan faydanın sağlanabilmesi için
Avrupalıların aradığı vasıflara sahiptir. Çok uzun ve
evvelâ dış temsilciliklerimizin ıslahı gerekir. Şunu da
güzel bir kıyı şeridi vardır. Dağın en heybetlisini,
hemen ilâve etmek istiyorum. Bununla, Turizm ve
vadinin en çok kıvrımlara sahip olanını, ovanın en
Tanıtma Bakanlığının çalışamadığını, çalışmadığını,
yeşilini, kıyının en güzel kumlusunu, denizin en te
herhangi bir yatırımda bulunmadığını söylemek iste
mizini diyeceğim, diyeceğim; ama diyemiyorum; fa
miyorum. Ellerindeki bütün imkânlarla çalışıyorlar;
kat yine diyeceğim, denizin en temizini ve en mavisi
fakat netice almak başka, çalışmak başka. Birkaç mi
ni, bozkırını en sonsuzunu, av hayvanlarının, kuş
sal vereceğim ve ilk önce kendimden bahsedeceğim.
ları en bol çeşidini, tarihin en zenginini Türkiye'de
Personel tayin edilirken, doğuştan bir kabiliyet
basmak mümkündür. Bu vasıflanyle Türkiye, tu- j doktor için ayn, bir sanatkâr için ayn ve ben bunu
408 —
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aynı zamanda Türkiye'yi tanıtmak için yabancı mem
leketlere Turizm ve Tanıtma Bakanlığının temsilcisi
olarak gönderilen bir şahısta da ayrı bir niteliği ara
mak istiyorum. Misali kendimden vereceğim.
Ben bir uçağa bindiğim zaman veya yabancı bir
memlekette çok samimî dostum dahi olsa gidip onun
yanında oturmam, bir Fransızın yanına, bir Arabm
yanına giderim. Hemen ona Türkiye'den bahsede
rim. Paris'te veya Münih'te bir lokantaya gittiğim
zaman nerede bir yabancı varsa, onun yanma otura
nım ve gayem orada, bir politikacı olmama rağmen,
Türkiye'yi tanıtmaktır.
Bir eleman tayin edilirken benim bilhassa istir
ham etmek istediğim husus şudur: Türk olduğunu
büyük bir memnuniyetle her yerde
söyleyebilecek,
bunun için de Türkiye'nin reklâmım
yapabilecek
olan ve doğuştan bu nitelikte olan şahıslan seçmek
gerekir.
Sayın Şerif Tüten çok önemli bir noktaya değin
diler. Turisti Türkiye'ye çekmek için değil, gelen tu
risti memnun edip göndermek için imkânlar hazırla
mamız lâzım, kaçırmak için değil.
Önyargıların çok büyük önemi var. Avrupa'da,
bütün dünyada Türkiye hakkında önyargılara sahip
olan insanlar vardır, ilk önce çalışmalarımızla bu
önyargıyı ortadan kaldırmamız lâzımgelir. Bir Al
man, bir Fransız Yunanistan'a geldiği zaman her
hangi bir önyargıya sahip değildir; ama Türkiye'ye
gelirken önyargıya sahiptir. Çalışmamızın ski misli
fazla olması lâzımgelir ki, ilk önce önyargıyı ortadan
kaldıralım. Ba bir gerçektir.
Avrupa'da 8 - 1 0 sene kalmış bir kimse olarak
ve fabrikada işçilik yapıp üniversitede doktora yap
mış bir kimse olarak ben bu durumları çok iyi bil
diğim için bizzat bu şekilde konuşuyorum. Kusura
bakmayın. Yani, bu hususta kendimden bahsettiğim
için de üzgünüm, özür dilerim.
Sayın Başkan, ne kadar vaktim var?
BAŞKAN — Üç dakikanız var.
İSMAÎL ÎLHAN (Devamla) — Paris'in Champs EIysees 102 numaraya gittim. Tabiî Avrupa Konseyi
Üyesi olarak forsum da yerinde biraz...
SELÂHADDİN
BABÜROĞLU (Curnhurbaşkanınca S. Ü) — Sizin her zaman forsunuz vardır. Konuşmasamz da forsunuz vardır.
ISMAlL İLHAN (Devamla) — Kusura bakma
yın, gösteriş bakımından. Bir işçi kılığında değilim.
«Günaydin» dedim; inanır mısınız, «Ne istiyorsu
nuz?» dedi. «İlk önce günaydın selâmımı al» dedim.
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«Efendim, uçak biletini istiyorsanız Opera Meyda
nında.» dedi. «Beyefendi ben zatıâlinize ilk önce gü
naydın dedim; selâmünaleyküm dahi demedim, hani
demesin ki Millî Selâmet Partisinden filân. Sakallı
birisi, ismini dahi bilmiyorum, beyefendi selâmımı
almadı ve ben de geri çıktım, işte bu arkadaş, bu
kimse Paris'te Champ - Elysees'de 102 numarada ça
lışan, Türkiye'yi temsil eden bir kimse, ismini dahi
bilmiyorum.
Seyahat acentelerinin çok önemli rolü olduğunu
arkadaşlarımız söylediler, tamamiyle katılırım. Tür
kiye Turing ve Otomobil Kurumunun bu husustaki
çalışmalarını biliyorum. Strasbourg'tan gene bahsede
ceğim, İstanbul Sergisinden gene bahsedeceğim.
İstanbul sergisinde yüzlerce Fransız'ın, yüzlerce
Alman'ın İstanbul'un tarihî eserlerine, anıtlarına bak
tığı zaman aralarına karıştım, onları izledim. Sansın
da olduğum için, tabiî benim Türk olduğumu tahmin
etmiyorlardı, kendi aralarındaki konuşmalannı izle
dim, lisan bakımından durumum iyi olduğu için hay
retle, hayranlıkla İstanbul'un tarihî eserlerini seyre
derken birbirleriyle konuşarak, «Niçin gidemedik
bugüne kadar, niçin gitmedik bugüne kadar, ne ka
dar güzelmiş.» diyorlardı. Bir aileye yaklaştım, de
dim ki, «Ben Türküm buraya bu görevle geldim,»
Daha sonra öğretmen olduğunu öğrendiğim bir ha
nımın ilk sözü şu oldu. «Böyle güzel şehre ve tarihî
eserlere sahip olduğunuz için kim bilir nasıl gurur
duyuyorsunuz.» Duyuyorum dedim ve ilâve ettim;
bunlar Türkiye'nin çeşitli illerinde bulundukları için
maddeten bize ait; fakat manen insanlığa mal olmuş
eserlerdir. İşte Avrupa Konseyinde, İstanbul ile il
gili serginin de gayesi bu. Maddeten bize ait; ama
manen bütün insanhğa ait olan bu tarihî eserlerin ko
runması.
Hemen belirteyim, Sayın Bakan da burada; İs
tanbul televizyonu geldi, İstanbul Sergisi hakkında
benimle röportaj yaptı. Bu röportajla ilgili film An
kara'ya gönderildiği halde, maalesef gösterilmedi.
SELÂHADDİN BABÜROĞLU
(Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Şahsınızla ilgiliydi.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Röportajın ma
hiyeti benimle değil, İstanbul'la ilgiliydi.
«İstanbul'un tarihî eserlerinin korunması için, ni
çin Avrupa Konseyinden yardım istiyorsunuz?» de
di.
BAŞKAN — Sayın İlhan, söz süreniz bitti efen
dim.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Ben, sözlerimi bi
tiriyorum.
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1977 yılı bütçesinin Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğına, Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını diler,
hepinizi saygıyla selâmlarını.
BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğîu.
KÂZIM KARAÂĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar)
— Sayın Başkan, yüce Senatonun muhterem üyeleri;
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Turizm Ba
kanlığı, Türkiye'de devlet hayatımızda yer almış
olan en genç kuruluşlardan bir tanesidir. Elbette ki,
turistik hizmetlerin ehemmiyeti, önemi derecesinde
bu Bakanlığın kısa dönem içerisindeki hizmetlerini
lehte ve aleyhte değerlendirmek ve doîayısıyle bu
eleştirileri sürdürmek mümkün.
Mesele temelde dünyada devletlerin,
milletlerin
ekonomik kalkınmalarına büyük katkısı olan ve as
lında tarım sektörünün, endüstri sektörünün yanında
üçüncü bir güç olarak hizmetler sektörünün en ağır
yönünü teşkil eden turizm hizmetleri ve bunların eko
nomideki katkıları inkâr kabul etmez bir gerçek ola
rak ortada kalmaktadır. Bizim yapacağımız, bu hiz
metleri, Türk ekonomisinin dış tediye muvazenesindeki dar boğazlarım aşmada ne denli yardımcı ola
bilecek ne şekildeki gayretle, çalışmalarla, planlama
larla bu hizmete yaklaşımda olumlu bir yolu bulabi
leceğiz. Bu bir laodel, bir prensip meselesidir.
Yalnız, ne var ki, kurulduğu günden beri sadece
onu yöneten, ona siyasî damgasını taşıyan icranın
meşhur organ: olan sayın bakanların, kendi samimî
görüşleri içerisindeki turizme bir şeyler kazandırma
gayret ve çabaları entegre bir görüş içerisinde, turizm
politikalarımn devamlılığı içerisinde birbirine bağlı
olmaktan ziyade, muayyen görüşlerin açısı altında
birbirinden ayrı hizmetler şeklinde olmuş ve doîayı
sıyle birinin diğerine ilâvesi mümkün olacak bir ge
lişme içerisinde Türk turizmini istenen bir düzeye ge
tirmekten çok uzak kalmıştır.
Bugün muhterem Bakanımızı ve onun Bakanlı
ğının üst düzeyindeki hizmet gören değerli arkadaşla
rımızın bu kosrudaki gayret ve çabalarını müşalıade
etmekten ve onları görmekten memnunluk duyuyo
rum. Ne var ki, turizm gibi çok yönleri olan yatırımın
dan bilgisine kadar, hizmetine kadar ve coğrafyanın
bahşettiği, tarihin bahşettiği imkânları değerlendire
bilecek organizasyona kadar, emniyet unsuruna ka
dar türlü faktörleri bir araya getirmeyi icabettiren
bu meselede, sadece üst düzeydeki bir kadronun ye
tenekli, kabiliyetli ve turizm davasına inançlı olması
kifayet etmez. Tümü ile Bakanlığın içte ve dışta hiz
met gören kadrolarının bu mana ve maksat içerisin
de yetiştirilmiş, eğitilmiş güçte olması lâzımdır.
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Binaenaleyh, Bakanlığın sadece meseleleri iç dü
zeydeki samimî, hakikaten ciddî bir şeyler verebil
menin arzusunda olan gayretlerini tümü ile gelen tu
riste intikal ettirecek olan kadroların bu meseleye
vukufiyetleri, bu meseleye inançları, bu meseleye
yaklaşımları da büyük çapta rol oynayacaktır. Bu,
her türlü izahtan vareste ağırlık kazanan bir şeydir,
yani kadro meselesidir.
Sanırım ki, Turizm Bakanlığının bugün de çalış
malarının büyük bir yönünü yatırımlara muvazi ola
rak, bu yatırımları değerlendirecek olan, bunun rek
lâmım takdimini Türkiye'nin turizm zenginliklerinin
anlaşılmasını temin edecek dışa ve içe dönük olan
folklor gösterilerinden broşürlere, brifinglere, turistik
panellere ve türlü televizyon ve basın yoluyla rek
lâmlara başvurmuş olması da ve ülke içerisinde eğitiliş, hakikaten bilgili elemanların yetiştirilmesine im
kân sağlayacak okulları, müesseseleri kurmak sure
tiyle bu meseleye yönelmiş olmasını; bu manada atıl
mış olumlu adımlar olarak kabul etmemek mümkün
değildir.
Muhterem arkadaşlarım;
Türkiye'de Cenabı Hak cömertçe her şeyi vermiş,
tabiat çok güzel. Bir anda dört mevsimi yaşamak
imkânına sahipsiniz. Akdeniz sahillerinde denize gi
rerken, Uludağ'da kayak yapmak çok mümkün. Ta
rih ise, bütün zenginlikleriyle haşmetleriyle Anadolu
topraklan üzerinde kendi damgasını, kendi hatırala
rını bırakmış. Türlü imparatorlukların medenî eser
leri, medeniyet
abideleri memleketimizde mevcut.
İnsanları iseb arkadaşlarımın söylediği gibi, hakîkaten
misafirperver.
Böyle bîr ülkenin petrolü olmadı diye, Sayın İs
kender Cenap Ege'nin söylediği gibi üzülmeye sıkıl
maya gerek yok. Yeter ki, bu imkânlarını, Türk eko
nomisinin üçÜEicü ayağı olan, üçüncü bazı, üçüncü
temeli olan bu sektörü en güçlü şekilde değerlendir
me imkânına ; onun neticesine doğru yönelmeye fır
sat bulakm. Bunun için de yatırım, eğitim, bilgili
kadro ve altyapı tesisleriyle ilgili tüm meseleleri hal
ledebilecek organize bir çalışma. Yatırım deyince de
akla -projeyi, planı, bilgiyi bulduğumuza göre, bun
ların hepsi artık Türkiye'de muayyen mesafe katetmiş, kalkınmış olan ülkemizde mevcut olduğuna gö
re, finansman kaynaklarını temin etmelidir. İç ve dış
finansman kaynaklarını mutlaka zorlamaya mecbu
ruz. Civarımısdaki memleketlerin yapmış olduğu hizmetîeıe bakarak Türkiye'de de, Türkiye'nin şartları
na, modeline, ihtiyaçlarına, geleneklerine, sosyal ve
410 —

C. Senatosu

B : 34

ekonomîk yapısına, endüstriyel altyapılarına uygun
olarak, diğer kalkınma sektörleriyle birlikte bu mese
lenin çözüm yolunu bulmak, çözüm sistemini getir
mekte yarar vardır. Dış kaynaktan da yararlanmalı,
iç kaynaktan da yararlanmalıdır. Aslında ticaretin
milliyeti yoktur. Ticarette aşırı bir taassup da yok
tur» Turizm bir bakmış da ülke ekonomisini kendi
kendine yeterli hale getirebilecek, getirilmesini temin
edecek bir işlemdir, bir ticarî faaliyettir. Tümü ile
entegre bir ticarî faaliyettir.
Bu itibarla dış ve iç seramayeleri mutlaka hare
kete geçirmekte fayda vardır. Şayet yasal imkânlar
bunu vermiyorsa, bu yönlü dışa açılan çalışmalara
imkân vermiyorsa, bunların çarelerine bakmak da
gene Bakankk ve Parlamento olarak hepimize mevdu
olan hizmetlerden bir tanesidir.
Değerli arkadaşlarını;
Bir konuya daha değinmek istiyorum. Sadece dış
turizm değil, iç turizm de Türkiye'de gelişmektedir.
Artık artan şehirleşme, vatandaşlarımızı yılın muay
yen zamanları içinde ağır çalışma anında hiç olmaz
sa, sahillerde termal tesislerde gidip istirahat etmeyi
gerektirecek bir düzeye getirmiştir. Sosyal yapı köklü
değişikliklere doğru
yönelmiştir. Bu değişikliklerin
içerisinde de iç turizm ağırLk kazanmıştır.
Türkiye'nin termal kaynaklarım da bu mana içe
risinde iç turizmle hatta dış turizme açık olarak gelişthmektc büyük yararlar var. Bakanlığın, bu sene
bütçeye koymuş olduğu ödeneklerden görüyoruz ki,
cidden bu meseleye parmak basmış, kendilerini tebrik
ederiz. Bu meseleyi ele almanın mesuliyetinin idraki
içerisinde bu konuya doğru bir atılım yapma yolun
da mesafe kateimiş. O halde, bunu daha süratle ge
liştirmek suretiyle memleketin bu kaynaklarını değerlendircbüecek ve bu imkânları sağlık yönünden
de, (sadece turistik yönden değil) değerlendirebile
cek mesafelerin, atılımların katediimesinde ve bu iş
leme süratle geçilmesinde fayda vardır.
Muhterem arkadaşlarım;
Bir konuya daha değinmek istiyorum; değerli ar
kadaşlarım, bugün Türkiye'de değil, dünyada turizm
deki gelir dalgalanmalarının en büyük etkeni, hiç
şüphe yok ki, dünya ekonomik ve sosyal hatta siya
sî konjonktüründeki krizlerin meydana getirdiği et
kilerdir. Şayet, Türkiye'de, geçmişte artmakta olan
turistik alanda bir döviz geliri mevcut iken, bu dö
nemdeki başarılı çalışmalara rağmen, bir gerileme
mevcut ise, bunu dünyadaki ekonomik ve siyasî kon
jonktürde meydana gelmiş olan dalgalanmalarla, or-
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ganik bir ilişkisinin mevcut olduğunu görmek sure
tiyle değerlendirmekte yarar vardır.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU
(Devamla) —
Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bu itibarla Turizm Bakanlığının bu gelirlerinin
faturası, tablosu aslında bu Bakanlığın hizmetlerinin
âdemi muvaffakiyetini ifade eder mahiyette değildir.
Bunlar, dış etkenlerin turizme olan tesiridir. Kıbrıs
hadiselerinden sonra meydana gelmiş olan Yunan Türk münasebetlerinin siyasî hayatımızdaki gergin
safhasının turizm bakımından Avrupa'dan Türkiye'
ye ilk geçişi olan Yunanistan'da ve Bulgaristan'daki
bir paravana gibi tesirlerini her halükârda uzak tut
mamak lâzımdır.
Bir konuyu da işaret ederek sözlerimi bitirece
ğim.
Muhterem arkadaşlarım;
Türkiye turizm bakımından çok bakir ülkelerden
bir tanesidir. Bugün İspanya'nın gelirleri, İtalya'nın
gelirleri malum. Onlardan daha çok imkâna, potan
siyele sahip olan Türkiye'de bu potansiyeli efektif
hale getirmenin yolları mutlaka bakanlığın teknisyen
leri tarafından ve bakanlığın politikasını izleyen Sa
yın Bakan ve yüksek seviyedeki kadrolar tarafından
elbette tespit ve tarsin edilecektir.
Yalnız şu noktayı arz etmek isterim ki, tarihî ve
d mî bağlarla mazideki sosyal yaşantımızın beraber
olduğu birtakım duygusal, hissel konuların bizi bir
birimize yaklaştırdığı Arap aleminin zengin dolarla
rının Lübnan'ın geçirmiş olduğu kriz sebebiyle, iç
savaş sebebiyle kaybolan değeri yerine, Türkiye'nin
Akdeniz sahillerinin bu değerin yerine ikame edil
mesi için büyük gayretlerin ve yatırımların, atılımla
rın yapılmasında ve dolayısıyle Avrupa'ya değil, tari
hî ilişkileri, mazideki ilişkileri çok müsait olan Arap
turistlerinin de Avrupa kadar Türkiye'ye celp edil
mesinde ve Lübnan'ın Orta Şark'ta boşalan yerinin
Türk turizmi ile doldurulmasında ve bunun altyapı
tesislerinin, diğer imkânlarının süratle gerçekleştiril
mesinde, realize edilmesinde yarar vardır.
Tabiatiyie on dakikalık bir zaman içerisinde tu
rizm gibi bir meseleye, hele de benim gibi turizmin
dışında teknisyen olan bir arkadaşınızın, meseleleri
tümü ile değerlendirmesine imkân yoktur.
Sözlerimi burada bağlarken Turizm Bakanlığının
bütçesinin Bakanlığa, memlekete hayırlı olmasını Ce
nabı Hak'tan diler, büyük hizmetler vermek gayretin
de olan Sayın Bakana ve Bakanlığın mümtaz kad411 —
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rolarma hizmetlerinde basanlar diler saygılar suna
nın. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Alacakaptan.
UĞUR
ALACAKAPTAN
(Ankara) — Sayın
Başkan, sayın üyeler;
K.şileri adına konuşan Sayın Ege ve Karaağaçhoğlu'na bazı noktalarda yürekten katılıyorum. Ger
çekten turizm Türkiye'nin ulusal çıkarlarım ön plan
da, hatta birinci planda ilgilendiren bir konu haline
gelmiştir; ama bugün iş başında bulunan Sayın Ba
kan ile emrindeki kadro konunun ulusal önemini de,
değerini de
anlamaktan aciz bir politikayı ısrarla
uygulamaktadır.
Meselenin ne kadar ulusallıktan uzak ele alındığı
nın bir örneğinin ulus dışında; ama bize çok bağlı
bir toprak parçasında görmek mümkün. Kıbrıs'ta bu
Bakanlığın uyguladığı politika, ulusal çıkarlarımıza
özellikle dış politik çıkarlarımıza son derece ters dü
şen bir gelişme içindedir. Özellikle turizm açısından
büyük önem taşıyan Magosa çevresindeki tesisler, iş
letilmez bir hale düşürülmüş ve gerek dünya kamu
oyunda, gerek Rum kesiminde bu bölgenin ilk ağız
da Kıbrıs Rumlarına geri verileceği yolunda çok za
rarlı bir kanaatin, bir peşin ödünün varlığının bu çev
reler tarafından kabul edilmesi sonucunu doğurmuş
tur.
İşte, bizim dış politikada hareketsizliği, ulusal çı
karlar adına harekete tercih ettiğini söylediğiniz Hü
kümetin Turizm Bakanlığının da dış politik çıkarla
rımıza katkısı bu yoldadır.
Bugünkü Bakanlığın bir başka özelliği, yolsuz
lukların çok yaygın ve yoğun hale gelmesi ve bu yol
suzlukların denetimi için yapılan her türlü girişimin
de cevapsız bırakılması, bir sorumsuz hava içinde
bekletilir olmasıdır. Bunu örnekleriyle belirtmek isti
yorum.
Biz Başbakana, Cumhuriyet Halk Partisi parla
menterleri olarak, 4 Haziran 1976 tarihinde Bakan
lıktaki bir yolsuzlukla ilgili olarak bir soru yönelttik.
Nerede ise senesi olacak, buna cevap verilmemiştir.
Sayın Bakan Claude le îouche'un «Tüm Bir Yaşam»
filminin müsteşarına 250 bin liralık kişisel bir çıkar
sağladığı yolunda belgelere dayanan bir iddiaya da
hiç eğilmemiş, bunu örtbas etmek suretiyle bir suç
işlemiş. Danıştayca yolsuzlukları saptanan ve karara
bağlanarak suçlu bulunan, ancak Af Yasasından ya
rarlanmak suretiyle mukadder sondan kurtulan sa
yın müsteşarım da bir kez daha bu makama atamak
ta bir sakınca görmemiştir.
— 412
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Sayın müsteşar, 25 Eylül 1973 tarihinde Paris'te
Le Füm Treize Firması adına Chaudet Gerard'îa bir
anlaşma yapmış, Fransızca aslına uygunluğunu ken
di kardeşine, Özer Sezgin'e onaylatmış ve birinci
sözleşme diye sonradan maruf o'an bu sözleşmeye
«işbu mukavele ile teyit olunan anlaşmadan başka,
bir anlaşma yapılmamıştır» şeklinde bir kayıt düşül
müştür. Ancak, aynı gün bir başka anlaşma yapıldı
ğı, sonra bir rastlantı sonucu ortaya çıkmış ve bu
mukaveleye ilâve edilen 220 bin Fransız Frangı 50
nci Yıl Yasasına aykırı olarak yıllarca Paris'teki bir
bankada yardımcının hesabında tutulmuş, bu meblâ
ğın kredi olanaklarından yararlanılmış ve Bakanlık
müfettişleri Paris bürosunu denetlerken,
Bakanlık
resmî hesabında böyle bir paraya rastlamamışlardır.
Sayın Sezgin, bu sözleşmeye ayrıca 30 bin Fransız
Frangı tutarında götürü bir meblâğ ilâve ettirmeyi
de ihmal etmemiştir.
Sayın müsteşar, daha sonra 750 bin Türk lirasını
Paris'teki sözü geçen hesaptan çekip yurda getirmiş.
Hazineye irat kaydedeceğine bu parayı, kardeşi Özer
Sezgin'in Bakanlık döner sermayesine olan borcunu
kapatmaya kullanmış, arkasından da kardeşini Brük
sel'e tayin ettirmiştir. Bütün bunların, her halde üs
tü kapalı kalmamalı, bir ceza soruşturması konusu
olması gerekirdi. Eğer, bu yapılsa idi, o zaman Sa
yın müsteşarın yalnız «Le Lauche» filmindeki çifte
mukaveleli ilişkileri değil, örneğin Sayın Tokoğlu'nun
bir yıl süre ile Bakanlık kasasında özenle sakladığı
diğer yolsuzluk belgeleriyle Bakanlık müfettişlerinin,
müsteşarın Paris'te görevli iken yaptığını açıkladık
ları yolsuzluk dosyaları da ortaya çıkardı. Bakan bu
yola gitmemiştir. Bu yola gitmemiş, aksine bu müfet
tiş raporunun, yolsuzlukları ortaya koyan raporun
basında yayınlanması üzerine, 10 Ekim 1976 günü
verdiği bir demeçte müsteşarını savunup göreve baş
lar başlamaz Sezgin için «Soruşturma
yapılmasını
emrini verdim ve müfettişleri Paris'e gönderdim» de
miştir. Oysa gerçek şudur:
Paris bürosunun işlemlerinin teftişi Sayın Orhan
Birgit döneminde kararlaştırılmış, Hükümet değişik
liği nedeniyle bu karar, devrin bakam tihan Evliyaoğlu tarafından uygulamaya konulmuş, hatta Paris
bürosunun teftişi ile ilgili olarak, Teftiş Kurulu Baş
kanı İbrahim Şipit görevlendirilmiş, adı geçen de gö
rev için Paris'e hareket edeceği gün Bakan değişti
ğinden Sayın Tokoğlu'na arzı vedaya gittiğinde, bu
görev kendisinden alınmış, yerine müsteşar baklan
da daha önce bir soruşturma yürütmüş ve lehte ra-
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por vermiş; ama bu raporları Danıştay tarafından
müfettişlik yetkilerini aşarak, yargıç gibi hareket et
tiği gerekçesi ile bozulan Oktay İlkiz görevlendiril
miştir. Müsteşarını ısrarla savunan Tokoğlu'nun o
sırada elinin altında bulunan ve Oktay tikiz tarafın
dan imzalanan bu rapora hiç değinmeyip, rapor eli
ne her hangi bir zaman geçecek olursa, bunu şerefle
açıklayacağını söylemekten de Meclis kürsüsünde çe
kinmemiştir.
Sayın Bakan Tokoğlu bununla da yetinmemiştir,
hakkındaki soruşturmalar sürerken, müsteşarını yanı
na alarak Paris'e soruşturma konusu olan büronun
bulunduğa yere götürmüş, sonradan birkaç kere de
görevle aynî yere kendisini yollamıştır. Raporlarda
çıkan yolsuzluklar da hesabı düzenleycnlerdeki bir
yanlışlıktan dolayı böyle çıküğı yine Sayın Bakan ta
rafından ve ilgililerce beyan edilmiştir. Sayın Baka
nın yanlışlık diye adlandırdığı raporda belirlenen
ikinci kez ödenen bütün paralar, bu küçük denilen,
tahakkuk memurunun cebine girmediğine göre kimin
cebindedir?.. Bunu öğrenmek isteriz.
Bu paraların ikinci kez ödendiğinden haberi ol
madığını iddia eden müsteşar, haberdar olma gere
ğini niye duymamıştır? Kaldı ki, Bakanlıktaki tahak
kuk işleri, ilgili müşavirin düzenlediği tahakkuk mü
zekkereleri ve icmal bordroları
üzerinden yapılır.
İlk raporda faturaların sahte olduğunun saptanması
da, müsteşarın ve onu koruyan Sayın Bakanın ger
çek tutumunu ortaya koyar ve eğer bay Sezgin, aynı
faturaların paralarını Devletten iki kez tahsil etme
diyse, Sayın Tokoğlu, müsteşarının niçin 54 bin Türk
lirasını bilahara Bakanlığa ödediğini açıklama gereğini
duymuş ve bu yolsuzluk karşısında o günlerde ver
diği demeçte, niçin «Paris bürosunda yolsuzluk ya
pılmamıştır» diyebilmiştir?
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim, ona gö
re ayarlayınız.
U Ğ U R ALACAKAPTAN (Devamla) — Bakan
lık müfettişleri Oktay tikiz ve Erdil Olcay'ın 7 sayılı
raporlarında, iîâve çahştınlan personel konusu da bir
yolsuzluk olarak kanıtlanıyor. Bay Sezgin, eğer per
sonel çalıştırır gibi gösterip, iddiaya göre çıkar sağ
lamışsa, Maliye Bakanlığının Paris'teki müfettişleri
olaya derhal eî koymalı ve bununla ilgili bütün bel
geler Fransız makamlarından istenmelidir. Hayalî
mobilyacılık gibi, hayalî personel çalıştırarak müs
teşarın sağladığı çıkarlar, müfettiş raporunda açık
landığına göre, Bakan bu yolsuzluk üzerine mutlaka
gitmeliydi. Girmemek
suretiyle suçlu duruma düş
müştür.
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Aksine şunu da yapmıştır; raporların suçla il
gili değil, müsteşarı övücü olduğu şeklinde beyanda
bulunmuştur. Bakınız övücü raporda neler deniyor.
Sayfa 28: «Bütün bu noksanlık ve aksaklıkların
ilgililerin bilgisizliklerinden ve bu hususları düzenle
yen ayniyat talimatnamesini bir defa olsun açıp oku
mamasından ileri geldiği.»
Sayfa 28 : «Defter kayıtlarında bazı düzeltmeler
yapılmış ise de, bu işler kayıtları daha içinden çıkıl
maz hale getirmiştir. İlgililerin bu davranış ve tu
tumları önemle tenkidi gerektirir bulunmuştur. İlgili
lerin dikkati çekilmelidir.»
Sayfa 24 : «Bir kısım film kutuları içlerinde ta
nıtıcı film var diye açılmış, içlerinden boş ses bant
ları çıkmıştır.» Bu filmler ne olmuştur?
Sayfa 10 : «Gelir gider defterlerinin bazı seneler
hiç tutulmaması, bazı seneleri de beş, alü ay işledik
ten sonra yarım bırakılması tenkidi gerekli bulun
muştur»
İşte övücü bulunulan rapor, böylesine bir rapor
dur.
BAŞKAN — Sayın Alacakaptan...
U Ğ U R ALACAKAPTAN
(Devamla) — Bitiri
yorum efendim.
BAŞKAN — Sürenizi iki dakika da aştınız efen
dim, istirham edeceğim.
UĞUR ALACAKAPTAN
(Devamla) — Daha
iki dakika var, iki dakika konuşacağım.
BAŞKAN — Her halde yalan söylemiyorum.
U Ğ U R ALACAKAPTAN (Devamla) — Sayın,
Karaağaçlı 11,46'da indi efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim. Zatıâîiniz 11.47'
de başladınız saate bakabilirsiniz.
U Ğ U R ALACAKAPTAN (Devamla) — 11.57.
BAŞKAN — Saate bakabilirsiniz, ben karşıya gö
re idare ediyorum.
U Ğ U R ALACAKAPTAN (Devamla) — İzin ve
rirseniz bağlayayım.
Müfettişlerin aleyhinde verdiği raporu, basında
açıklanmasından bir yıl önce eline geçiren müsteşa
rın, kendisine bağlılığı bilinen aynı müfettişi, ikinci
bir rapor hazırlaması için Bakanla beraber baskı al
tında tutarak, dilediği şekilde bir raporu tezgâhlamayı başarması da doğaldır. Kaldı ki, ikinci raporu ha
zırlamasından sonra bay İlkiz, görgüsü ve bilgisini
artırmak üzere bir yıllığına Paris'e gönderilmiş ve ra
pora imzasını koyan diğer müfettişle birlikte bir ay
önce terfi ettirilmiştir. Birinci raporun nasıl olsa bir
gün ortaya çıkacağım bilen Sezgin, bütün yolsuzluk
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iddialarını bilmesine karşın, Sayın Bakan Tokoğlu'
nun yaptığı açıklamayı rahatlıkla hazırlama olanağı
nı bulmuş, Basmda rapor açıklandığı gün, Bakanın
vereceği cevap müsteşar tarafından önüne sürülmüş
tür.
Mecliste yaptığı bir konuşmada Sezgin'i bu Ba
kanlığa lâyık bulduğunu açıkla
söyleyen Tok oğlu,
böylesine gözü kapalı sorumsuzca yasa tanımaz icra
atın, muhakkak ki, hesabını Yüce Divanda verme
lidir.
BAŞKAN — Saym Alacakaptan, ben kesmiyo
rum sözünüzü, istirham ediyorum.
UĞUR ALACAKAPTAN
(Devamla) — Sayın
Başkan bitiriyorum.
Aslında, Turizm Bakanlığının tutumu, Cephe İk
tidarının tutumundan ayrılamaz. Turizm Bakanı da
her halde gerçek bir iktidar kurulduğunda bütün Hü
kümet gibi, sorumluluğunun hesabını Yüce Divanda
verecektir.
Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu.
ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri) — Saym Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Grupunıuz adına konuşan arkadaşımızın MC Hü
kümetinin uyguladığı turizm politikası üzerindeki
eleştirilerinden ve benden önce konuşan Saym Aîacakaptan'm Bakanlık içindeki önemli bir yolsuzluk
la ilgili konuşmasından sonra, ben de Hükümetin uy
guladığı politikanın sonuçlarını kısa bir değerlendir
meye tabi tutmak ve konunun bazı yönlerinin açık
lanması için Sayın Başkana, bazı sorular yöneltmek
istiyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Ancak önce sanıyorum ki, bir noktayı açıklığa
kavuşturmakta yarar vardır. Daha önce konuşan ar
kadaşlarsınız tarizinin önemi üzerinde durdular ve
Türk ekonomisinin kalkındırılması
bakımından bu
sektörün sürükleyici bir sektör olabileceğini genel
likle ileri sürdüler.
Bu görüşte bir gerçek payı olmakla birlikte, bu
nu abartmamanın yerinde olacağı kanısındayım. Eko
nomik kalkınmasını turizme dayanarak gerçekleştir
miş olan ülkeler vardır. Bunların başında her halde
tspanya ile Kıbrıs'ı zikretmek gerekir. Gelişmiş eko
nomilerin içinde de turizmin önemli yer aldığı ülke
ler vardır. Bunları da biliyoruz.
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sektör olması, ekonomik kalkınmamızı yönlendirir
ken, bu sektöre hüy:& bir öncelik ve önem verme ko
nusunda bizi özenli davranmaya sevk . etmendir ka
nısındayım. Nitekim, fcı?gane kadar o k n uygulama
ların sonuçları da bunu doğrulamaktadır. Şimdiye ka
dar Türkiye'de, kemeri, hemen her Turizm Bakanı işe
başladığı zaman, bir turizm seferberliği ilân etmek
yoluna gitmiş ve arkasından böylece ekonominin çe
şitli alanlarında sağlanabilecek yararlan ortaya koy
muştan Oysa, bu seferberlik
gayretlerine rağmen,
geriye dönerek bir değerlendirme yaptiğıımz zaman,
alabildiğimiz; sonucun çok sınırlı olduğunu görüyo
ruz. Başlangıçta bu alandaki dar boğaz, fizikî neden
lerden ileri geliyordu, Konaklama olanakları sınırlı
idi, ulaşım olanakları sınırlı idi. Bunları bk ölçüde
geri bıraktığımız söyleşebilir; fakat objektif olarak
bir değerlendirme yaptığımız zaman şunu görüyoruz
ki, asıl dar boğaz bu abanda, turizmin öneminin ve
turizm anlayışının kitleye mal edilmemiş olmasında
kendini göstermektedir.
Konuşmacılardan bazılarının değindiği gibi, Tür
kiye'de taksi şoföründen, sokaktaki adama ve köy
deki kahveciye kadar bütün ügiliîere, belli bir anla
yışı götüremediğimiz
takdirde, fizik
imkânlarının
hepsini yerine getirsek bile, turizm alanında büyük
atılımlar beklememiz g?iç olacaktır ve bugüne kadarki uygulamalar da hmra ortaya koymaktadır. Bu ba
kımdan en önemli unsur, dışa dönük turizmi teşvik
ederken, aynı zamanda iç tarizine önem vermek ve
belki bundan daha önerrdi o!an husus da tam halkı
kapsayacak yaygın ve örgüa bir eğitimi gerçekleşti
rebilmektir.
Bu noktayı böylece belirttikten sonra, elimizdeki
bilgilere göre, şimdiye kadar olan uygulamaların sonuçlannı ortaya koymak istiyorum»
Devlet Planlama Tepüâtı tarafından yayınlanan
istatistiklere göre, son yılJsrda Türkiye'ye gelen ya
bancı sayamda bir art^ş olmakla birlikte, Türkiye'
den çe;itK b'çimîerde ve çeşitli nedenlerle dışa giden
turist sayısında da artış »îrauştur, hatta bu artış birin
cisinden daha çoktur. Bu rakamları ayrmtıîanyle.
önünüzde tekrar edip vaktinizi almak istemiyorum,
yaîmz şunu görüyoruz ki, bu nedenle net turist dö
viz gelirterinde artma değil, azalma olmuştur. 1974
yılından itibaren bu azalma açıkça görülmekte ve
özellikle dışarıya giden turistlere tahsis edilen dövi
zim arttığı kendini göstermektedir,

Türkiye açısından turizmin bir potansiyel temsil
ettiğine şüphe olmamakla beraber, Türkiye'nin ken
Bu durum karşısında, Sayın Bakanın şunu açık
di koşullan ve aynı zamanda turizmin çok hassas bir J lamasını rica ediyorum. Dış ticaret açığımızın giderek
— 414
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arttığı, işçi dövizlerinin azaldığı ve bu nedenie de j rarh olması dileği ile hepinize saygılarımı sunuyo
rum.
Hükümetin her türlü borçlanmayı bir anlamda çare
olarak gördüğü ye buna oyguladsğı bir sırada, Ba
BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde ve üzerinde altı
kanlık ya da HüMlme-i fanime dönük döviz giderle
sayın üye konuşmuştur. Keyfiyet takdirleri var. Za
rinde bîr azalmayı öngörüyor mu ve turistik seyahatmandan kazanmak için bir tanesini takdim ediyo
rum.
larîa ilgili olarak bir kîsıtüamayı düşünüyor mu?..
Sayın Başkanlığa
İkinci nokta olarak şunun üzerinde durmak isti
Görüşmekte olduğumuz Turizm ve Tanıtma Ba
yorum değerli arkadaşlarım. Yine Devlet Planlama
kanlığı bütçesindeki görüşmelerin kifayetini arz ede
Teşkilâtı tarafından yayınlanan
istatistiklere göre,
rim.
Türkiye'ye gelen turist sayısında bir artış olmakla
Balıkesir
birlikte, döviz gclklerinde ay m ölçüde bir artış yok
Raif
Eriş
tur. EM eki rakamlar, adam başına sağlanan döviz
gelirinin giderek artfcğmı göstermektedir. 1974 yılın
da Türkiye'ye gelen turist basma cîcîe edilen döviz
geliri 174,4 dolar ikan, bu rakam 1975 yılında 130
dolara, 1975 yılının ilk 7 aylık dönem rakamlarına
göre 95 dolara düşmüştür. Devlet Planlama Teşkilâ
tının raporunda bu azuinıamn, turistlerin getirdiği
dövizle* in resmî kanallara intikal etmemesi ve spekü
lasyon nedeniyle aracılar elinde kalması şeklinde izalı
edilmekte ve bunu önlemek üzere, Turizm Bakanlı
ğınca gerekli tedbirlerin
alınması ileri sürülmekte
dir. Bu alanda alınacak tedbirler, kaçakçılığın daha
sıkı bir şekilde kovuşturulması ki, bundan elle tutu
labilir sonuçlar aknabikeeginden kuşku duymak ge
rekir; fakat bunun y^auitki da'ıa çok ekonomik açı
dan konuya yaklaşıldığı takdirde, Türk lirasının res
mî kuru ile piyasa kuru nrasî.ndalki gittikçe artan fark
nedeniyle döviz kurlarında bir ayarlama ya da daha
açsL bir iradesiyle TLLk lirasına yeni bir değer biçme
şeklinde olabilir.

I

BAŞKAN — Konuşmalar esnasında tevcih edil
miş sorular ve şu ana kadar verilmiş...
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Kifayet önerI gesinîn aleyhinde söz istiyorum.
I
BAŞKAN — Buyurun efendim.

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Konunun, günlük politika konusu
olmayıp da
toplumun sosyal ve ekonomik kaderiyle ilgili bir ko
nu olması, bugünkü görüşmelerde ortaya çıktı. Ko
nunun karşısında veya yanında konuşan arkadaşlar
dahi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesini bir
günlük politika meselesi olarak ele almadılar, bunun
memleketin temel konularından biri olduğunu açıkJ ça ortaya koydular. Bu suretle ilk defa olarak bir
konuya, Parlamento açısından, Senato açısından bakskhğüiı görmekle huzur duyuyorum. Meselâ; Sayın
Ege'nin, Sayın Tüten'in ve hatta muhalefet adına ko
nuşan Sayın Şâmiloğlu'r.un konuşmaları temelde; tu
Bakanlık ve Sayın Bakan, bu gidiş karşısında aca
rizm meselesinin, memleketin ne derecede önemli ve
ba bu yollardan hangisini geçerli yol olarak görmek
üzerinde durulması gereken,
geçmişin meselelerini
tedirler?.. Buna da aesksamasinı rica ediyorum.
araştıran değil, geleceğin konularını ortaya koyan ko
Son olarak, Türkiye ile Kibns'm Türk bölgesi
nuşmalar olmak bakımından bir düzeye vardılar. Bu
arasındaki turizm ilişkileîi üzerinde de kısaca dur
düzeyde bir kifayet önergesi vermek suretiyle görüş
mak istiyorum. Kîbns Türk Federe Devleti bölgesin
meleri bir noktada bırakmak değil, aksine oku ak bu
de mevcut yatak sayışa 15 bini bulmaktadır. Bu po
konu açılmışken, şöyle yaptık, böyle yaptık demek
tansiyelin tümü işletmeye açılmamış olmakla birlik
yerine; yapacağımız işlerin Parlamento açısından or
te, öyle sanıyorum ki, Türkiye ile Kîbrıs'm bu böl
taya konulmasını sağlamak bakımından, geriye kalan
gesi arasında turizm açısından bir bütünleşme öngö
üç kişiyi de dinlemekte ben yarar görmekteyim.
rüldüğü ve bu çerçeve içinde bir politika oluşturuldu
ğu takdirde, bundan hem o bölgenin potansiyelinin
Arkadaşlar;
tam olarak değerlendirilmesi, hem de Türkiye açısın
Bu konu, açıklanmayan noktaları bulunan bir ko
dan bazı yararlar sağlanabilir. Acaba Sayın Bakan,
nudur. «Elde bulunan beyde bulunmaz.» derler. Bel
böyle bir bütünleşme politikasına taraftarlar mıdır ve
ki de bazı arkadaşlar, meselâ söz bana gelirse, tari
bu yönde, bu doğrultuda yapdmış çalışmalar var mı
fesiz memlekete turistin gelmeyeceği hakkındaki bir
dır? Bunun açıklanmasını rica ediyonraı,
temel görüşümüzü açıklayacağım. Bu husus, turistin
I
vapurdan indiği anda başbyer, eşya taşıyıcıdan, takSayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu sözlerle
|
skiye kadar devam ediyor. Binaenaleyh bir bakanlık
ben de Turizm Bakanlığı bütçesinin ulusumuza ya415 —
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meselesi değil, genci ve yerel idareyi, halk kültürü
nü alâkadar eden böylesine önemli bir meselede «ko
nuşmamız yeterdir» elemek, haksızlık olur. Parla
mentonun ilk defa vardığı bu düzeyde, diğer arka
daşlara da söz hakkı tanımanızı hepinizden rica eder,
saygılarımı sunarını.
BAŞKAN — Kifayet takriri aleyhinde konuşul
du.
AHMET TAHTAKILIÇ
(Uşak) — Sırada kaç
kişi var Sayın Başkan?..
BAŞKAN — Sırada daha altı yedi kişi var efen
dim,
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, ya 6 ya 7 kişi kesin söyleyin.
BAŞKAN — Saymadım efendim. Şimdi arz ede
yim 7 kişi var efendim.
DOĞAN BARUTÇUOĞLU
(Manisa) — Bunu
baştan söyleyemez miydiniz Sayın Başkan?..
BAŞKAN — Ne olurdu yani, kıyamet mi kopardı
efendim?.. Saymadan şöyle tahminen söyleyiverdim
ne oldu yani?..
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Neden
hadise çıkarıyorsunuz. İsimleri söyleseniz ne olur?..
BAŞKAN — Hadise çıkarmak için sebep mi
efendim, bu?..
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne oluyor
yani?..
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın
Başkan, usul hakkında bir hususu arz edeceğim.
BAŞKAN — Efendim söz hakkı kalmadı.
Efendim, kifayet önergesini verilmiş olan soru
önergeleri haricinde şu andan itibaren ve son sözü
sırada bulunan arkadaşa vermek şartıyle oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Yapılmış olan tenkit ve temennilere cevap vermek
üzere Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Lûtfi Tokoğhı.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan,
son söz kimin, onu lütfeder misiniz?
BAŞKAN — Efendim, zamanı geldiğinde arz ede
rim.
AHMET
TAHTAKILIÇ
(Uşak) — Efendin?,
ş : mdi öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Mecbur değilim efendim, sırası gel
diğinde arz ederim.
İMADETTTN ELMAS (Çanakkale) — Efendim,
belki konuşmak için bekleyecek. Niçin söylemekten
çekmiyorsunuz?..
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BAŞKAN — Efendim, sırada olan arkadaşınız
kendisini biliyor, sayın Babüroğîu. Daha evvel ken
disine takdim ettim.
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Yani şu
nu söyleyip de şu münakaşayı yaptırmasanız ne olur?..
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Nedir Baş
kanlık Divanına bu kadar yüklenmeniz?..
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ
TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli sena
tör arkadaşlarım;
Sayın Alacakaptan konuştuktan sonra, müsaade
ederseniz Sayın Alacakaptan'ın meydana getirdiği dal
galı zemini bertaraf edip, ondan sonra çok değerli se
natör arkadaşlarımın, memleketin gelişmesinde büyük
bir katkısı olan turizm sektörü üzerinde, yapmış ol
dukları çok canlı ve içten tenkitlere cevabımı arz et
mek istiyorum.
Değerli senatörler;
Şunu ifade etmek istiyorum; ben, devri - sabık ya
ratmama fikrinde olan bir siyasî teşekkülün ilk ve de
vamlı bir münfesihiyim. Bende kin yoktur. Bende
devri - sabık yaratmak yokhır; ama devri - sabîk için
de bulunup da kafasını kaldırmak isteyenlere şairin
şu sözümü söylemek isterim :
«Dünyada ne mîrüne gedayız,
Âlâlara alâlanırız, pest ile pestiz.»
Burada zannediyorum ki, Sayın Alacakaptan bir
profesördür. Yani, bir ilmî hüviyeti ve şahsiyeti var
dır. İlmî hüviyetin ve şahsiyetin manas;, eline almış
olduğu meseleyi inceden inceye tetkik edip, ispat ve
sübut ha? İne getirmeden, bir başka kimsenin şeref ve
haysiyetiyle oynamaz; ama Sayın Alacakaptan, bu
rada bu ilmî hüviyetinin ve şahsiyetinin dışma çıkmış
tır.
Şimdi ifade ediyorum, Alacakaptan'ın
burada
söylemiş olduğu her sözü, bundan evvel Sayın Ala
cakaptan'ın avukatı olduğu Sayın Necdet Evliyaglî
de söylemiştir. Sayın Necdet Evliyaglî hakkında Müs
teşarın ispat hakkı da tanınmak şartıyle davaya bu
fazileti de katmak suretiyle dava açmıştır, bu ayın
18'fnde görülecektir. İşte, berberin önüne taraflar
oturmuşlardır, hangisinin doğru, hangisinin yanlış ol
duğu meydana çıkacaktır. Tekrar arz ediyorum, dava
açılmıştır ve ispat hakkı tanımak fazileti de bu da
vanın içinde mevcuttur.
Benim, Bakan olduktan sonra, yapmış olduğum
tetkikat ortadadır. Sayın Sezgin hakkında cereyan et
miş olan tetkikler benim zamanımda yapılmamıştır,
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Sayın Birgit zamanında yapılmıştır. 20 Şubat 1974'de
Sayın Birgit, üç kişilik müfettişler heyetine, müfet
tiş Erdil Olcay, Müfettiş Aydın Baskın, Müfettiş Ha
san Kocatürk'ten müteşekkil bir heyete, Sayın Sezgin
hakkında vaki olan ithamların doğru olmadığı hu
susunun tetkiki vazifesi verilmiştir. Bu hizmete mü
başeret eden ve bu hizmeti gören müfettiş arkadaş
larım tam 295 sayfalık bir rapor hazırlamışlardır ve
129 doküman tetkik etmişlerdir ve bunun neticesin
de Sayın Sezgin'in bu ithamla hiç bir alâkası olmadı
ğı raporunu vermişlerdi; fakat ne yazık ki, bu rapor
verildikten sonra, Sayın Sezgin'i ihbar eden muhbir
bu defa Bakanlığa bir mektup yazıyor. Bakanlık ma
kamından ricam, bitaraf bir müfettişe konunun bir
kere daha inceletilmeslni istemekten ibarettir. Haksız
çıktığım takdirde, bakanlık dışından bir müfettişe in
celeme yaptırıldığı takdirde, müfettişin aylık ve yev
miyelerini vermeyi taahhüt ediyorum diyorum. Şu
mektup gösteriyor ki, Bakanlıkta bir grup, Sayın Sez
gin aleyhine karar asabilmek için her lâubaliliği yap
maktadırlar. Çünkü bir memur, bir bakana bu mektubu
yazamaz, bu mektubu yazdığı takdirde de, o bakan onu
karşısına alıp, yeniden bir muhakkik heyet göndere
mezdi.
Benim kendi devlet anlayışım bu; ama öyle yapıl
mamıştır ve tasavvur buyurunuz yazmış olduğunuz
mektupta, eğer yeni heyet de suçsuz çıkartacak olur
sa, o takdirde dışarıdan birisinin müfettiş olarak ta
yin ediîmesi ve bunun da kendisi tarafından parasının
ödenmesini talep edecek kadar bu iş lâubalileşmiştir. Bu sakız, artık çiğnene çiğnene çiğnenmez hale
gelmiş dava neticesinde belli olacaktır.
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Fakat Alacakaptan dinlemedi, bunları Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Zabıtları okurlar, onlar.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz rica ediyorum.
TURİZıM YE TANITMA BAKANI LÜTFl TOKOĞLU (Devamla) — İkinci olarak, bence bir ilim
adamı okuduğunu iyi anlaması gerekir. Ben Sayın Sezgin'e, Bakan olacaktır demedim. Çok sevdiğim, çok
saydığım Cumhuriyet Halk Partili arkadaşiarım beni
mazur görünüz; ama Millet Meclisinde konuşma ya
pılırken, aşağıdan Tüzük çok mükerrer olmak üzere
ihlâl edilmektedir. O arada «Madem ki, o kadar tak
dir ediyorsunuz, bakan olsun» dediler. «Bir gün eğer
fırsat düşerse onu da olabilir» dedim. Bu onun hak
kıdır, çünkü Anayasal hakkıdır; ama şimdi benim de
ğerli arkadaşım ve hem de ilim hüviyetini taşımakta
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olan sayın senatör «Efendim Tokoğlu, Sayın Sezgin'i
Bakan yapacakmış».
Ne diyor Sayın Alacakaptan?. Türkiye'nin sanki
turizm politikası yok, turizmde meseleleri yok; bun
ları hiç ele almıyor Ve doğruda doğruya Kıbrıs'a
intikal ediyor ve Kıbrıs'ta bugün Magosa'nın dışında
Sayın Müezzinoğîu'nun da ifade ettiği gibi, 15 bin
yatak kapasitelik bir turizm kapasitesi varken; biz bun
ları dolduramamışken ve biz bunlan ancak % 12 nis
petinde çalıştırırken, bu defa Maraş bölgesinin niye
kapalı olduğunu soruyor ve böylece turizm gibi, mem
leketin âli iktisadî ve sosyal meselelerine ışık tuta
cak olan bir müzakere esnasında, bu defa polemik
yapıyor. Bunu da kendilerine yakıştırmadığımı ifade
etmeme müsaadenizi rica ederim. Hele hele, itham edip
de, onların cevabını beklemeden dışarıya çıkan arka
daşlarımın da beyanlarında samimî olmadıklarım ce
saretle ve mutlak inançla ifade etmek istiyorum.
Şimdi; Sayın Alacakaptan, Sayın Sezgin'in 220 bin
Franklık bir meblâğı Film 13 Firmasından, kendi
namına Avrupa'da bir bankaya yatırıldığını ifade et
mekteler ve aynı günde iki ayrı mukavelenin imza edil
diğini ifade etmektediler.
Değerli senatör arkadaşlarım;
Mesele böyle değildir. Önce, Le Louche burada
filminin, Türkiye'ye ait olan kısmını çevirmek hu
susunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı döner sermaye
sinin yapacağı masrafları karşılamak fikrini ortaya
koymuştur. O devrede, bakanlık mensupları, bu mas
rafIarm 175 bin frank olduğunu ifade etmişlerdir;
ama Sayın Sezgin'dir ki, sezgisinin daha kuvvetli olu
şu meseleye el atmasına sebep olmuş ve bunun 170
bin frank'a mal edilemeyeceğini iddia etmiş ve kar
şılıklı olan uzun mücadelelerden sonra 170 bin frank,
220 bin frank'a çıkmıştır.
Şimdi Sayın Sezgin, devlete 50 bin frank kazan
dırırken, hakikat bu iken, bu defa çamur atmasını se
ven kişiler, Sayın Sezgin'in kazandırmış olduğu bu 50
bin frankı bir tarafa atıyor ve 220 bin frankın da
doğrudan doğruya Sayın Sezgin tarafından alındığını
ifade ediyor.
Sayın senatörler, bu para 14 Şubat 1974 tari
hinde Fransa*da Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müşa
virliği hesabına yatırılmıştır. Halbuki, zabıtları da
tetkik etniğiniz zaman görülecektir ki, sayın profesö
rümüz bunun tamamen aksJlni iddia etmiştir. Çünkü,
gayesi hakikati ortaya koymak değil, bir iftira atıp,
ondan sonra dışarı çıkmaktan ibarettir.
Sayın Sezgin, bu kadarla da kalmamış, eğer 220
bin frank da sarfetnıiş olduğumuz paranın karşılığı417 —
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nı vermezse, o takdirde 30 bin frank daha Film 13
firmasının bize tazminat ödeyeceğini kabul etmiştir.
îşte Sezginin hataları budur. 80 bin frankı Türkiye
Cumhuriyeti hesabına, Fiît 13 Firmasından tahsil et
mek imkânını sağlamasıdır. Bunların heyeti umumiyesi, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, açılmış olan
dava sonunda meydana çıkacaktır. Arzu ederini ki,
bundan evvel nasıl Sayın EvîiyagiPin avukatı olmuş
ise Sayın Aîacakaptan, bu davada da onun avukatı
olsun M, inanmış ki, burada söylüyor, o takdirde inan
dığını mahkemede de ispat etsîin ki, bir kere daha kar
şı karşıya gelebileiim. Müsaade ederseniz bu üzücü ha
diseyi burada keseyim.
Sayın senatörler;
Hepimiz bir noktada müşterekiz. Türkiye'nin tu
rizm potansiyeli çok kuvvetlidir, Neden?.. Şu kadar
bin kilometre sahih* var, şu kadar bin kilometre göl sa
hili var, şu kadar bin kilometre nehir sahili var, tarihî
zenginlikleri var ve Türk milleti haltı zatında insan se
ven, misafirperver olan bir millettir. Onun için Türki
ye, turizm bakımından kuvvetli bir potansiyele sahip
tir. Bunda hiçbirimizin itirazı yok. Yalnız, kıyaslama
larımız doğru ölmüyor. Hemen Türkiye'yi bugün alı
yoruz Yunanistan ile kıyaslıyoruz. Yunanistan'da bu
gün değil, 1974 yılında 175 bin yatak vardı. Yunanis
tan'ın her adasında bir yat limanı mevcuttur; Yunanis
tan'da her konaklama tesisinin yanında eğlence yerleri
mevcuttur; Yunanistan'da her eğlence yerinin yanımla
spor tesisleri mevcuttur ve bunlar turisti ceîbedecek
şeylerdir ve turistin gönül rızasıyle parasını çekebilecek,
istismar edebilecek olan meselelerdir.
Türkiye'yi ele alalım; Türkiye'de bugün 46 bin
yatak var; mevcut olan bu yatakların coğrafî dağılı
şını bir gözden geçirirsek, güçlüklerimizin nelerden
İbaret olduğunu kolayca bulmak mümkün olur. Kos
koca Marmara Bölgesinde ancak 20 bin yatağımız
var, Ege Bölgemizde ancak 10 bin yatağımız var, Ak
deniz Bölgemizde ancak 5 5Ö0 yatağımız var, Kara
deniz Bölgemizde 1 028 yatağımız var ve bu mesafe
ler birbirinden ne kadar uzak... Altyapımız; su, elek
trik, havagazı, muhaberat, ulaştırma vasıtalarımızın
hepsi geri kalmıştır. Bunun dışında 46 bin yatakla bu
gün Yunanistan'la ve Bulgaristan'la rekabeti düşün
mek mümkün değildir. O halde ne yapmak lâzım?..
Bugün mevcut olan noksanlarımız nelerdir; onları tes
pit edip, bir an evvel o noksanları telâfi edebilecek
bir zincir tedbirler manzumesi içinde icraata geçmek
lâzımdır.
Biraz evvel de söyledim; noksanlarımızı müsaade
ederseniz şöyle bir tadat edeyim.
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Yatak kapasitemiz noksandır, coğrafî dağılum iti
bariyle dengesizdir, yan tesis ve hizmetler bakımından
yetersizdir, işletme ve servis çok zayıftır. Turistle
tesisler çoğunluğuyla aile işletmeleri olarak sahil ban
d o d a temerküz etmiştir. Sahillerimiz fiziksel planla
madan mahrum olduğa için, kamu kampları ikinci
konut tesisleri, sahillerimizin »karamı bozmuş, böy
lece 5aîî!îteriıniz tahrip olunmuş, ülkede arsa israfına
gldi'ırrş, arsa spekülasyonu alıp yürümüştür. Turizm
mevsiminin uzatılması için gerekli tedbirler önceden
alınmadığı için, turizm sektörünün kâr marjı düşük
seviyede kalmış, böylece turizm yatırımlarına rağ
bet gösterilmemiştir. Turizm gelişmesi için şart olan
altyapı hizmetleri tamamlanmamıştır.
Havaalanları,
karayolları ve deniz ulaşımı gibi...
Çağın sürati? gelişmesi karşş.??.nd£s mevzuat yeter•sizliğimiz vardır. Yatırıra için gerekli malî kaynaklar
karşıPana'mamaktadu*. Elde rıevcut yetersiz sayıdaki
teslislerimiz için dahi, eglîHmiş personelimiz yoktur.
Halkm turizm bilgisi geZişîMMıeıniş, turizm gelişme
sine medar olan tarihî abidelerimiz gereği kadar ko
runmamış, turizm mevsiminin uzamasını sağlayacak
kongre ve gösteri salonları inşa edilmemiş, kapalı yüz
me havuzları inşa edilmemiş, tesislerimizde ısıtmaya
önem verilmemiştir. Turizm geliri sağlayacak yat 11manlsrımız inşa ed'İIîiîeiîtişiir. Yabancı sermayeyi tu
rizm yatırıma cc-!b.:;deesk tedbirler ahnınaniîşftr. Ka
mu kuruluşlarıyle koordinasyon henüz istenilen sevi
yeye ulsfarnamsşhr.
İşte, bu nokssnîsn tespit ettikten sonra, yapacağ»mîz işlere istikamet vermek de kolaylaşmaktadır.
Böylece müsaade ederseniz Sayın Şâmiloğhı arkadaşımın tenkitlerine cevap takdim etmek istiyorum.
Say m Şâmiloğ'u, biraz evvel de ifsde ettiğim gibi,
Tür'lılye'îjln turizm p9fansiyelinin büyak oîduğiîîm;
fakat bundan istifade edemediğimizi söylemektedir.
Bunun dışında da. turizmin kaynaklarrndan birisi oîan
teihî eserlerimizin yağma edilmesin :Ien, kıyılarımızın
yağıca edilmesinden bahsetmekte, köşkler ve saray
larımızın 'himayeden mahrum kaldığını ifade etmiş
bulunmaktadırlar.
Sayın Şânılloğhi'na müjde olarak önce şunu tak
dir;.! etmek isterim ki, yalı ve köşkler ihmal edilmemiş
tir. Anadolu yakasında Kandilü'de Kont Ostrorog yaÎISÎ ve Edip Efendi yalısı; Kanlıca'da Prenses Rukîye
yahşi, Rasim Paşa yıûısv, Vanlköy'de Ahmet Retgeri
yahşi; Anadolu Hisarı'nda Zarif Paşa yalısı, Esat Bey
yalısı; Rumeli yakasında Recaîzade Ekrem Bey yaîısı, Şehzade Burhanettin yalısı Bakanlığım tarafın8 —
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dan ele alınmış, projeleri yaptırılmaya başlanmış ve j tırma ödeneğiyle kamulaştınlacak ve böylece sahil ban
dım korumak mümkün olacaktır.
1977 senesinde bu yakardan bîr kaç tanesinin Turizm
Bu sene bu kadar, önümüzdeki sene daha çok,
Bankası tarafından turizm fonksiyonuna
açılabilir
I bir dahaki sene daha çok olmak üzere bu meseleler
olacağım ifade etmek isterim.
Bakanlığım yalnız bununla da kalmamış, Türkiye ! halledilecektir. Bu, neyi temin edecektir?.. Bu, yatıAnıt Çevre Turizm Değerlendirmesi Koruma Vakfı j rımcıyı teşvik edecektir. Yatırımcıyı lalettayin teşVik
etmek mümkün değildir; yatırımcı önce nerede bir te
diye bir vakıf kurmuş, 1976 yılının Ağustos ayında ça
sis kurarsam, orada kâr elde edebilirim düşüncesinin,
lışmaya başlayan bu Vakıf, bugün için Hayrullah
sualinin cevabım vermek mecburiyetindedJr. İşte bu
Paşa yalısı ile Köprülüler yalısını restore etmeye 'baş
planlama
onları bize temin edecektir.
lamıştır.
Sayın Şâmiloğlu, 4 ncü sayfanın sonunda, «...He
Bandan başka, Anadolu Hisarı'nda bir sokağı tan
saba kattığımızdan 1976 yılındaki turizm gelirimizin
zim edecek, bunun dışında Sultanahmet'teki Soğukç?şme Sokağının restorasyonuna başlamış olacaktır. I sıfıra müncer okluğu ortaya çıkar.» demektedirler. He
men şunu ifade etmek istiyorum; 1976 yılının 11 aylık
Banları arz etmekteki maksadım; Sayın Şâmiloğ
[
gelir yekûnu 225 milyon 366 bin dolardır, gider ise
lu arkadaşımın üzüntüyle ortaya atmış olduğu bu hiz
I 165 müîyon 275 bin dolardır; yani net bakiye 60 milmetlerin yapılmamış olduğunu değil, bilâkis, ciddiyet
I yon 51 bin dolardır.
le ele alınmış ve yapılmakta olduğunu ifade etmek
Bu 4 ncü sayfadaki noksan olan bilgiyi de tak
içindir.
dim ediyorum, düzeltmelerini rica ederim.
Yine Sayın Şâmiloğlu; 3 ncü sayfada, «Turizm
Sonra, «öte yandan 1976 Kasım sonu itibariyle
endihlr'h'r.e syrı bir yer ve önem verildiğini her ve- I
sektöre,
üst yapı alanında Turizm ve Tanıtma Ba
sûîeyîe idala eden Millî Cephe İktidarının halen sahil
kanlığınca
150 milyon 800 bin lira harcama yapılşeridinin planlamasın! gereği gibi yapmadığı; deniz,
j
nıası
öngörülmüş,
19 milyon liralık yatıran gerçek
göl ve nehir kıyılarına ilişkin imar planlarını lıazırleşmiştir.
Aynı
dönemde
sektöre, üst yapı alanında
lamaiiğmı» iddia etmektedir.
yatın m yapan kuruluşlardan İEer Bankası Genel Mü
Kusura bakmayınız, tevazu ve tcfamır bir tarafa,
dürlüğü 70 milyon, Emlâk - Kredi Bankası da 35 mil
bir hakikati ortaya koyalım; eğer Millî Cephe Hükü
yon lira öngörmüştür.» deniyor.
meti diye ısrarla bunun üzerinde durmak İstiyorsa
Bunu insafla bağdaştırmak mümkün değil; çüokü,
nız, ben de durayım", fakat Türkiye Cumhuriyeti Hü
bunlar üst yapı değil, bilâkis altyapı oîan yatırım
kümetinin işbaşına geldiği tarihte asıl bunlar ihmal
lardır. Onların ne derece gerçekleşeceklerini kendi büt
ed:î;n:işti. Millî Cephe Hükümeti diye adlandırmaktan
çelerinde müzakere etmek mümkün olur. Bizim ger
zevk duyduğumuz Hükümet işbaşına geldikten sonra
çekleşmeyen meselelerimiz ise, bizim kendi tekasüfü
ise, sahil yağmasını önlemek için ciddî tedbirler ara
müzden değil, kendi ataletimizden değil; yapmak iste
mış ve önce, bütün sahüîerhîî'iz'ln fiziksel planlama
diğimiz işlerin İmar - İskân Bakanhğıyle, bekdiyetersının yapılm&smm şart o'duğıraa inanmıştır. Bu su
îe ve arazi sahipleriyle ilgili bulunması sebebiyledPir.
retle de, Ege, Marmara ve Garbı Karadeniz şeridi bu
Bugün biz, bugüne kadar proje olarak yatırım ba
sene fiziksel planlaması ele alınmış, Ege Denizindeki
kımından töspit etmiş olduğumuz her meselenin pro
vazifesini 28 Şıibatta programladığı için, programını
jesini
hazırlamış bulunmaktayız. Pürüzler kalkar
ona göre bitirmiş olacaktır.
kalkmaz, onları tatbik etmek imkânına sahibiz. Bu
Marmara grupu ise, hizmete geç başladığı için bir
kaç ay sonra o da hizmetini bitirmiş olacaktır. 1977
yılında Şaıliî Karadeniz ve eîde mevcut olan göllerin
bütün planları yapılacaktır. Bu planlar yapıldıktan
sonra, 1977 Bütçesine bakarsanız, orada 80 milyon li
ralık bir kamulaştırma vardır; bu planlar yapıldıktan
sonra, bu planların esasını şu teşkil edecektir : Nere
de turizm yapılacak, nerede sanayi tesisi kurulacak,
nerede tarım sahası ihya edilecektir; bu hususlar tes
pit ediMikten sonra, turizm sahasına ait olan kısım
lar, elde mevcut olan bu 80 milyon liralık kamulaş-

sabep'e, bizim yatıranların geri kalışını bir tenkit ola
rak kabul etmeme imkân bulunmamaktadır.

I
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Kompozisyondan bahsediyorlar sayın arkadaşım ve
«Turistin kompozisyonu değişmiştir.» diyorlar. Değişm'iştir; ama lehe değişmiştir. Şimdi, hava yoluyle 1974
yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 280 000, 1975
yılında 337 000, 1976 yılında 470 000. Demek ki,
150 000 araş var 1974'ten beri. Karayolu ile gelenterde; 1975'te 731 000, 197Wda 609 000. Denizle getenlerde; aşağı yukarı muvazene var, trenle gelenîcrde de yine muvazene var.
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Aıkadaşım, «TIR kamyonları 1976 turist girdisi
ni yükseltmiştir. Geçen sene 150 000 TIR kamyonu
girmüşken, bu sene 300 000 TIR kamyonu girmiştir.
Böylece haddizatında 600 bin kişi turist sayılamaz,»
diyorlar. Halbuki yapmış olduğumuz inceleme şunu
göstermektedir ki; Kapıkule'den 1975 yılında 11 aylık
müddet içinde 54 000 TIR kamyonu girmiş ve 108 000
kişi taşımış. 1976'da ise, bu miktar 50 275'e inmliş,
binaenaleyh, 100 550 kişi taşımıştır. Bu bilgiyi de res
mî olarak takdim ediyorum; Sayın Şâmiloğlu arka
daşımın bunu da not etmesini rica ediyorum.
Sonra, yine turist kompozisyonundan bahsettiler.
Turist kompozisyonu; 1974 yılında turist olarak,
791 000, 1975*te 1 200 536, 1976'da yalnız turist ola
rak 1 300 000. Günübirlikçi 295 000, 305 000, 320 000
olarak ayrılıyor. Görülüyor ki, 1976 yılında Türkiye'
ye gelen turistlerin gelir seviyelerinde bir artış var
dır. Gelir seviyelerinde bîr artış vardır dememin, kitle
turizmlini reddettiğim manasına alınmamasını rica edi
yorum. Çünkü, Sayın Müsteşarım bîr gün böyle bir
şey söylemişti, hemen gazeteler bunu o manada aldılar. Kitle turizmi esastır, o politikayı güdüyoruz; ama
bu kitle turizminin içinde dahi, gelir seviyesi yüksek
ovanlar, az para harcayanlar mevcuttur; Türkiye'ye
günden güne gelir seviyesi yükselen turist girmek
tedir. Bunun sebeibi de, tanıtmaya hakikaten önem
vermemize <bağkdır.
Sayın Şâmiloğlu, ikinci konut meselesini ele aldık
ları zaman, «Turizm Bankası da müteahhit olacak,
müteahhitler gibi bina yapacak ve diğerlerine satacak.
Böylece bundan ne fayda temin edilebilir.» diyorlar.
Bunu ümit ederim ki, iki seneden beri anlatmaya
çalışıyoruz; müsaade ederseniz bir kere daha arz et
mek istiyorum.
Turizm Bankası tarikiyle bu konutları yaptığımız
takdirde, konut sahîbi senenin muayyen aylarında; mu
ayyen bir ayında, azamî iki ayında, o konutta otur
ma hakkına sahip olacak, onun dışındaki zamanda bu
konutların pansiyon olarak çalış tsnîmasma müsaade
edecektir. Onun için, Sayın ŞaniJloğlu'nun ifade ettiği
şekilde, Turizm Bankası, bugüne kadar olmadığı gi
bi, bundan sonra da bir müteahhit firma haline gelme
yecektir.
Sarp Kapısı meseJesinli mevzubahis ettiler. Bizim
de düşüncemiz öyledir; nitekim 1976 yılında Başmüşavir arkadaşımı o mıntıkanın turizm potansiyelini
tetkik etsin diye gönderdim. Rapor aldık, onun ra
porunda da bu Kapı'mn açılması teklifi vardır. Biz
bu teküfi doğrudan doğruya merdine intikal ettir-
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miş bulunuyoruz. Siz muhterem senatörlere ancak bu
kadar söylemekle iktifa etmeye kendimi haklı görüyo
rum.
Yatırımın yalnız Türkiye'de değil, yatırımın ec
nebi sermaye tarikiyle yapılmasını tavsiye ediyorlar.
Biz de ona taraftarız; ama 1969 yılında bîr heves gel
miş yabancı yatırımcılara; fakat ondan sonraki dev
rede o kadar çok formalite ile karşılaşmışlar ki, bık
kınlık gelmiş. Şimdi onları tekrar aynı heyecana ge
tirmek mümkün olmuyor, ama biz onları aynı heye
cana getirmek için gerekli demarjları yapıyoruz. Arz
ederim.
Kongre turizmlinden bahsettiler. Sayın Şâmiloğlu
arkadaşım yine bir rakam hatasında bulunuyorlar.
«Geçen sene 10 milyon lira İstanbul Kongre Sarayına
tahsisat konduğu halde, bu sene 200 bin lira tahEİ'sat konmuştur.» deniyor. Halbuki bu, bir ber-akistir.
Geçen sene Turizm Bankasının elinde 14 milyon lira
olduğu için, 200 bin liralık bir tahsisatla iktifa edilrdişiir, bu sene bütçedeki tahsisat 200 bin lira değil,
15 milyon liradır.
Sonra, Sayın Şâmiloğlu, «Kongre yapılması ön
görülen illerin büyük merkezlerde olmasını» iddia edi
yorlar, Konya ve Nevşehir'de kongre gösteri salon
larının yapılmasını benimsemiyorîar. Bakanlığım şuna
inanmaktadır ki; Konya, Cenuptan Şimale, Garptan
Şarka Türkiye'yi kateden hatların ortasında bulun
maktadır ve Mevlâna Hazretlerinin orada bulunuşu,
Konya'yı en ya'krn zamanda büyük turistik merkez
lerden biri yapacağı ortadadır. Nevşehir ise Kapadokya bölgesi içindedir; belki Kapadokya bölgesini Tür
kiye'de bilmeyenler vardır; ama turizm ile meşgul
olan dış memleketlerde bunu bilmeyen yoktur. Bil
hassa, dinlenmek isteyen, iîim yapmak isteyen kişi
lerin, Kapadokya bölgesinde ve Konya'da rahatlıkla
kongre turizmine iltifat edeceklerine inanıyoruz.
Sayın Şâmiloğlu'na arz ederim.
Belgesiz otellerden bahsettiler. Belgesiz oteller
değil, Vasıflar Yönetmediğine uymayan oteller var.
Biz vazifeyi üzerimize aldığımız zaman, önce turiz
mlin bir envanterini çıkartmaya çalışmış ve o zaman
görmüştük ki, Türkiye'de en mühim mesele turizm
de arz ve taîep dengesinin kurulamamış olmasıdır. O
'ha?de, talep yükselirken arzı da yükseltmek duru
munda olmalıyız. Yaptırmış olduğumuz bir araştırma
da, memleketimizde 120 bin yatak kapasitenin küçük
ihtimamla, turizm belgesi alabileceği kanaatma van'fiüşıir. 1976 yılının Mayıs veya Haziran ayında İs
tanbul'da Otelciler Derneğiyle ve Sendikası ile bir
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toplantı yaparak, kendirline hizmete âmâde olduğu
muzu ifade etmiştim. Henüz kendilerinden bir ses çık
mamıştır; ama bu ısrarh talebimizin arkasını bırak
mayacağız.
«Gerice kalmış yörelere Millî Cephe Hükümeti yi
ne el uzatmamıştır.» deniyor. Şimdi, müsaade eder
seniz bir kaç misal takdim etmek istiyorum. Biz, Hü
kümet vazifesini üzerimize aldığımız zaman, gerice
bölgelerine Turizm Bankası kredi veremez durumda
îdi. Çünkü, o bölgelerde 100 yatak kapasitelinden az
teşe'bbiiste bulunamazdı. Gerice yörelerde 100 yatak
kapasiteli bir tesis yapılabilir mi?.. O kaç milyon
dur ve onu oradaki kişi karşılayabilir mi?.. Eğer
böyle bir teşebbüs olacak olursa, o takdirde de bunun
maliyetine karşı almış olduğu kredi nispeti yüzde 40
nispetinde idi. Hükümetimiz ise, bu politikayı tama
men aksine çevirmiştir; gerice yörelerde rantabiîitesi
olan ve fizibilitesi olan tesislere kredi verilecektir. Bu
kredi, gerice yörelerde yüzde 40 değliî, yüzde 8ö'e
ç.kacaktsr. Eskiden faiz nispeti yüzde 8,5 + 2 = 10,5
îdi. Bu, yüzde 4 + 2,5 = 6,5'a indirilecektir ve bir
zincir tesisleri politikamız var, onu arz ettim; Kon
ya - Nevşehir - Adıyaman - Van - Ağrı'yı kapsamak
tadır. Ağrı'dakİ bu tesisler komple teslislerdir; kafeter
yası var, moteli var, otoparkı var ve buna mümasil
komple bir tesistir. Bunlar yapılacaktır. Bunun dışın
da Erzurum Fuarına yardım yapılmış. Biraz evvel ha
tırımda kalan rakamları takdim ettim, acaba Şâmiîoğlu arkadaşımı tatmin edebildim mi bilmiyorum, ama
'bilsinler ki, bu yardîiııJar yalnız bu kadarla da kal
mamaktadır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, daha biteceğe ben
zemiyor Bütçenizin müzakeresi. Binaenaleyh, çalış
ma süremiz dolmuştur, müsaade ederseniz ara vere
ceğim.
Süremiz dolduğu için...
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan çok sürmeyecekse bu bütçeyi bitirelim efendim.
Zaten programa göre çok gerideyiz, bunları nasıl
tamamlayacağız aklım ermiyor. Şimdi Sayın Bakan
hazır kürsüdeler, eğer konuşmaları çok sürmeyecek
se uzatalım da bitsin.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakandan sorulmak
üzere veıi'Imiş olan sorular var, bir hayli çok. Bu so
rulara cevabı da dahil olmak üzere kendilerinin 16 da
kika süreleri var; müsamaha payıyle 20 dakika diye
lim. Bu müddet içerisinde Sayın Bakan bitirebilirler
mi; bir.
Ondan sonra son söz var; eğer bitiriîirse 13.30'a
kadar bitirilir.
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Saym Bakan, bu süre içinde bitirmeye mecbursu
nuz; bitirebilir misiniz?..
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ TOKOĞLU (Devamla) — Bitirebilirim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Peki efendim.
Bütçenin bitimine kadar müzakerelerin devamını
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Müsaade ederseniz 10 dakika
sonra sualleri sormaya başlayacağım.
Devam buyurun Saym Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Efendim. Şâmüoğlu arkadaşîm - hava yoluyle gelen turistlerin azaldığını ifade
etti. Halbuki ben de bunun aksini rakamlara istinaden
ortaya attım. Bir de Bankanın daima zarar içinde ol
duğunu ve tahsilatın yapılamadığını ifade edSyorlar.
Saym Umum Müdürümden almış olduğum bilgi, Ban
ka, bu hususta gayet ileri düzeyde bir rasyonel çalış
ma içindedir. En aşağıdan % 90 nispetinde tahsilat
yapılmaktadır.
Bir de Ak Ajans konusu var. Bu Ak Ajans konu
sunun mahiyeti şudur: Ak Ajans, Bakanlığımıza 4
Ağustos 1976 tarihinde bir mektupla müracaat ede
rek, Ajansın, normal haber ve yayın faaliyetleri meyanında turizm dönük haber ve tanıtma çalışmaları
yapmayı da amaç ve görevleri kapsamına aldığı be
lirtilerek; Ajansın 500 bin liralık sermayesinin %
lö'u nominal değerli üzerinden 50 bin liraya Bakan
lığımıza teklif etmiştir. Bunun üzerine keyfiyet Ma
liye Bakanlığına sorulmuş, Maliye Bakanlığının müs
pet mütalaası üzerine, Ak Ajansa 50 bin liralık ortak
olunmuştur. Bugün Ak Ajansın Yeni Asır, Tercü
man, Barış, Adalet, Politika, Orta Doğu, Millî Gaze
te, Günaydın gazeteleri gibi gazeteler bu Ajanstan ha
ber almaktadır; onu da sarahaten ifade etmiş olayım.
Saym Şerif Tüten Beyefendiye teker teker cevap
vermek imkânına sahip değilim. Zannediyorum ki,
tüm konuşmalarımla cevap verdim. Çünkü, bizim eli
mizde mevcut olan yatırımlar, (Bizzat kendimizin ya
pacağı yatırımlar değildir,) yatırımı teşvik etmek için
uygulanan metotlardır. Kendi yapacağımız yatırımlar
da vardır; fakat bunların dışında yat limanları gibi,
zincir tesisler gibi ve ondan sonra fiziksel planlama
lar gibi, çevrenin korunması gibi, tarihî eserlerin ko
runması gibi hususlarda biz müteyakkız ve itinalı davranmayacak olursak o takdirde turizm potansiyelimi
zi kıymetlendirmemiş oluruz. Bütün bunları kıymet
lendirmek için yapılmış olan yatırımlardır ve teşkilâ
tımız da 1976 yılına da buna göre organize edilmiş-
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tir. 4 iane yeni umum müdürlük tesis edilmiştir. Aşa
ğı yukarı yalnız Ankara'da 80 arkadaşsınız şehirci,
mimar, ekonomist, iktisatçı ve istatikçi gibi uzman ar
kadaşlarınızla gruplar teşekkül ettirilmiş; bu fizik
sel planlama o istikamette yürütülür hale gelmiştir.
Seyahat acentelerinin, turizmüı canh birer uzvu
olduğuna iştirak ediyorum. Onlarla yakın teşriki me
saiye çok değer veriyorum. Geçen 1976 yıhnın Tem
muz ayında Ankara'da yapmış olduğumuz bir toplan
tıda Otelciler Birliği, sendikalar, Seyahat Birliği Acen
teleri ve Türk Hava Yolları Acenteleriyle yapmış ol
duğumuz bir seminerde meselelerimizi gayet açıkça
ortaya koymak imkânını bulduk.
Sayın Ege'nin kesin hatlarla tespit etmiş olduğu
üç noktaya bende müsaade ederlerse ateş etmek isti
yorum. Evet, Turizm Bankası, Ziraat Bankası kadar
ehemmiyetlidir ve o değeri kazanmalıdır.
Ev pansiyonculuğa meselesi, gayet mühimdir. Bil
hassa, sizin o mıntıkalarda gayet mühimdir. Bu, ikin
ci konut tarikiyle onlara bir parça canlılık vermek
imkânına sahip olacağız. Ancak, onun dışında biz,
kredi ilkeleri bakımımdan da bu hizmetleri 1976 yı
landa sizi tatmin edecek şekilde yapabildik. Müsaade
ederseniz şimdi takdim ediyorum :
Turizm Bankası, pansiyonculuk için 1974 yılında
1 milyon 490 bin îira kredi vermiş, 1976 yılında, 6
milyon 100 bin Türk Lirası kredi vermiş. Bunun ar
tış nispeti % 33555 bunun karşılığında yaratılmış olan
yatak kapasitesi 1974'de 2 487, 1976'da 5 400 olarak
tespit edilmiştir. Önümüzdeki sene buna daha çok
önem vereceğimizi arz etmek isterim.
Bu, vazifeye başladığını günden itibaren inanmış
olduğum bir meseledir. Üçüncü noktanız Sayın Ege,
arz ve talep dengesi kurulmadığı müddetçe Türkiye'
de turizm yapıyoruz demek mümkün değildir. Bunu
ben de zatıâlinî'zin tespitine karşılık teyit eder mahiyeite meseleje parmak basıyorum efendim.
BAŞKAN — Son olarak tesciline lüzum gördüğü
nüz hususları da...
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOGLU (Devamla) — Efendim, şimdi festivale
gelmek istiyorum :
Sayın Tüten, festivallerin, bir memleketi tanıtmak
hususundaki 'fonksiyonlarım kabul ettiler; gayet hak
lıdırlar. Yalnız bu festivallerin bilhassa birinci dev
rede başarılı olmasmm ehemmiyetini tebarüz ettirdi
ler haklıdırlar; ama İstanbul Birinci Hafif Müzik ve
Film Festivali hakkındaki tenkitlerini haklı karşıla
yanındım. Çünkü, Sayın Tüten, burada yalnız şekle
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ehemmiyet verdiler. Bunu birkaç defa da söyledim.
Biz bu festivalleri yapmadan evvel, önce Türkiye'ye
«kan Tusee'yi çağırdık. (Bu kişi Kan Film Festivali
nin genel sekreteridir. Çünkü o tarihte Kültür Bakan
lığı bize Atatürk Küitür Merkezini bu Festival için
tahsis edeceğini bildirmişti). Ondan sonra film festi
vali içi?3 FidoFun Genel Başkanını davet ettik. On
ların her ikisi de, bu Festivalin istanbul'da başarı ka
zanacağını ifade ettiler. Bu binanın bize 4 Kasımda
verilemeyeceği bildirilmiştir.
Hafif müzik festivalini yapabilmek için 70 kişilik
bir orkestraya ihtiyaç vardı. Bunu Şan Sineması da
hi zor alıyordu. Şan sinemasına müracaat edildi; Şan
Sineması da angaje olduğunu ifade etti. Onun üzeri
ne dünyada tanınmış bir otel firmasının, dünyada ta
nınmış modern bir salonunda yapılmıştır. Yani Kara
göz Perdesi gibi bir şeyle asılmış, şunlar bunlar ya
pılmış değildir ve son gecesinde de 800 sandalyede
oturulntuştur; 300 kişide ayakta olmak üzere 1 100
kişi sabaha kadar bunu seyretmişlerdir.
Yalnız şunu ifade edeyim : Melody Maker Mecmııpsı yazarlarından meşhur müzik kritikçisi Chriss
Well bizzat bana söylediği gibi, bunu mecmuasında
da y-a/Ai. «Ben Rio'dan geliyorum, inanınız kî, bu
beğenmediğiniz Festival Rio'nun 5 senede elde ede
bildiği bir başarı kazanmıştın» dedi.
BAŞKAN — Sayın Bakan sorulara zaman kalmı
yor, lütfen verilmiş olan...
TURİZM YE TANITMA BAKANI LÜTFİ
TOKOGLU (Devamla) — Ben sayın arkadaşımdan
rica edeyim, bunu ariz amik görüşelim beyefendi.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, Sayın Alacakaptan'm vermiş olduğu sorular var, bunların bir
kısmını zaten konuşmalarında söylediler ve siz de ce
vap verdiniz. Kendileri, soru sahibi burada olup ol
madığı için zabıtlara geçmesi bakımından
sualleri
okutuyorum: yazılı cevap vermenizi rica edeceğim.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan, eğer sözlü cevap vermek istiyor
sa Senato olarak biz de buna ıttıla sahibi olmak is
teriz.
BAŞKAN — Çünkü, bir kısmına verdiler. Hangi
sine verdiler, hangisine vermediler; o bakımdan oku
yorum zapta geçsin. Tabiî Sayın Bakanın arzusuna
bağlıdır.
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Sorulan okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa;
Aşağıdaki sorularınım Turizm ve Tanıtma Bakanı
tarafından sözlü olarak açıklanmasını dilerim.
Ankara
Uğur Alacakaptan
Nevin Menemencioğlu ile ilgili olarak aşağıdaki
hususların açıklığa kavuşturulması
Bakanlığınız ve
kamuoyununun aydınlatılması açısından zorunluluk
arz etmektedir.
1. Nevin Menemencioğlu'nun yerine Müsteşar
Yardımcısı Gültekin Özkan'ın atandığı, ancak karar
namenin kendisine tebliğ edilmediği
bilinmektedir.
2 nci derecede kadrolu baş müşavirliğe atanmış olan
Gültckin Özkan'ı Nevin Menemencioğlu'nun
kendi
üzerinde görmek istemediği ve onun bu konuda kap
risine boyun eğildiği doğru mudur?..
2. Nevin Menemencioğlu'nun,
a) Paris'te bir daire satın aldığı, bu daireye ka
lan borcunu tamamlayıncaya kadar geçici görevle
Psris'de kalmak istediği, bu arzunun, devletin en yük
sek merkezinde bulunan kimselerce de desteklendi
ği;
b) Bu memurun Film 13 Müessesesine Müsteşar
Mukadder Sezgin tarafından, 3 milyon 200 bin lira
ya yaptırılan «Tüm Bir Yaşam» filmindeki 7 dakika
lık, ülkemizle ilgili olduğu iddia edilen
süre için
Claude Le Louch'dan özel b.'r sözleşme ile Bay Sezghı'in sağladığı uzun yıllar Türkiye'ye transfer ede
meyip zimmetine geçirdiği 220 bin Fransız Frankını
Menemencioğlu'nun özel hesabında tuttuğu;
c) Nevin Menemencioğlu ile ilgili olarak Oktay
İlkiz ve Erdil Olcay'ın Paris bürosunun tetkikine ait
16 . 10 . Î975 gün ve 7 Sayılı raporun 9 ve 10 ncu
sayfalarında açıkça görüldüğü gibi 1973 yılında Ha
zine zaranııa sebep o'duğu, aynı raporun 8 nci sayfa
sında, «Kur fiyatından doğan avans bakiyelerinin ka
patılmasından doğan 5 668,39 frank, (18 599,69 Türk
Lirası) Hazine zararının bu memura borç yazılmak
suretiyle giderilmesi gerektiğine dair.» müfettiş sap
taması;
d) Paris bürosunun
mahallî personel
sigorta
primleri artığı olan 265,60 Fransız Frankı (871,51
Türk Lirası) yine bu memura borç yazılarak kapatıl
ması gerektiğine dikkat çekilmesine karşın Bakan ola
rak bu memur hakkında bir soruşturma açma ihtiya
cını bile duymayışınızın nedenlerini;
e) Teftişin ilk sonuçlarını şerefle
açıklamayı,
Meclis kürsüsünden vaat ettiğiniz halde hâlâ sükutu
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muhafaza etmeyi yeğlemenizin gerçek sebeplerini ve
bu memuru, yerine yaptığınız atamayı uygulama saf
hasına koymayarak aynı görevde tutmaktaki ısrarını
zın altında yatan sebepleri,
f) Mukadder Sezgin'in yolsuzluklarını örtmek ve
Paris'teki paralarını muhafaza ettiği için mi, geçen
yıl Meclisteki Bütçe müzakereleri sırasında, (ağabeysi) olduğunu söylediğiniz, «onun koruyucusu olduğu
nu simgeleyen bu sözleriniz zabıtlarda da geçmiştir.»
Müsteşarınızı kırmayarak Bayan Menemencioğlu'nun
usulsüz olarak, Paris'te bıraktığınızı;
Açıklar mısınız?
«Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki soruların Turizm ve Tanıtma Bakanı
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını...»
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, affedersiniz, Başkanlık Dîvanına gönderilen, bü
tün soruları Başkan okutmak zorunda mıdır? Meselâ
bunlar tarafınızdan tetkik edilir, daha önce...
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Kifayet
takriri verilmeden önce, gönderilmiş olan takrirler
dir. Üyenin takrir verme hakkıdır ve takririn de zap
ta girmesi mecburidir. Çünkü, Sayın Bakana tevcih
edilmiş bir sualdir, bir hakkın kullanılmasıdır. O iti
barla zapta girmek mecburiyeti vardır efendim.
İSKENDER CENAP EGE
(Aydın) — Hayır
efendim, şunu anlatmak istiyorum; bazen öyle garip
takrirler, sorular geliyor, onlar da okutuluyor. Onun
için şimdi söylüyorum, zatıâlinizin makamı...
BAŞKAN — Efendim, okudum, gözden geçirdim.
Zaten konuşmalarında birçoklarım söylediler Sayın
Alacakaptan. Bu bakımdan zapta girmesinde mahzur
kalmadı.
Soruların okunmasına devam ediyoruz.
«Basın yolu ile bütün ayrıntıları ile kamuoyuna
sunulmuş bulunan, Paris Büronuzun teftişi ile ilgili
16 Ekim 1975 tarihli, 7 sayılı raporda :
1. Müsteşarınız Mukadder Sezgin raporun 25 ve
26 ncı sayfalarının incelenmesinden (a) ile başlayıp
(m) harfine kadar devam eden tahakkuk işlemlerini,
ayrı ayrı tarihlerde iki kez, mahsup işlemlerine tabi
tuttuğu görülmektedir.
2. Öte yandan Müsteşarınız, sizin Bakanlıktaki
tahakkuk memurlarının dikkatsizliğinden, doğduğunu
iddia ettiğiniz bu işlemlerde bilâhare hazırlanan ce
vaplı müfettiş raporunda, kasıt unsuru da buldukla
rından 54 372 TL.'na indirilen zimmeti malî mercile
rine ödemiş ve makbuzunu da bazı basın mensupla
rına göstermiştir.

C. Senatosu

B : 34

3. Film 13 Müessesesi adına yaptığı ve resmî ilk
sözleşme ile aynı tarihte imzaladığı, ileride mutabık
kalacağı bir tarihte alacağı 220 bin Fransız Frangını
Paris Büronuz Müdürü Nevin Menemencioğlu'nun
özel hesabında uzun süre muhafaza ettiği de dikkate
alınarak :
A) Devlet Memurları Yasasının 137 nci madde
si uyarınca ve Mecliste verdiğiniz şeref sözü uyarın
ca ilk teftiş sonuçlarını da açıklamayışınızın ve Müs
teşarınıza işten el çektirmeyişinizin gerçek nedenleri
ni;
B) Hakkında ayrıca disiplin kavuşturması da
yspmayışmızm sebeplerini;
4. Bay Sezgin'in 220 bin Fransız Frangından baş
ka, ikinci özel mukaveleye ilâve ettirdiği 30 bin Fran
sız Frangını da zimmetine geçirip geçirmediğini;
5. Yaklaşık bir milyon TL. nı zimmetine geçfren
Bay Sezgin'in 54 372 TL. m da, zimmet durumunda
olduğu gibi, bu meblâğı da iade edip etmediğini;
A) Bu parayı şahsî parasıymış gibi Bayan Me
nemencioğlu'nun Paris'teki özel hesabından getirte
rek, halen Brüksel'de bakanlık görevlisi olan kardeşi
Özer Sezgin'in Bakanlık döner sermayesine olan bor
cuna, kapatıp kapatmadığını;
B) Ya da halen bir kısmını Parist'eki Bayan Me
nemencioğlu'nun hesabında tutup tutmadığını;
6. Danıştay 2 nci Dairesinin film nedeni ile Sez*
gin kardeşler hakkında verdiği kararları;
Açıklar mısınız?
7. Böylesine yolsuzluk
zimmet durumu olan,
Müsteşarınızın hakkında, halen Bakanlığınızda ne gi
bi işlemler yapılmaktadır?
8. Mukadder Sezgin'in Türk Hava Yollarının 4
milyon TL. lık, bilet yolsuzluğu ile ilgili olarak, hak
kında Bakanlıkta iki yılı aşkın bir zamandan beri
sürdürülen soruşturma sonuçlanmış mıdır?
9. Yine Müsteşarınızın yurt dışından getirdiği üç
otomobil ile ilgili olarak, uzun süreden beri Maliye
Bakanlığında sürdürülen soruşturma
hangi evrede
dir?
10. Böylesine yolsuzluk ve
zimmet durumları
açık seçik ortada olan Müsteşarınızın yasaları da bir
yana iterek savunmanız için bizzat Başbakan tarafın
dan emir aldığınız gerçek midir?
A) Gerçek değilse Bay Sezgin'in sizi muhakkak
Yüce Divana götürecek nitelikte suçlar işlediğini ka
bul ediyor musunuz?»
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Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın, Turizm ve Tanıtma Baka
nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını dile
rim.
Saygılarımla.
Ankara
Uğur Alacakaptan
26 Mayıs 1976 gün ve 52-33/104 sayılı makam
onayınızdan, yanık Hasip Paşa yalısının arsası ile il
gili kamulaştırma işlemlerinin durdurulacağı,
zira
Danıştay Başkanlığının
bu kamulaştırma
işlemini
10 . 12 . 1976 tarihinde iptal ettiği anlaşılmaktadır.
Keza Bakanlığınızın bütün kamulaştırma işlemlerini
6 12209 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayalı ola
rak sürdürdüğü anlaşılmaktadır.
1. Şimdiye kadar giriştiğiniz
kamulaştırmada,
hukuk müşavirliğinizin görüşünü almayarak bu dai
reyi devre dışı bırakışmızın sebebi nedir?
2. 933 sayılı Yasanın 2/C maddesi, «Yapılacak
kamulaştırmada Bakanlar Kurulu kararı alınmasını
şart koştuğu halde, yasa hükümlerinin kasten çiğnen
mesi cihetine gidilmesinin nedenleri nedir?
3. 6/12209 saydı Kararnamenin 10 ncu madde
si, kamulaştırma yetkisinin İmar İskân Bakanlığına
ait bulunduğu açıkça belirtilmesine rağmen, yaptığı
nız kamulaştırmada neden re'sen ve yetki dışı bir
davranış içine girme gereksinmesini
duyduğunuzu
açıklar mısınız?
4. Bakanlığınız süresince Danıştayca iptal edil
meyen kamulaştırma işlemleriniz var msdır?
5. Giriştiğiniz yasa ve yetki dışı kamulaştırma
işlemlerinde ilân ücreti, kıymet takdir komisyonları
üyeleri ve diğer çeşitli masrafların devlete kaç liraya
mal olduğunu, iptal edilen işlemlerinize karşın, mülk
sahiplerine ödemiş bulunduğunuz, meblâğları söyler
misiniz?
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma Baka
nı tarafından sözlü olarak
cevaplandırılmasını arz
ederim.
Saygılarımla,
Ankara
Uğur Alacakaptan
1. Yurt dışında bulunduğu ve Paris Büromuzun
Müdürlüğünü yaptığı süre içinde, Müsteşarınız Bay
Sezgin'in Profesör Bedrettin TunceFe hayalî konfe
ranslar verdirerek, ödediği külliyetli miktardaki meb
lâğların hesabını ve bazı ödemeleri, hizmet yurt için-
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de yapıldığı halde döviz olarak ödenmesinin neden
lerini açıklığa kavuşturma ihtiyacını duymayışınızda
rol oynayan faktörleri izah eder misiniz?
2. Sezgin ile Tuncel arasındaki
özel ilişkileri
açıklar mısınız?
3. Bu konferansların miktarını vs
konularını
açıklar mısınız?
4. Bay Sezgin Profesör Tuncel'e verdirdiği ha
yalî konferanslar karşısında kaç Fransız Frangı öde
miştir.»
BAŞKAN — Sayın Bakan bu soruların bir kısmı
na sözlerinizin başında cevap verdiniz. Diğer kalan
kısımlarına sözlü olarak cevap vermek istediğiniz kıSrrJanm sözlü, yazılı olarak cevap vermek istediği
niz kısımlarını da yazılı olarak cevaplandırabilirsiniz.
Buyurun efendim.
Yalnız kısa olmasını rica edeceğim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan
müsaade
ederseniz, bu soruları tasnif etmeyeceğim. Bunları tet
kik edeceğim ona göre cevap vereceğim; sahibine
lâyık olsun.
Ben Sezgin'in ağabeysiyim, ben Bakanlıktaki bü
tün evlâtlarımın ağabeysiyim; hangisinin değilim?
Hepsine ben yalnız ağabeysi olarak değil, «evlâdım»
diye söylerim. Ona söylemişsem çok mu yani, ama
bu fikirden bu zihniyetten, bu hassasiyetten uzak
olan kimseler bunu alıp da «ağabeysiymiş, himaye etmişmiş, şunu yapmışnıış, bunu yapmışmış» Tabiî ya
pacağım. Ben burada muvakkatim. Turizm Bakanlı
ğının hakiki sahipleri kimler? İşte şurada oturanlar
ve şimdi Bakanlıkta ve dışarıda Türk milletini temsil
eden insanlar. Onlara saygı, göstermeyeceğim de, ki
me göstereceğim? Onları himaye etmeyeceğim de ki
mi edeceğim? Hatta onlar hata yapmış olsalar dahi,
hata ettiler diye onların başına yumruk değil, biran
evvel onları bu hatadan nasıl kurtarırım diye, hare
ket edeceğim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). Benim politikam bu. Eğer tasvip etmiyorlar
sa, tasvip etmezler. İşte araştırması var, işte soruşturması var. Milletimin huzurunda, Allah'ın huzurunda,
herkesin huzurunda hesap vermeye amadeyim (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Bunları şerefle açıklarmışım... Tabiî şerefle açık
larım. Bir suçu çıkmamış. 54 bin lirada fuzuli olarak
ödediği halde ve 70 bin lira alacağı varken buradaki
idarenin noksan hareketi sebebiyle; şimdi o idarele
rin hepsini değiştirdik. Dışarıda idare amirlikleri kur
duk, buradaki durumu ıslâh ettik. Merkez Bankası
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ile olan irtibatları kurduk, bundan sonra bir sene son
raya kalacak olan tasfiye kararı yoktur, benim Ba
kanlığımda. 1975'de bitmiş olacak, 1976'da çıkmış
cîacak, bu hesaplar.
On sene bırakırsınız; ondan sonra bu hesaplar
kapanacağı sırada, «On senelik müddette neden ka
patmadınız?» diye kendi kendinizi itham edeceğini
ze, kalkıp masum ve yalnız Türkiye'de değil dünya
çapında tanınmış olan yetişmiş bir turizm uzmanını,
ayak altında çiğnettiremem. Bunu öyle bilsinler.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Öyle alış
mışlar, yedireceksin onlara.
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — 220 bin Frang, 14 Şubat
1974 tarihinde Paris Turizm ve Tanıtma Müşavirliği
hesabına yatırılmıştır. Daha ne diyeyim, nasıl cevap
vereyim bunlara?
Bundan daha açık nasıl cevap verilir ki, bir kere
daha «Cevaplayacak mısınız?» dersiniz, Sayın Baş
kan, özür dilerim.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hiç yor
mayın kendinizi,
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU
(Devamla) — Türk Hava Yolları ile
dört milyon liralık suiistimal meselesi yoktur. Sayın
Başkan hesaplar kapanmıştır. O sorulara da cevap
vereceğim.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İnceledik
ten sonra mı cevap vereceksiniz?
BAŞKAN — Hepsine değil efendim, bir kısmına
yazılı cevap verecek, bir kısmına da sözlü cevap ve
recek.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Başka emriniz var mı Sa
yın Başkan?..
BAŞKAN — Yok efendim,
teşekkür ederim.
(A. P. sıralarından alkışlar).
Son söz Sayın Babüroğlu'nun.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Tu
tumunuz hakkında söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Tutumumda bir şey yok beyefendi,
rica ediyorum.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Tu
tumunuz hakkında... Biraz evvel...
BAŞKAN — «Tutumum hakkında» diye Tüzük'
te bir şey yok efendim.
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Biraz
evvel yeterlik önergesini oya sunuşunuz usule aykırı
idi, İçtüzüğe aykırı idi.
BAŞKAN — Niye?..
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bu
nun hakkında söz alacaktım, vermediniz.
BAŞKAN — Hayır efendim, usule aykırı değil
dir.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Aykı
rıdır efendim...
BAŞKAN — Aykırı değildir efendim.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ye
terlik önergesini veren Komisyon üyesidir, Bütçe
Karma Komisyonu üyesidir. Bu tasarıyı, Bütçe Kar
ma Komisyonu üyeleri savunur.
BAŞKAN — Başka yeterlik önergesi de var efen
dim. Sayın Esatoğlu, siz beni dinlememişsiniz efen
dim. İki tane idi, zamandan kazanmak...
FEVZİ H A K K I ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın
Eriç'in önergesi okundu...
BAŞKAN — Evet efendim, kısa olduğu için.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Onu
oya koyamazsınız.
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, «zamandan kazan
mak için birini okutuyorum» dedim.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Oya
koydunuz, gerekçesiz bir önergeyi oyladınız, oylama
da geçersizdir.
BAŞKAN — Soma, Sayın Eriş bu önergeyi ver
diği zaman Komisyon sıralarında başka bir komis
yon üyesi var idi, kendileri sıralarında oturuyordu.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yok
tu efendim, komisyon sırasındaydı.
BAŞKAN — Hayır efendim, rica ederim.
Buyurun Sayın Babüroğlu.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Anayasa
Mahkemesine götürün, iptal ettirin bari kanun tasarı
larını.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yanlış
değil mi, hatalı değil mi?.. (A. P. sıralarından «Değil»
sesleri)
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade
buyurun. Komisyon üyesi olsa da, bir sayın üyenin
önerge vermek hakkıdır beyefendi. Ancak, Komisyon
makamında oturduğu sırada vemediler, sözüme iti
mat edin.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ver
mediler; şu halde sunuş yerinde değil.
BAŞKAN — Çok evvel verdiler. Yani hadise çı
karmak için mi?.. Nasıl olsa başka bir önerge var. Sa
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yın Esatoğlu, nasıl oisa başka bir önerge var. Bunda
suiniyet aramanıza ne lüzum var?
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hadi
se çıkarmak için değil, iyi niyetle söylüyorum. İyi
niyetle yanlış bir uygulama olmasın diye arz etmek
isledim, buna fırsat vermediniz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Babüroğlu.
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Sayın Başkan, değerü arkadaşlarım.
O gönül ferahlatıcı, o ruh yıkayıcı güzelin sahne
ye konulusunu, Türk koreograflarının süsleyerek sah
neye konulusunu seyretmeseydim sizi eleştirecek bel
ki bazı noktalar bulurdum, arardım. Sayın Bakan;
cma ben Bakanlığınızın düzenlediği halk oyunlarını
Büyük Tiyatroda seyrettim, sizi kutluyorum, bu işte
çalışan arkadaşlarınızı kutluyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) İç dokunuzda ne denli personel
sürtüşmeniz olursa olsun, ben sonuca bakarım. Bu
sonuç gerçekten Türk folkloru adına kutlanacak bir
durumdadır. Tepede sivrilmiş, nazikleşmiş, kibarlaşrmş bir azınlığa sadece bu azınlığın anlayacağı sanat
la onlara hitap etmeyi bırakıp, halkın anlayacağı sa
nata da eğilmiş obuanızdan dolayı ortak yanımız olu
yor sizinle. Halk sanatının işlevsel (fonksiyonel) ro
lünü, hslk oyunları ile çok güzel se-rgUciKİşsiniz. Bu
nunla geçmişimizle gururlanabileceğimiz] ve geleceği
mize umut bağlayabileceğimizi gösteriyorsunuz. Türk
halk oyunları ve Türk halk musikisinin anatomisini
incelediğimiz zaman buna ait bulgular, buna ait gös
teriler rahîîfça bulunabilir.
Bin yi!, iki bin yıl önceki toplumlara güzel diye
hitap eden bir halk oyunları hazinesi bugünkü top
luma da güzel dediritiriyorsa, onu yaratan toplum
gerçeklen uygar, gerçekten güçlü toplumdur. Halki
yatımıza gene Türk toplumu için içîevsel rolü, dış po
litikada dahi, içîevsel rolü vardır dedim, Türk toplu
munun barbar olup olmadığını; ben meydan okuyo
rum Avrupa'nın uygar ülkelerine karşı, gelsinler Budunbiîim dediğimiz folklorumuz ve halk oyunlarımı
zın anatomisini karşılıklı inceleyelim ve karşılaştıra
lım. Bakalım ki, hangi toplum daha barışçı, bakalım
ki, hangi toplum barbar, hangi toplum barbar değil.
Onların krallarının kendi vatandaşlarını gladyatörle
re hançerlettirdlğ», mızraklandırdığı oyunlara benzer
oyunların Türk toplumunda olmaması, Türkiye'nin
ne denli uygar toplum olduğunu gösüerir. Siz bunları
geçmişten alan biçimi ile değerlendirerek, batı ülke
lerinde sergilediğiniz ve ayrıca halkı incelten, halkın
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istemlerini de dile getiren bir ölçüde götürdüğünüz
için, size ve arkadaşlarınıza özellikle kutluyorum.
Atatürk devrimlerinin halkla ilişkisini, Halkevle
rini açarak kurmuştu. Bu bir süre halkın sanat heye
canını besleyerek sanata, toplum yararına görevler
verme işini sağladı, sonra tavsadı. Halkevleri kapandı,
sonra bizim Genel Başkanımızın halka seslenişi ve
«Ak günlere» bildirgesi, bugünkü programımız ile
halka dönük sanatın yararları dile getirildi ve Cum
huriyet Halk Partisince tekrar programlaştınldı. Bu
konuda yardımlaşnuş olmamızı, ortak fikrimiz ol
ması ile hizmeti değerlendiriyorum.
Sayın arkadaşlarım;
Keşke biri çıksa, unutulmakta olan Türk mutfa
ğını dile getirse; keşke biri çıksa, unutulmakta olan
Türk mutfağının, Türk anasının, Türk kadının mut
fağında yarattığı yemekleri de belgelese. Sadece «Şiş
Kebabı» türküsünden dolayı şiş kebabı yemeğe yur
dumuza gelen batılılara başka satacağımız hazineleri
miz de vardır. Türkiye'nin halk biliminde budumbiliminde dövize çevrilebilecek başka tür malları, kay
nakları ve servetlerimiz vardır.
Bazı arkadaşlarımız folklor kaynağına bitmiş, tü
kenmiş, işlerini bitirmiş olarak bakabilirler. Bu tür
bir bakışla, bu sanata bakmadığınız için sizi bu yön
den değerlendiriyorum. Bu arkadaşlarımızın çoğu folk
loru tıp gibi, teknoloji gibi, ilericiliği, tutuculuğu ol
mayan bir nesne olarak savunurlar. Oysa folklor değişgendir, halktan halka değişen, halktan halka kural
ları değişen bir nesne olduğu için folklorun kuşkusuz
ilericiliği tutuculuğu kuşkusuz halka seslenişi ve halk
tan halka değLşgenliği vardır. Bu değişgenliği ülkenin
yararına kullandığınız ve kullandıkları için; hele tek
rar söylüyorum (Erzurum Barları hariç) bunda başa
rılı olunmamış o sahneye konuş sanatını bir Türk kızı
nın, bir Türk çocuğunun koreograf olarak çalışmış
o'nıasî benim gözlerimi nemlendirmiştir.
Ulusal hazinelerimizde ararsanız, daha büyük şey
ler, bulacağınıza inanıyorum. Batılılar Türk sanatı
nın, folklorumuzun doğrudan doğruya halkta olduğu
gibi sahneye getirilmesini istemektedirler. Böyle geti
rirseniz daha çok bizimkiler ilgi duyarlar demekte
dirler. Bunda bir gerçek payı var, ama sayın bakan
sadece bu veriye eğer değer verirseniz, o zaman mü
zeci folklora gidersiniz. Onların demesine bakmayı
nız, şimdi yaptığınız gibi hem eskiyi muhafaza etme
li, bir yandan da yenileştirip Türk toplumunun, Türk
insanının, Türk halkının sanattaki yaratıcı gücünü
geliştirme kuvvetini ortaya koyacak çalışmayı yap
tırınız.
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Değerli arkadaşlarım;
Belki bazı arkadaşlar bu kadar siyasal şeyden son
ra Bakanlığın Bütçesini bir konuda eleştirmemi yadırgıyabilirler. Halk oyunları benim hobimdir, bu be
nim hastaiığımdır. Türk folklorunun eski bir folklorcu
olarak da seviyorum, ama ben kendimi çok geçmiş
ten, çok gerilerden bir kişinin sözü ile desteklemek
isterim. Konfüçyüs dahi demiştir ki, «Bir toplumun
müziğini, toplumun sanatını bozarsanız o, toplumda
çok şeyler değişir.» Ama, ben bunu söylerken, kahplaşahm, boğulalım demiyorum kuşkusuz. Zaten
Türk insanını kolay kolay bir görüşte boğmak müm
kün değildir. Toplumumuz, halkımız ilericidir, atılım
cıdır, yenilikleri yadırgamaz onun içindir ki, yeryü
zünde hiç devletsiz kalmamış bir millet olmuşuz.
Değerli arkadaşlarım;
İzninizle bir antipatik konuya değinerek gidece
ğim. Buna da lütfen müsaade ediniz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bozma ha
vayı, iyi gidiyor.
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — Bu
kadar hava yapılmışsa, bu kadar bozulmasına da izin
veriniz.
Dün ben bir Bakanlığın ilgisizlikle izlendiğini dile
getirirken, Bütçenin Anayasa da gösterüdiği biçim
den başka bir biçimde görüşülmesinin gereğine işaret
ederek, bütçe sözcülerinin dahi birbirlerini dinlemeye
cek durumda olmasını dile getirerek ve sinirlerin bo
şaldığı bir zamanda, arkadaşlarımızın kendi sözcülerine
latifelerini de hoş, görüp, ama bir ölçüde kınayarak
eleştiride bulunmuştum. O görüşme sırasında bir arka
daşımın müdahalesi dolayisıyle söylüyorum, ben baş
kasının ardında söylediğim sözü, yüzüne söyleyemeye
cek bir kişi değilim. Bu suçlamayı bana yapan arka
daşım, «Belki kişi başkasını kendi gibi bilir,» öyle bi
lebilir ata sözüne uyarak, Ben iktidarda yahut güçlü
bir durumda olan ister siyasî, ister memur olsun,
ona o durumda iken çok ricacı ve tabasbusa varan dav
ranışta biri değilim. Bu bir mizaç sorunudur.
Onun için şimdi tekrar söylüyorum. Lütfen, o
konuşmamı eleştirmek isteyen arkadaşlar, başından
itibaren zabıtları okusunlar. Benim Halk Partisine
geçmiş olmam, Kontenjan Grupundan ayrılmam, hü
viyetimi değiştirmez. Kontenjan Senatörüyüm, doğru
dur, Millî Birlik Grupu üyesi arkadaşlarımız burada
yok. Onlara, A.P. ve benim Partimin grup sözcüleri
ne de söylemiştim; eleştirmek istiyorlarsa, lütfen zabıt
ları okuyarak eleştirmelerini rica ederim.
Saygılarıma sunarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Turizm....
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, ismim
den bahsedildi söz istiyorum.
BAŞKAN — Hayır efendim, bitti, rica ederim..
İSMAİL İLHAN (Muş) — Başkalarını nasıl bi
liyorlarsa, kendilerini nasıl biliyorlarsa.
BAŞKAN — Sayın İlhan, isim vermediler, kim
seye dokunmadılar, sadece cevap verdiler. Onun
için beni mazur görün efendim.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan beni
kastediyorlar.
BAŞKAN — Sayın İlhan incitici, herhangi bir
söz söylemediler. Rica ediyorum.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, bu ko
nuda en az sayın Selahaddin Babüroğlu kadar dü
rüstüm, hiç kimsenin arkasından söz söylemem.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
Sayın üyeler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1977
Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısının müzakeresi bit
miştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm
(program)
101

9 . 2 . 1977

O : 1

Bölüm
(Prog.)
111

Lira
Ülke Turizminin Geliştiril
mesi.
526 199 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.

112 Ülkenin Yur İçi ve Yurt Dışın
da Tanıtılması,

161 628 000

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler

4 355 000

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.

Lira
Genel Yönetim ve Destek
hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.

20 085 000

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1977 Malî Yıh Büt
çe Kanun tasarısının müzakeresi bitmiş ve kabul edil
miştir.
Bir saat sonra tekrar toplamak üzere Birleşime
ara veriyorum.
Kapanma Saati : 13.40

m—m
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.45
BAŞKAN : Başkanvekili

Mehmet

Ünaldı

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur),

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin İkinci Oturumunu
açıyorum.
Bir baskı hatası dolayısıyle oylanmamış olan Ba
sın Yayın Genel Müdürlüğü bölümlerini oylatıyorum:

Sayın Nejat Sarlıcaiı Cumhuriyet Halk Partisi
Grupu adına, Sayın Zeyyat Baykara Cumhurbaşkan
lığınca Seçilmiş Üyeler Grupu adına, Sayın Ömer
Ucuzal Adalet Partisi Grupu adına,

BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(A) CETVELİ

Sayın Sarlıcaiı Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
adına.
C.H.P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICALI
(Balıkesir) — Sayın Başkan, Sayın Senatörler;

Bölüm
(program)
101

Genel Yönetim
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir;
111 Haber Alma ve Değerlendirme
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştin

Lira
18 555 000

98 067 000

1 711 000

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Basım Yayım Ge
nel Müdürlüğü Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının
müzakeresi bitmiştir.
Hayırlı, uğurlu olsun.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan teşekkür ederim
Muhterem şahsınızda değerli senatör arkadaşları
ma teşekkürlerimi ve saygılarımı lütfen iletmenizi ri
ca edeceğim^
BAŞKAN — Başkanlık ve Cumhuriyet Senatosu
Umumî Heyeti adına teşekkür ederim.

Ülkede iç ve dış ticaret ile bunlara ilişkin işleri
düzenlemek, yönetmek ve denetlemekle görevli Tica
ret Bakanlığının tutumuna, uygulamalarına ve bilhas
sa alınan sonuçlara bakılırsa, 1976 yılında başarılı ol
duğu kanısına varmak olanaksızdır.
Bir kere 1976 yılı toplumumuzun çok büyük bir
kesimi için geçim zorlukları ile dolu pahalılığın ve
dengesizliğin kol gezdiği bir yıl olmuştur. Bunun gös
tergeleri rakamlardır. Sayın Ticaret Bakanı her zaman
yaptıkları gibi, bugünde burada 1974'ü baz olarak
alacaklar ve rakamları buna göre konuşturacaklardır.
Çünkü, Sayın Başbakan dahil, Ecevit tutkusundan ken
dilerini bir türlü kurtaramamışlardır.
Nitekim, «Buğday ve Ayçiçeği Politikamız» adı
altında yayınlayıp, üretim bölgelerine gönderdikleri
broşürlerine şu cümle ile başlıyorlar. Aynen alıyorum.
«1974 yılı Şubat ayından başlayarak dokuz aylık Ece
vit iktidarı Türkiye'de karanlık bir ekonomik tablo
yaratmıştır. Kendi yarattığı tablodan korkarak, hükü
meti bırakmış ve kaçmıştır.» Bu sözleri Sayın Başol
Tekirdağ Milletvekili olarak söyleselerdi, üzerinde
durmaz geçerdik. Ama, broşürde Ticaret Bakanı ola
rak da İmzaları vardır. Bu nedenle üzerinde biraz du
racağız.
Sayın üyeler;
1976'da pahalılık, 1975'e oranla hızlanarak devam
etmiştir. Toptan eşya fiyatlarım Kasım ayları itiba
riyle karşılaştırdığımızda, iki ay, arasındaki artışın
% 22'yi bulduğunu görüyoruz. Halbuki, yine Kasım
itibariyle 1974 ile 1975 arasındaki fark için % 8 de
niliyordu. Demek ki, bir yılda enflasyon hızı °/0 300'
e yakın oranda artmıştır. Böylece baz olarak alı
nan 1974 düzeyine varılmış, hatta gıda maddelerin-

B) TİCARET BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1977 Malî Yılı
Bütçe Kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz.
Grupları adına söz alan saym üyeleri takdim edi
yorum:
429
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de o da aşılmıştır. Böylece 1974'te dünya petrol buna
lımının ve pahalı hammadde sıkıntısının olumsuz et
kilerinden Türk ekonomisini kurtarmak olanaksızdı.
1976'da böyle olaylar yoktu. Buna rağmen, Avrupa
ülkeleri arasındaki fiyat yarışmasında dördüncü du
rumdayız. 1974'te 1973 deki % 29.2'lik enflasyon hızı
% 19.1'e düşürülmüştür. Bu düşüş trendi, 1975 Mart'
mda cephe iktidarına teslim edilmiş dr. Ancak, izle
nen hatalı para ve kredi politikasıdır ki, 1976'nın
ikinci yarısında enflasyon hızını % 22'ye çıkardı. Bu
olumsuz gelişmeler yanında yalnız kendi deyimleriyle
yağ karaborsacısının, eli vatandaşm mutfağına gire
medi. Doğru, ancak bunun da faturasını görelim :
Yıl 1974, Ecevit iktidarda, bitkisel yağların azamî
satış fiyat rejimi var, imalâtçılar zam talep ederler,
Hükümet reddeder. Tröstler diretir. Yokluk ve kara
borsa başlar. Ecevit'in elinde 2,5 milyar dolarlık dö
viz rezervi vardır, işin kolayına gidip kapıları açarak
kimden ve kaça demeden yağ ithalâtını düşünmez.
Çünkü dövizleri rezervlerini tüketime değil, yatırıma
ve askerî gereksinmelere harcayacaktır. Gerçekten
bu ekenomik savaş, karaborsacının zaferiyle sonuç
lanmış, Irmak Hükümeti zamanında sorun bir ölçü
de çözülmüş ve gizlenen mallar ortaya çıkmıştır.
Cephe Hükümeti ne yaptı? Margarin ve bitkisel
yağı ithal etmek isteyenlere, sınırsız döviz tahsis ede
ceğini ilân etti. Kamu kuruluşlarına bu işi yaptıracağı
yerde, müracaat eden 78 firmaya 390 bin tonluk li
sans dağıttı. 200 milyon dolardan fazla dövizi bu tü
ketim malına ayırdı. 139 bin tonluk soya yağı, va
tandaşa ayçiçeği yağı diye yedirildi. Aralarında de
mir tüccarlarının bile bulunduğu ve 78 firmadan bir
kısmının lisans ticareti yaptıkları, şimdi muhtelif uya
rılardan sonra Bakanlıkça saptandı. Yerilen ceza ne
dir? 1, ve 2 yıl süre ile ithal listelerinden hiç bir
tahsis yapılmayacak. Firma, lisans ticareti yaparak,
yorulmadan milyonlar kazanacak, yolsuzluğu sapta
nırsa, 1 veya 2 yıl süre ile lisans verilmeyecek. Bu
yoldan elde edilen haksız kazançların yekûnu 1974'de
karaborcasımn kazandığından çok fazladır.
işte Ticaret Bakanlığından ve Maliye Bakanlığın
dan gelen listeler burada. Onbinlerce ton margarin,
Örneğin; MARSA Ticaret Anonim Şirketine lisansı
verimıiş, ithal bedeli kilosu 242 kuruş. Bu marga
rinler piyasaya çıkarılmış ve 10 liranın üzerinde sa
tılmış .
Maliye Bakanlığına verdiğimiz yazılı soruda al
dığımız cevap şöyle:
«Merkez Bankası İdare Merkezinin verdiği bilgi
ve belgelere göre yazılı önergede isimleri zikrolunan
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ithalâtçıları, Ticaret Bakanlığından alman döviz
müsaade belgelerinin hiç biri yağ ithal müsaadesine
bağlanmamıştır.»
Gümrük Bakanlığından aklığımız listeyle, Ticaret
Bakanlığından aldığımız listeyi karşılaştırdığımız za
man, lisans alan firmaların içerisinde olmayıp, İz
mit'te Dil iskelesinden onbinlerce ton nebati yağ it
hal eden BREMAR Ticaret Türk Anonim Şirketi
gibi tröstlere rastlamaktayız.
İşte vurgun düzeni nasıl işlemiştir?
Gerçekten ayçiçeği ve zeytiyağı üreticileri MC ik
tidarından çok ağır darbe yemişlerdir.
Ayçiçeği taban fiyatı 1975'te 550 kurjış, 1976'da
575, fark 25 kuruş.
Zeytinyağı 1975'te 16,80, 1976'da 17,28 kuruş,
fark iki yılda 50 kuruş.
Bir yılda genel fiyat artışı % 20, üreticiye verilen
ise °/0 3. Ne fırtınası, ne amele sıkıntısı mazeret
değil, işte Havran özel ve kamu görevlisi ziraat
çıların vardıkları ve dün adresimize gelen belgedeki
müşterek yargı. Zeytinyağının bu yıl üreticiye mali
yeti 24 lira 88 kuruş. Taban fiyat bundan çıkardırsa,
üreticinin 1 kiloda zararı, 710 kuruş.
Taban fiyat böyle de ya tavan fiyat? Kontrol Ko
mitesinin 3 yıl önce saptadığı azamî satış fiyatı hâlâ
zorunlu. Söyler misiniz bugün hangi gıda maddesi
3 yıl önceki fiyatla satılıyor ve komite kararına bağ
lanıyor? Pirinç mi, peynir mi, makarna mı? İhracat
tescil rakamları ne işe yarar? Memleket ürünü İtal
ya'ya bedava ihraç olunuyor. Kampanya bitmek
üzere, iftiharla açıklanan 60 bin ton kap bundan
sonra ne iş görecek? Dış piyasalar yükseliyor. An
laşılan Hükümet «Bir kaşık yağ» sloganı uğruna
memleket ürününü dış alıcı ülkelere peşkeş çekecek.
Yıl içinde başarısız bir başka uygulama; çekirdek
siz kuru üzüm ihracatında görüldü. İlgisizlik, bilgi
sizlik, takipsizlik, gösterilmeyen titizlik, geç gelen
ve geç çözülen teleksler, dört gün içinde 40 bin ton
üzümün düşük fiyatla tescili sonucunu doğuruyor,
620 dalardan tescil ediliyor, 1 200 dolardan satıhyorj Şimdi tekrar Sayın Bakanın broşürüne dönü
yoruz ve 15 nci sayfada şu cümleleri okuyoruz.
«CHP fakirin yanında değil karaşındadır. Fukara
lık edebiyatım sadece oy toplamak için yapmaktadır.
İktidara geçmce, fakiri alabildiğine ezmekten geri
kalmamıştır.» çok yazık. Politika, devlet adamla
rım bu derekelere düşürmemelidir. Bu sözlere kar
galar bile gülen Kimin zenginin, kimin emeğin ve
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fakirin yanında olduğu artık gün gibi belli olmuştur,
güneş balçıkla sıvanmaz.
Sayın senatörler;
1974 yıh, Hükümet çevrelerince bir ihracat sefer
berliği yılı olarak ilân olunmuştu. Kararnameler,
basitîeştiriîen formaliteler, iş çevreleriyle yapılan top
lantılar, demeçler, demeçler, demeçler. Şimdi gö
relim... 1976 yılı ihracat hedefi 2 milyar 100 milyon
dolar olarak saptanmıştır. Gerçekleşen 1 milyar 960
milyon dolar. Sektörlere göre dağılımı şöyle: Ta
rım, hayvancılık 1 milyar 254 milyon, madencilik
110 milyon, sanayi sektörü 590 milyon dolar. Bu
haüyîe sonuç plan hedeflerine uymamaktadır. Bu
Mı.
Ayrıca, Sanayide görülen 92 milyon dolarlık ar
tış da, yalnız pamuk ipliği ihracatından sağlanan 90
müyon dolarlık farktan ileri gelmiştir. Bu iki. Sa
nayi mamulleri ihracatında düşme vardır.
1974'te sanayi mamulleri ihracatından kazanılan
döviz
601,3 müyon dolar iken, sanayileşen 1976
Türkiye'sinde bu miktar 595 milyon dolar. Program
hedefi 715 milyon, hedefin 120 milyon dolar geri
sindeyiz. Bu da üç.
Tanın ürünleri ihracatında, gelişme gücü görülen
artış ise, 1975'te devreden 241 700 ton pamuk kar
şılığı 225,2 milyon dolar ile birlikte, 1976'da satılan
484,2 milyon dolarlık 380 742 ton pamuk satışından
ileri gelmiştir. Ayrıca 96,7 milyon dolarlık tütün
23,2 milyon dolarlık arpa, 16 milyon dolarlık fındık
ve 78,4 milyon dolarlık pamuk ipüği satışları. 450
milyon dolar ediyor. Aradaki 200 milyon dolarlık
fark ise, dış pazar fiyat artışlarından meydana gel
miştir; ama o da gereği kadar değerlendirilememiş
tir. Nitekim, 1975'te karşılığı 35 680 ton pamuk
ipüğlni 59,4 milyon dolara satmışken, 1976'da 78 212
ton pamuk ipliğine 159 milyon dolar sağlanmıştır.
Öle yandan 1976 yılının ilk yarısında demeçlere da
yanak olan artış yılın, ikinci yarısında gerilemiş, özel
likle yılın son beş ayında, Temmuz - Kasım dönemlin
de azalmıştır.
1975 Temmuz - Kasım dönemi 593,7 milyon do
lar.
1976 Temmuz- Kasmı dönemi 585,9 milyon do
lar.
İhracatta gerçek hiç bir artış yoktur. 1976 ihracat
birim fiyatlarında dünya piyasalarındaki gelişme ne
deniyle yükselmeler olmuştur. Yoksa, reel artışlar gö
rünenden de sınırlı kalmıştır. Öte yandan ödemeler
dengesi açığı, 1976'da bir önceki yıla göre % 30 do
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layında artış göstermiş açığın kapatılmasında, bir ön
ceki yılın iki katı kadar kısa vadeli borç kullanılmış
tır.
Sayın senatörler;
1976 yılının ihracatının faturası çok yüklü gel
miştir.
1975'te iade edilen vergi tutan 1 383 milyar TL.
1976'da iade edilen vergi tutan 3 170 milyar TL.
1974 yılındaki rakam yalnız 919 milyon lira.
1976'da toplam ihracatın % 42'si vergi iadesinden
yararlanmıştır. Bu oran 1975'te % 19 idi. Bütün bun
lara rağmen, ihracattan gelişme çok sınırlı kalmıştır.
ÜsîeSik artması öngörülen sanayi ürünleri ihracatı,
1974'ün altına bile inmiştir.
Demek ki MC Hükümetinin yaptığı gibi ihracatın
geî-'şmesi direktif vererek formaliteleri basitleşîirerek
vergi iadesi gibi özendirici ve yüzeysel önlemlerle
sağlanamıyor. Özel sektör, ihracatın kaymağını yemiş,
fakat gereği gibi koşmanıışîır. Bir kısım ihracatçının
gözü dışarıda değil içeridedir. îç piyasa enfiasyonist
politika yüzünden onlara daha cazip görünmektedir.
İhracat yetersizliğimizin temel nedeni, sanayi üretim
yapımızın ve kapasitemizin yetersizliğidir. Üretemedikçe, mal değil ancak fiyaka satanz. Aslında ekono
mimizin üretim yapısı değiştirilmedikçe, sanayileşme
miz daha geniş bir tabana kurtulmadıkça ve ithal
ikamesi sanayii halinde çıkıp dışa dönük bir nitelik
kazanmadıkça, Türkiye'nin ihracat dar boğazını aş
ması olanağı yoktur. Bu nedenle 1977 için 2;5 milyar
dolarlık ihracat tahmini hayaldir.
İthalât Rejimi Kararnamesinin başına
gelenleri
duymayan kalmadı. Programın hazırlanması da yürü
tülmesi de Ticaret Bakanlığının yetkileri içindedir.
Bu yetkiyi başkaîarsyle paylaşmaya nasıl razı oldunuz
Saysn Bakan? Bir şey değil, ama korkarız yol olacak.
İş adamları şimdi hangi mercie başvuracaklar? Prog
ramı kim yürütecek? İş arap saçma döndü. Dosyalar
Sanayi ve Ticaret Bakanlıktan arasında gidip gelecek.
Kavga aslında bu bozuk düzenden kimin yararlana
cağı kavgasıdır. Haramı kim yiyecek; bunun kavgası
dır. M. S. P.'H Bakanlıklar merci nitelikleri nedeniyle
engellemeler yapabilecekler veya ödün isteyeceklerdir.
Bu da rejimin düzenli ve hızlı biçimde işlemesine en
gel olacaktır. İthalâtta 1976 hedefi 5 milyar dolar İdi.
5 milyar 129 milyon doları buldu. 1977 hedefi 5,6
milyar dolar iken, Erbakan programı sayesinde 5,8
milyara çıkarıldı, İhracat ile ithalât arasında 3 milyar
300 milyon doîarhk açık var. Bu nasıl kapanacak? Bu
iş kısa vadeli güncel önlemlerle halledilemez. Devren
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gelen ihracat inalı stoklarımız tükendi. İşçi dövizleri
1974'teki 1 426 300 000 dolardan 1976'da 950 milyon
dolara düştü. Çünkü, dıştaki işçilere dövizini alıp oy
hakkı verilmez. Buna Alman - Drestney Bank da ça
re bulamadı. Turizm gelirleri eksi gelen turist fazla
giren döviz az. 1977'de yalnız akaryakıt için, 1,2 mil
yon dolara gereksinme var. Dövize çevrilebilir mev
duattan, 1975'te giren t milyar iken, 1976'da 1 IKÎIyar 771 milyon dolar girmiş yine yetmemiş. Faizleri
65 milyon dolar, bu da tıkanmış görünüyor. 1976'da
buğday ithal etmedik, şeker ithal etmedik, az pirinç
getirdik. Ayrıca geçen yıl 149 milyon liralık petrol
kolaylığı gördük. 150 milyon dolarlık Devlet Yatırım
B a n k t ı krediii kullanıldı. Geçen yıl DÇM'leri birer
ay vadeli banker kredileri ile, idare edildi. Bu sene
«asıl yürüiülecek? Şimdi Avrupa piyasalarından, konsorsyumlardan kredi aranıyor.
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cak tekelci şirketler iktidarınızı da emir ki lu haline
getireceklerdir.
Sayın Başkan, sayın senatörler,
Buraya kadar ki açıklamalarımızda Ticaret Bakan
lığının 1976 uygulamalanyle 1977 yılı Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi duyurmuş olduk. İzin verirseniz,
bir kezde Bakanlıkta uygulanan personel politikası
hakkındaki görüşlerimizi dile getirelim:
M C Hükümetinin kurulmasında Ticaret Bakanlığı
A. P. kontenjanı içine alınmışken, bugün Millî Eğitim
Bakanlığında olduğu gibi, Bakanlık sistematik olarak,
ülkücü komandoların eline geçmiştir. Hatta, Bakan
dahi Özel Kalem Müdürlüğüne getirilen bir ülkücü
ile tecrid edilmiş kontrol altına alınmıştır. Bu yüzden
Bakanın bir ara istifa ettiği de söylenmiştir. Özel Ka
lem Müdürü 1 ay önce oradan alınmış, bu defada
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine aykırı olarak
Genel Müdür Başyardımcıhğına getirilmiştir.

Sayın senatörler;
MC iktidarında, aşamalı olarak yapılan operas
yonlarla 20 ayda ulaşılan devalüasyon tutarı % 22'dir.
Öte yandan 1977 için % 15 ilâ 20 arasında bîr devalü
asyon öngörüldüğü program rakamlarından incelenmeşinden anlaşılmaktadır. Şöyle ki, program ve bütçe
belgeleri dış ticaretten alınacak vergilerde, % 30'un
ikizı'mie srlış öngörmektedir. Oysa, programlanan
?iha!ât artışı % 15 düzeyindedir. 1977'de Orfak Pa
zardan yapılacak ithsüâta gümrük vergisi indirimi de
uygulanacağına göre, ya dış ticaretten alınacak vergi
ler rr'ıaım şişirilmiştir, ya da döviz kurlarında değş'kKk yapılması düşünülmüştür; hangisinin seçile
ceğinin kaçamaksız cevabı beklenmektedir.
Sayın üyeler;

Bakanlığın Müsteşarlık ve Genel Müdürlük gibi,
en önemli bazı kilit noktaları ülkücü komandolarca
işgal edilmiştir. Müsteşarın Ankara Ticaret Odası Ge
nel Sekreteri olduğu zamanda, kendi yetkisine daya
narak Ülkü Derneklerine yaptığı para yardımları ve
o derneklerle olan özel ilişkileri bilinmese dahi, müs
teşarlık görevine başladığı zamandan bu yana, gizle
meye gerek görmediği faaliyetler Bakanlığa ülkü ko
mando damgasını vurmaya yetmiştir. Ayrıca, Bakanlık
elemanları üzerinde, taşraya sürülmek, terfi ettirilememek gibi, tehditlerle terör havası yaratılmış ve bu ele
manlar şimdilik işlerin yürütülmesinde kendilerine ih
tiyaç duyulduğundan yerlerini ancak muhafaza edebi
len memurlar olarak kalmışlardır.

Ziraat Bankamızın 1977 programında artırılması
öngörülen 21 milyar liralık tarımsal kredi uygulama
sını olumlu karşılamaktayız. 1976 yılma kadar Dev
let alımlarından doğan 9,5 milyar liranın da Hazine
ce belli süreler içinde Bütçe Raporuna uygun olarak
itfa edilmesini öneririz.

Bakanlıktaki ülkücüler tarafından genç memurlar
tehdit ve tazyiklerle ülkü derneklerine üye olmaya zor
lanmakta, odacı ve kapıcılar dahi taşraya sürülme kor
kusu ile MÎSK'e (Milliyetçi İşçi Sendikalarına Kon
federasyonu) kaydolmaya icbar edilmektedirler. Üç
aylı1 bayrak rozetlerin Bakanlık oda ve koridorların
da teşhir edildiğine biz dahil herkes tanık olmuştur.

Halk Bankasının 1 milyar liraya çıkarılmış olan
sermayesinin tamamının ödenmesini sağlık verirken,
her yıl tekrarladığımız esnaf ve sanatkârlara tahsis
edilen kredileri için, Merkez Bankasından
alınan
reeskont kredilerinde % 1 faiz uygulanmasını zorun
lu görürüz. Banka sistemi Türk halkının ve gelişmesisinin hizmetinde olacağı yerde, birkaç güçlü ailenin
emrine girmiştir. Bu tehlikeli girişe Maliye ve Ticaret
Bakanlıkları seyirci kalmakta devam etmişlerdir. Bu
gidişle bütün bankaları emrin ve kontrolleri altına ala

Ülkü derneklerine üye komandolar, sözde başka
kuruluşlarda imtihana sokularak, ihtiyaç fazlası diye
orada işe alınmamakta ve fakat sınav vermiş kabul
edilerek, Ticaret Bakanlığına yerleştirilmektedirler. Ba
kanlığın hiç bir genel müdürü, şube müdürü, memur
ihtiyacı göstermediği halde, memur adı altında bakan
lık teşkilâtı komandolarla doldurulmuştur.
Başla müsteşar olmak üzere, birçok genel müdür
Devlet Memurlan Kanununa aykırı olarak 4 - 5 yer
den ayda 10 binleri aşan yan gelir elde etmektedirler.
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İç Ticaret Genel Müdürleri yardımcılarından biri,
devlet memuru şartlarını haiz olmadığı halde, maaşını
özel sigorta şirketlerinden alarak, bakanlıkta devlet
hizmeti görmektedir. Keza, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa göre, 3 ilâ 4 derecedeki görevler için
7 yıllık, 1 - 2 derecedeki görevler için, 10 yıllık me
muriyeti gerektirmekte olmasına rağmen, müsteşar
yardımcılarından biri ve bir genel müdür başyardım
cısı hem mezkûr hükümlere, hem de 160 sayılı Kanuna
aykırı olarak, bu mevkileri işgal etmektedirler. Her
ne kadar bu kişiler önce özel müşavir olarak atan
makta ve bilâhara bu görevlere muciple nakledilmekte
iseler de, bu hiîe'i şerri'ye kanunsuzluğu örtbas edecek
güçte değildir.
Sayın üyeler
1976 ve 1977 yılları Ticaret Bakanlığının Bütçesi
ni ve manzarasını anlattım. Sözlerimi bitirirken,
C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına sayın se
natörleri, değerli misafirlerimizi saygı ile selâmlarım.
(C. H. P. sıralarından «Alkışlar»)
BAŞKAN — Sayın Zeyyat Baykara, Cumhurbaş
kanınca seçilen üyeler grupu adına, buyurun efendim.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelerde
Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Gnıpu adına gö
rüşlerimizi açıklamak için söz almış bulunuyorum.
Sözlerime başlarken Cumhuriyet Senatosunun değerli
üyelerine saygılarımızı sunuyorum.
Sayın Başkan;
Ticaret Bakanlığı Devlet idaresinde en geniş, en
önemli görevlerin büyük bir bölümünü yüklenmiş bir
kuruluşumuzdur; ama bu Bakanlığın özellikle iç eko
nomi, iç piyasa ve iç kurumlar ile olan görev ilişki
leri ve görev alanlarının genişliği genellikle gözden
kaçmaktadır. Bu halin en belli başlı nedeni, Ticaret
Bakanlığı Teşkilât Kanununun aradan kırk yıla yakın
bir zaman süresi geçtiği halde hâlâ esas itibariyle eski
şeklini korumakta olmasıdır. Kuşkusuz, aradan ge
çen süre içinde görev alanı kadar kadro sayılarında
da önemli değişiklikler olmuştur. Ancak, Bakanlık iç
ve dış teşkilât olarak göreve uygun düşen bir teşki
lâtın ve görev kanununun yokluğunun acısını çek
miştir. Geçtiğimiz haftalar içinde ithalât. rejiminin
açıklanmasının yıllardan beri ilk defa olarak gele
nek haline gelmiş, alışılmış, sürelerden çok sonra ya
pılabilmiş olması bu duruma bir örnek olarak gös
terilebilir. Bu rejimin vaktinde açıklanmamasının bir

9 . 2 . 1977

O : 2

önemli nedeni, Hükümet içindeki çelişkili görüşler bîr
yana, Bakanlığın bu konudaki görev alanının esas
itibariyle fazla açıklık kazanmamış olmasında ara
mak lâzımdır.
Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu bakımlardan, Ticaret
Bakanlığımızın yeni bir teşkilât ve görev kanununa
kavuşturulması gerekir. Onlarla ilgili bir başka eksik
lik de Ticaret Bakanlığının fiyat hareketlerini izle
yip, fiyat yükselmelerinin haksız, gereksiz ve ekono
mik zorunluk dışındaki nedenlerle oluşmasına engel
olacak tedbirleri almakta çok*yetersiz kalışıdır. Tica
ret Bakanlığının bu yetersizliğinin çoğu kez fiyat yük
selmeleri karşısında eli kolu bağlı, yükselmeleri sey
retmek şeklinde göründüğünü hepimiz bilmekteyiz.
Bu durumun en önemli nedeni, biraz önce de de
ğindiğim gibi teşkilât ve yetki yoksunluğudur.
Emin olunuz, memleketim izdeki fiyat artışlarının
büyük bir kısmı, arz - talep arasındaki bir dengesiz
likle doğrudan ilgili olmadan ortaya çıkmaktadır.
Bu durumun nedeni doğaldır ki, diğer ilgili kurumlar
gibi, Ticaret Bakanlığı teşkilâtının da nitelik ve nice
lik itibariyle fiyat kontrol konusunda yetersiz oluşu
dur.
Vatandaşlarımızın yaşama, geçim koşullarının git
tikçe ağırlaşmasında bu durumun önemli bir yeri ol
duğunun tam bilinci içinde diyoruz ki, tüketicileri ko
rumak için, diğer kurumlar arasında Ticaret Bakan
lığının yetkilerinin genişletilip, işler bale getirecek
bir kanuna şiddetle ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı, ge
çen seneki bütçe müzakerelerinde de dile getirmiştim.
1972 - 1973 döneminde böyle bir kanun tasarısı hazır
lıklarının tamamlanmış olduğunu bilmekteyiz. Buna
rağmen, vatandaşa gereksiz yere pahalı mal saldmasını önleyebilecek tedbirleri öngören bu çalışmaların
hâîâ tasan haline getirilememiş olmasını üzüntü ile kar
şıladığımızı önemle belirtmek isteriz.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ekonomik kalkınmamızdan, ödemeler dengemiz
den, dış borçlanmalardan, dış ülkelerle olan ekono
mik ilişkilerimizden hangisi olursa olsun, ondan bah
sederken, ağırlık noktasını daima ithalât, ihracat ve
dış ticaret açıkları teşkil eder. Bu söylediğim noktalar,
öteden beri Türkiye'nin en önemli darboğazını oluş
turur. O nedenledir ki, dikkatleri üzerinde toplar.
Türkiye'nin planlı döneme geçtiği 15 yıla yakın bir
süreden beri, yapılagelmckte olan bütün ciddî gayret
lere rağmen, bu durumu değiştirmek mümkün olama
mıştır. Gerçekten bu süre içinde ülkemizin ekonomik
durumunda, tarımsal, endüstriyel yapısında ve özel-

C. Senatosu

B : 34

likîe sosyal yaşantısında bir ölçüde, dünyanın en sayılı
gelişmelerinden biri ortaya çıktığı halde, örneğin, ihra
catımızı bir türlü beklediğimiz düzeye yaklaştıramamışızdır.
İthal;ümızm giderek artması ise, sanayileşme gay
retlerimizin doğal bir sonucu sayılır.
Sınaî kalkınmamızın gerektirdiği ara malı ve ya
tırım mallan ithalâtı bunun en belirgin nedenidir.
Türkiye'nin iktisadî kalkınma çabaları içinde en çok
eleştiriye uğrayacak nokta belki de ara malı ve yatı
rım malı üretim sürecini bir ölçüde gecikerek geçebi
lecek durumda kalmış olmasıdır.
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I halde ne yapmalı? Yapılacak en başta gelen iş kuş
kusuz, üretim ve dolayısıyle ihracat maddeleri yaI pımızı esastan değiştirecek tedbirleri almak ve bu
değişikliği sağlayacak yatırımları yoğunlaştırmaktır.
I

Memnuniyetle söyleyeyim ki, son yılda ele alman
yatının girişimleri, ihracat bünyemizi bir süre sonra
bu doğrultuya yöneltecek durumdadır.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımızın öngordüI ğü ağır sanayi elektrikli cihazlar, makine ve motor
sanayii gibi önemli endüstri kollarındaki yatırımlar
gerçekleştirildiği zaman, ihracat yapımızın da bugünj kü ilkel yapısını değiştireceği şüphesizdir. Ancak sa
Buna kuşkusuz, tarımsal alandaki gelişmelerin ge
yın senatörler, bir maddeyi üretmek, onu satmakla,
rektirdiği makine ve malzemenin ithalâtını da ekle
piyasaya sürmekle eş anlamda değildir. Bunu sağla
mek gerekiyor. Kalkınmak için elbet teki bu ithalâtı
yacak esas etkenlerden birisi de teşkilât ve çalışma
seve seve yapacağız; ama daha bir iştiyakla, daha bü
düzenidir.
yük bir atılımla yapmaya, başarmaya zorunlu oldu
ğumuz iş, ihracatımızın geliştirilmesidir; ama bu ka
Ticaret Bakanlığımızın yurt dışında yaygın ve tecdar çabaya, teşvik tedbirlerine, vergi iadelerine rağ j rübeli bir teşkilâtı vardır. Ancak, 49 temsilcilik ha
men maalesef ihracatımızı nitelik ve nicelik itibariyle
linde örgütlenmiş bulunan bu teşkilâtın doyurucu,
statik durumundan geleneksel tarım maddelerine bağlı I özellikle ihracat olanaklanmızın kullandırılması açı
olmaktan kurtarmak mümkün olamamaktadır. Son
sından istenen ölçüde etkili olduğunu söylemek mümbirkaç yılın ihracat rakamlarının incelenmesi bu duru I kün değildir; ama bu durum Dış Ticaret Genel Sek
mu bütün açıkhğıyîe ortaya koyar. Gerçekten elde ke
reterliğinin iç ve dış teşkilatındaki personelinin yeîe~
sin rakamları bulunan 1974 ve 1975 yılları ihracat tu I neksîz oluşundan değil, bir ölçüde onîann çalışma
tarları şöyledir:
yöntem ve koşullannın gereği gibi yeniîeştlrilmemiş

1974 yılında 1 milyar 532 milyon dolarlık tüm ih • olmasındadır.
racatın, 852 milyon dolan tarım ve hayvancılık ürün
I
Filân memleketteki falanca firmanın şu kadar
lerinden elde edilmiştir. Sanayi ürünlerinin ihracat
süs eşyası almak istediğinin yurtta yayınlanmasını
değeri ise 600 milyon civarındadır.
sağlamak gibi bir çalışma yöntemi ile ne ürün ve ma
1975 yılında ise bu değerler sırasıyle 793 milyon
mullerimizi dışta satabiliriz, ne bunların satışım ar
ve 503 milyon dolar civarındadır.
tırabiliriz, ne de ihracatımızı çeşitlendirebiliriz, Bu
gün, ihracat olanaklannın artırılması, artık bilimsel
1976 yılında ise, tarım ve hayvancılık ürünleri ih
pazarlama yöntemleriyle yürütülmektedir. İhracatım
racat tutarı 1 milyar 200 milyon dolar; sanayi ürün
artırmak isteyen ülkeler, dış temsilciliklerini piyasa ve
leri ihracatı ise 60Ö milyon dolar dolaylarında ger
S pazarlama konularında öğrenim görmüş, yabancı dil
çekleşeceği anlaşılıyor.
| bilir, uyanık elemanlarla kuvvetlendirmeye başlamış
Diğer bir önemli konu ise: Sanayi ürünleri ihra
lardır. Bizim de derhal bu aşamaya girmemiz, geçcatımızın yapısı itibariyle görünümüdür. Bu konuda
j memiz, ticaret müşavirliklerimizi pazarlama elemaııbir fikir sahibi olabilmek için, sanayi ürünleri ihra
lanyle kuvvetlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
catı içinde yer alan çimento, demir - çelik ve demir
Aksi halde, sanayileşmemizin gelişmesiyle artacak
döşeme metaller sanayileri ve madenî eşya sanayii, maj yeni yeni sınai ürünlerimizi bir memlekette tanıtıp,
kina sanayii, elektrikli cihazlar sanayii, taşıt araçlan
i tutunması m sağlamaya imkân bulamayacağız.
sanayileri gibi gerçek ve ileri bir sanayiin simgeleri
sayılabilecek maddelerin ihracat değerleri toplamının,
Bu konuyu, yani pazarlamayı, sadece ihracatla uğ
örneğin 1975 yılında ancak 70 milyon dolarını teşkil
raşan özel ticaret erbabının kendi işleri olarak mütalaa
ettiklerini hatırlamamız lâzım gelir.
eden bir tutum içinde belirttiğim bu örgütlenmeyi, kaGörülüyor ki sayın senatörler, ihracatımızın biraz ! mu sektörü olarak gerçekîeşîirmezsek, emin olunuz
öncede söylediğim gibi mcelik ve nitelik bakımından t İhracatımızı bugünkü yerinden kıpırdatmamız miimküa
yetersiz olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. O } olamayacaktır.
— 4
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İhiaeaüa ilgili konulardan bahsettiğimiz şu sıralar
da, ürünlerimizin dış ülkelere satışını hızlandırıp, ko
ruyacağına inandığımız bir başka konuya daha değinj»ek isterim. Bu konu ihracat sigortası konusudur.
Yurt dışına kredi ile ihracat yapılması olanağını da
kapsayan bu yöntemin, ileri derecede sanayileşmiş
birçok memîeket tarafından da uygulandığını hepimiz
biliyoruz.
Biraz önce de başka bir vesileyle değindiğim gibi,
bu çeşit ihracatı geliştirmek tedbirlerinin, yeni ürün
leriyle dış pazarlara yeni yeni yerleşmek isteyen ülke
lerin daha büyük bir önemle ele almaları zorunlu
dur. Bu örnek, bu önemli ihracatı geliştirme tedbirinin
memleketimizde de parça bölük dağınık uygulama
şeklinde değil, müesseseleşmiş, sermayesi, yetkisi, yön
temleri belli bir kuruluş haline getirilmesinde büyük
yarar görüyoruz. Bu sistem özellikle gelişme süreci
içinde bulunan ülkelerle olan ticaretimizde büyük
faydalar sağlayabilecektir.
Sayın Başkan;
Dış ekonomik ilişkilerimizden ve özellikle ihra
cattan söz ederken, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile
olan ticarî durumumuza da değinmek gerekiyor: Kı
saca söylemek gerekirse, Avmpa Ekonomik Toplulu
ğu üyesi 9 ülke ithalât ve ihracatımızın odak nokta
larının belli başlılarından birini teşkil eder. Bu ül
kelerle oîan dış ticaretimiz hakkında ayrıntılı rakam
lar vererek vaktinizi almak islemem. Ancak, şu ka
darını söyleyim ki, 1975 yılında 9 Avrupa Ekonomik
Topluluğu üyesi ülkesine olan ihracatımız 1 milyar
401 milyon dolarlık toplam ihracatımız içinde 615
milyon dolar. İthalâtımız ise 4 milyar 739 milyon do
lar içinde 2 milyar 338 milyon dolardır. Böylece 1975
yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi 9 ülke ile
ticaretimizde 1 milyar 723 milyon dolar açığımız var
dır. Belli bir süre sonra tam üyeleri arasına katılmak
durumunda olduğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğu
ile oîan ticarî ilişkilerimizin, bizim lehimize işleme
diğini söylemeye gerek yoktur. Bu ülkelere karşı olan
ihracatımız;*?, özellikle tarımsal ürünler ihracatımı
zın çeşitlenerek artmasında görünen tempo düşük
lüğünün nedenleri çok tartışılmış bir konudur.
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olmayan mem
leketlere uygulanan referanslar, bizim maddelerimize
uygulanan tavizli işlemleri, tavizli tarifeleri
geride
bırakmıştır. Son defa 20 Aralık'da Brüksel'de vanlan
anlaşma ile bazı maddelerimize ilâveten tanınan ko
laylıklar, sorunu halledecek bir düzeyde değildir. Tür
kiye'nin Dokuzlara karşı olan büyük dış ticaret açık
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lan problemi ise, henüz lâyıkıyle ele alınmamıştır.
Ancak, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişki
lerimizde, tarım maddelerine tanınmış veya tanına
cak kolaylıkların üstünde ve Ötesinde önemli bir so
runumuz vardır. Bazı Avrupa Ekonomik Topluluğu
üyeleri sanayi ürünlerimizden, fiyat ve kalite yönün
den kendi benzeri ürünleriyle rekabet edebilecek du
rumda olanlarının memleketlerine ithaline türlü yol
lardan engeller, zorluklar çıkarmaktadırlar.
Bu davranışın en canlı örneği, Türkiye'den Bir
leşik Kırallığa yapılan pamuk ipliği ihracatı üzerine,
İngiltere Hükümetince konan kısıtlama tedbirleridir.
Aslında, olay 1975 başlarında, Irmak Hükümeti zama
nında başlamıştır. O zamanlar, kalitesi üstün ve fiyat
ları da rekabete elverişli olan Türk ipliklerinin İn
giliz iç üretimine olumsuz etkiler yaptığı gerekçe
siyle bizden bu iplikler üzerine bir çeşit kontrol koy
mamız istenmiş, bu teklifin kabul edilmemesi üzerine
İngiliz Hükümetinin
aldığı tedbire bizde onların
önemli bir maddesi üzerine kısıtFayıcı tedbir koymak
la cevap vermiştik. Bu defa İngiliz Hükümetinin bu
girişimlerini yenilediklerini öğreniyoruz. Bu yeni gi~rişimin gerekçesi, pamuk ipliklerimize uyguladığımız
vergi iadesidir. Bu vergi iadesinin ipliklerimize, (tabiri
caizse) bir haksız rekabet gücü kazandırdığı söylenmek
isteniyor.
Değerli senatörler,
Olay cidden ilginçtir. Bizim Avrupa Ekonomik
Topluluğuna bu arada, Birleşik Kırallığa ihraç ettiği
miz iplikler, yanılmıyorsam, miktar
kısıtlamasına,
başka bir deyimle kontenjana bağlıdır ve her sene bu
miktar belli oranda artmaktadır. Bu durumda İngil
tere pazarları Türk pamuk ipliklerine tümden ardına
kadar açık değildir ki, bizim ipliklerimiz yüzünden
İngiliz iplik sanayii çok zarar görmüş olsun.
İkincisi, ihracatta vergi iadesi sadece Türkiye'nin
değil, bütün memleketlerin, özellikle İngilterenin ge
niş çapta uyguladıkları bir yöntemdir. Bütün bunlar
da bilinmeyen şeyler değildir. Böyle olduğu halde, ile
ride ortaklığın üyesi olacak bir memleketin, yanı Tür
kiye'nin ihraç edebildiği nadir sanayi ürünlerinden
birine bir Avrupa Ekonomik Topluluğu
Üyesinin,
aramızdaki anlaşmalar hilâfına kendiliğinden . bir kı
sıtlama getirmek istemesi, ibretle üzerinde durulacak
bir olay sayılmalıdır.
Hükümetten ve özellikle Ticaret Bakanlığımızdan,
eğer bu çeşit davranışlar devam ederse, misliyle mu
kabele etme kaidesinin en kesin ve en geniş şekliyle
uygulanmasını bekliyoruz.
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j nuı en önde gelen nedeni üzüntü ile söylemek zorun
Say m Başkan;
dayım ki, herkesin kendi bölümüne isabet eden iç kıs
Bu isteğimizi Sayın Bakana yöneltirken, devlet
mı üzerinde başka birinin söz söyler durumunda gör
yaşamındaki bu kadar hizmete, tecrübeye rağmen,
mek istememesinden ileri gelmektedir.
emin olunuz muhatabımı doğru seçip seçmediğimin
kuşkusu içindeyim. Çünkü, Türkiye'mizde
Avrupa
Sayın senatörler,
Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerimizde gerçek
Arz ettiğim bu görev kıskançlığının bize çok ge
söz sahibini, yetkili örgütü, doğru olarak keşfettiğini
cikmelere ve görüş belirtisizliklerine mal olduğunu
söyleyebilecek kimse yoktu. Bu garip haîin nedeni
söylemek zorundayız. Eğer, Avrupa Ekonomik Top
yetkililerinin ve kendini yetkili sayanların yokluğun
luluğu ile olan ilişkilerimizde isteklerimizi ve hakla
dan değil, tersine çokîuğundandır.
rımızı daha etkili bir biçimde ve bir ağızdan savunBir milletlerarası anlaşma, hele Ortak Pazarla I mak istiyorsak, bunu yapmağa yetenekli ve konu
olan anlaşma gibi çok yönlü bir anlaşma, elbetteki,
ile doğrudan ilgili tek bir kuruluşun yetkisi tartışıl
Hükümet içinde birden fazla Bakanlığı ilgilendirecek
maz bir koordinasyon mercii olarak böyle bir orga
tir; ama bunun sonucu bu bakanlıkların her birinin
nı beMrlemenıiz lâzımgelir. Buna, yani Avrupa Eko
işin gerçek sahibi gibi davranmalarına bir neden olma
nomik Topluluğu işlerinin yetkili bir koordinasyon
mak lâzım gelir. Eğer böyle bir durum varsa, gerçek
birimine bağlanmasına şiddetle ihtiyacımız vardır ve
sahibi gibi davranmalarına bir neden olmamak lâzım I bu hususta girişim önceliği olan kuruluşlardan biri
geiir. Eğer böyle bir durum varsa, gerçek bir koor
de kuşkusuz Ticaret Bakanlığıdır.
dinasyon örgütü sapmanmak suretiyle bu durum açık
I
Sayın Başkan, sayın senatörler,
lığa kavuşturulur. Yetki tartsşmalan yüzünden işlerin
I
Şimdi de iki önemli tarımsal, ve hayvansal üre
aksamasına yer verilmez.
timimizin son yıllardaki ihracat olanaklarının nasıl
Her yerde olduğu gibi bizde de Avrupa Ekonomik I kullanıldığı hakkındaki görüşlerimi arz etmek istiyoTopluluğu işleri, kapsamı itibariyle, birçok bakanlık I rum.
larımızı, kuruluşlarımızı doğrudan ilgilendirir. Bu yüz j
Bunlardan birincisi; tahıl, daha doğrusu buğdayden bu işlerin birçok sahibi vardır; ama bu sahiple I dır. Bilindiği gibi, 1975 ve 1976 yıttannda iyi bir
rinin görüşlerini derleyip toparlayacak sentezini ya I mahsul yılı yaşadık ve bunun sonucu olarak da kenparak tek bir karar halimle getirecek yetkide bir or j di tüketimimiz dışında kalan ihraç edilebilir buğday
ganımız yoktur. Uygulamada Dışişleri Bakanlığımız I stoklarımız birikti. Öyle ki, ambarlama tesisleri
bu konuda koordinasyon organı
görünümündedir.
miz silolarımız bu ürünün tamamım stokîayacak yeBu. yetki, Bakanîığm dış ilişkilerde tek
tem I terlikte olmadığı için buğdaylar toprak altında saksil organı olmak yetkisinden ileri geldiği gerekçesiyle I fenmaya başlandı. Şüphesiz, gerek bu ilkel musavunulur. Oysa Dışişlerinin Avrupa Ekonomik Top I hafaza,
gerek bunun sonucu olarak karşılanması
luluğu ilişkileri konusundaki durumu doğrudan değil, I doğal o'an zayiat ve nihayet ihracatımızı artırıp, dö
dolaylı bir temsilci olmak niteliğindedir. Esasen doğ
viz girişi sağlamak zorunîuğu bu ürünümüzün dış piyarudan bir temsilci olmasını sağlayacak yeterlikte ele j sulara satışını gerektirdiği halde, bu böyîe olmamış,
mana da sahip değildir. Avrupa Ekonomik Topluluğu j buğday stoklarımız elde kalmıştır. Bugün de durum
ile ilişki ve yetki bakımından bugünkü gerçek durum
böyledir.
şudur:
Sayın Başkan,
Ticaret Bakanlığı, Gıda - Tarım ve Hayvancılık j
Toprak Mahsuücri Ofisi ister Gıda - Tarım ve
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Dışiş I Hayvancılık Bakanlığına, ister Ticaret Bakanlığına
leri, Sanayi, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları, Devlet I nereye bağlı olursa olsun, bu durum acıdır. Dün
Planlama Teşkilâtı gibi kuruluşlarımız Avrupa Eko
ya buğday fiyatlarının durumu da bu yetkililerimizin
nomik Topluluğu ile ilgili olarak bir kısmı genel mü I bu tutumunu haklı göstermeye yeterli değildir. Bir
dürlük düzeyinde ayrı ayrı örgütlere sahiptirler. Bu I yandan elverişsiz koşullar altında stokta bekletilen
nun yanında Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Zi I üç dört milyon ton gibi çok yüksek düzeydeki bu
raat Odalan Birliği gibi üst kuruluşlarında benzer
ürünümüzden, her sene verdiğimiz zayiatın (firelenitelikle organları vardır. Örgüt birim çoktur; ama | rin) tutarını öte yandan Avrupa piyasalarından yükbunlar arasında etkili bir koordinasyonu sağlayacak I rck faizle kısa vadeli krediler aradığımızı düşünmek
yetkili bir organ yoktur. Bu organın mevcut olmayışı- J gerekir. Böyle bir dönemde dünyanın en aranılır
435 —

C. Senatosu

B : 34

bir ihraç malımızı toprağa gömerek beklemek gibi
bir tutumu anlamak mümkün değildir. Elverişsiz
ambarlama koşulları nedeniyle verilen fire tutarı ve
bağlanan sermayenin faizi yanında döviz girişlerinin
yetersizliği nedeniyle, dışarıdan sağlanan kısa vade
li kredilere ödenen yüksek faizler dolayısiyle uğradı
ğımız kayıpları karşılaştırırsak, sebebi ne olursa ol
sun, bu tutumun izahını bulmak mümkün değildir.
Sayın Ticaret Bakanından bu konudaki görüşle
rini açıklamalarım rica ediyorum.
Sayın senatörler,
Üzerinde durmak istediğim ihracatla ilgili diğer
bir konu da canlı hayvan ihracatıdır. Ticaret Ba
kanlığımızın uzun süre yasak edilmiş olan canlı hay
van ihracına müsaade etmesinin yurt içi et arzında
darlıklar yaratacağı, et fiyatlarında yükselmelere ne
den olacağı doğaldır. Nitekim, böyle de olmuştur.
Bir örnek olarak bazı rakamlar vermek istiyo
rum. Her yılın Ocak, Aralık on aylık dönemleri iti
bariyle 1974 yılında hayvanda toptan eşya fiyatları
indeksi — % 2,6 olduğu halde, 1975 endeksi + %
26,2 ve 1976'da da + % 20,9 olmuş, yani büyük
artışlar göstermiştir. Kısa bir süre öncesine kadar va
tandaşın et bulmaktaki çektiği sıkıntıyı, ise bilmeyen
yoktur.
Konunun hükümet içi görünümü de üzerinde du
rulmaya değer bir durumda olmuş, besin işleriyle
ilgili bir sayın bakanımız, Sayın Ticaret Bakanımızın
canlı hayvan ihracatına müsaade vermiş obuasını kı
nayarak, bu tutumu açıkça eleştirmiştir.
Sayın senatörler.
Biz hepimiz, vatandaşlarımızın hayat pahalılığı
karşısındaki, çaresiz durumuna neden olan tutum
ların hep beraber üstüne gitmeli, hata yapılmış ise
en az onun b5r daha yapılmamasını sağlamalıyız.
Vatandaşın hayat pahalılığından her zamankinden
daha fazla şikâyetçi olduğu fiyat hareketleri en belli
başîı konu olarak şu sırada ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle, Bütçenin tümü üzerindeki konuşmamda da
değinmiş olmama rağmen, burada da kısaca 1976 fi
yat hareketleri üzerinde durmak istiyorum.
1976 toptan eşya fiyatları 1975 hareketleri gibi,
istikrar görünümü içinde geçmemiştir.
BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı efendim, ona
göre ayarlayın.
'CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Devamla) — Teşekkür
ederini Sayın Başkan.
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1975'te °/0 10,1 oranında artış gösteren bu indek
sim 1976'daki artışı % 15,6 olmuştur. Geçinme îndekslerindeki artış ise, % 18 - 19 dolaylarındadır. An
cak, sayın senatörler, öz&Hikîe toptan eşya Piyatlan
irîdcksl biraz önce arz ettiğim °/Q 15,6 oranında karar
kılıncaya kadar bir hayli aşamalardan geçmiştir.
Şunu söylemek istiyorum. Bütçenin Türkiye Bü
yük Miilet Meclisi Bütçe Karma Kondisyonunda mü
zakereleri sırasında Sayın Maliye Bakanı, Kasım 1976
sonu itibariyle 11 aylık artış oranının % 16, yıl sonu
tahmininin % 18, olacağını belirtmiş, arkasından da
kısa bir süre sonra, bu % 18 oranındaki artışı % 16,6
olarak ve daha sonra da % 15,6 oîarak düzeltmiştir.
Çok kısa bir Süre içerisinde toptan eşya fiyatlarının
bu kadar farklı sonuçlar verebilecek biçimde tespit
edilebilmiş olmasının nedenlerini
bilmek istiyoruz.
Toptan eşya fiyatları indeksi iîe ilgili oîarak bilmek
istediğimiz ikinci bir nokta şudur :
Bizim toptan eşya fiyat indekslerimizin, hatta ge
çinme indekslerimizin yukarı ya da aşağı hareket dö
nemleri mevsimlik hareketleri kesinliğe yakın bir bi
çimde bellidir. Fiyatlar hangi aylarda artış eğilimin
de, hangi aylarda düşme eğilimine girer, çok önemli
bir olay olmazsa, bu önceden bilinebilir. Örneğin ka
sım - aralık ayları fiyatların en çok arttığı aylar oîa
rak biîinir. Yılların fiyat hareketleri bunu doğrular.
Ekonomik nedeni de vardır bu durumun.
Örneğin 1975 yılında toptan eşya fiyatları indeks
leri kasım ayma kadarki on ay içinde % 7,7 artmiş
iken, kasım - aralık iki aylık dönem içindeki artışı
% 2,7 olmuştur; ama 1976'da durum bu genel tren
din biraz önce belirttiğim nedenlere göre eksi 1976'
claki durum bu genel trendin tam dışında seyretmiş,
kasım ayı sonunda % 16 artış göstermiş olan toptan
eşya fiyatları indeksi Aralık 1976 sonunda yükselme
yerine bir azalma ile % 15,6 olmuştur. Trendin aksine
böyle bir gelişmeyi haklı gösterebilecek bir neden
varsa, bunu Sayın Bakandan rica ediyoruz.
Sayın Başkan, sayın senatörler, sözlerimi bitirir
ken, iki noktaya daha kısaca değinmek istiyorum.
Bunlardan birincisi, Frintaş ismiyle anılan yurt
dışı taşım şirketimlizln durumudur. Önceleri büyük
ümitlerle yaş sebze ve meyvelerimizin yurt dışına
nakü ve sürümü amacıyle kurulmuş oîan bu şirket
maalesef bilgisiz, taşıma ekonomisi kurallarına aykırı
başıboş bir yönetim yüzünden bir süre sonra Ziraat
Bankasından aldığı kredileri ödeyemez hale gelmiş ve
iflas durumuna girmiştir. Bu durumun bir sonucu ola
rak, bütün taşmıa araçlarına haciz konmuştur. Yillar37 —
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Bu kadar geniş sahada
büyük bir hassasiyetle
dan beri aç*k hava ve başka tahriplerin etkilerine ter |
I
takip
isteyen
o
nispette
de
çetrefil,
çetrefil olduğu
kedilmiş olan ve sayılan belki de yüzü bulan bu araç
kadar
dağınık,
dağınık
olduğu
kadar
sürate muhtaç
ların enkazını merak .edenler Atatürk Orman Ç'iftve gerekli eîemandan kanaatımızca yoksun, yıllardır
2iğ] civarında görebilirler.
sürüp giden bir hal içindedir Ticaret Bakanlığı. TiFı'lntaş macerası kamunun ekonomik alandaki kö
I caret Bakanlığı görevi icabı, iki bölümde iç ve dış
tü Mareslriin en belirgin misaler'inden birinî teşkil
ticaret o'arak ayrılmıştır. Sekiz genel müdürlük ve
eder. Bu bakımdan Frintaş macerasının son durumu
| bunlara bağîı daireler halinde kurulmuştur. İç Ti
nu açıklamasını sayın Bakandan özellikle rica edi
caret bö'ümii; iki genel müdürlük halinde; dış ticarete
yorum.
gelince, bir genel sekreterliğe bağlı altı genel müSayın Bakandan aynı zamanda şirketin bu akij dürîük halinde çalışmaktadır. Bu bölüme dayalı, yurt
bete düşmesinde kusurları görülen kişiler varsa, bun
I dışında da 36'sı ticaret müşavirliği, lO'u ticaret ata
lar hakkında uygulanan işlemi açıklamasını da rica
şeliği ve 3 delegasyonftık olmak üzere 49 temsilcilik
ediyoruz.
I fsaüyet halindedir.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Son değineceğini konu; İhracatı Geliştirme Etüt
Merkezli ile ilgilidir. Kısaca İGME dediğimiz Bakanîsğa bağlı bu yarı Devlet kuruluşu, ihracatımızın ge
lişmesine yönelik faydalı hizmetler yapmışta* ve daha
da fazlasını yapacak durumdadır. Son senelerdeki ça
lışma yöntemi bu hususta güvence verebilecek nite
liktedir. Bu kuruluşumuzun personel ve malî olanak
lar açısından desteklenmedi gerefetnektedÜr. Bunu Sa
yın Bakanın dskkatler'ine sunarım.

I
I
I
I
I
j
J

{
I
I
I
I
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Adalet Partâsi I
Grupu adına buyurunuz.

Sayın Başkan, Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki sözîerimii burada bağlarken, size ve sayın sena
törlere Grupunıun derin saygılarını sunarım. (Alkış
lar)

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli senatörler;
I

Değerli arkadaşlarım.
Dış ticaret temsilciîeklerimizde çalışan 124'ü mes!ek, 11'i idare memurudur. Bunu arzdan maksadımız, bu sürat dünyasında amansız rekabet ve menfaat çatışmalarının sürüp gittiği dünyada 7 milyar
dolan aşan ihracat ve ithalâtımızı gereken ve beklenen seviyede, kendilerine düşen sahada realize edebilmeyi kabul etmek mümkün değildir. Ediliyorsa,
ne halde ve ne sıkıntılarla yapıldığım düşünmek gerekir. Dış ticaret, aslında büyük ihtisas, büyük
gayret ve bîkmak bilmeyen çaba isteyen bir saha olarak üzerinde durmamız ve daha uzun yıllar da duracağımız bir konudur. Bu nedenle Bakanlığa, daha
doğrusu Hükümete ve Parlamentoya düşen görevler
vardın Bu görevin gereğini süratle yerine getirme
de, miîletimizfn büyük yarar sağlayacağı hiç şüphe
siz ortada durmaktadır.

Değerli adkadaşîarım;
iç
Ticaret bölümü de şüphesiz aynı sıkıntı içinde
1977 Malî yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde
görevini başarmaya çalışmaktadır. Son yıllarda ahAdalet Partisi Cuhuriyet Senatosu Grupunun görüş
I
nan tetbirlerle de bugün kifayetsiz hale gelmiştir.
ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuza geldiğim
Zaniün
geçirilmeden, günün ve geleceğin şartları
şu anda, başta Sayın Bakan olmak üzere, Bakanlık
nezera
ahnarak
ciddî ve güzel bir etüde dayanan Ba
erkânını başarılı hizmetleri nedeniyle kutlamayı bir
kanak
Teşkilât
Kanunu
hazırlanıp Meclise gönderilgörev sayarız.
J mesi zamanı gelmiş ve geçmektedir.
Değerli arkadaşlarım,
Ticaret Bakanlığı milletimizin iç ve dış ticaretini
Yeni doğan bir çocuktan en yaşlısına, yani 42 mil
düzenlemek, ekonomik politikamızı kalkınma planı
yon vatandaşın ekonomik sahada yaşamıyla, tama
ve Hükümet Programına göre tespit ve koordine et
men görevli c'an Ticaret Bakanlığı beşyüze varmayan
mek üzere, gereken tedbirleri süratle almak, gerekli
elemanla idare edilmektedir. Buna rağmen yapılan
kar&r'arı ve mevzuatın uygufeımıasım sağlamak ve gö
rşle-r tam ve mütekâmil olmamakla beraber, kendirev icabı murakabe yapmak yanında ayrıca kendisi j sinden bekfenenî de vermektedir. Bu kadar dar bir
ne bağlı teşekkülleri genel politika içinde kuruluş j kadro ile çalışarak başarıya ulaşıyorsa, bu başarı
gFyeîerine uygun bir çalışma ile başarılı kılmak için
üstün b'r gayret ve çabanın sonucudur. Bu nedengerekli teşebbüsleri yapıp, yürütme gibi yükümlülük
3e, sözümün başında Sayın Bakanı ve Bakanlığın ele
le karşı karşıyadır.
manların! kutladık.
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Sayın senatörler,
Ticaret Bakanlığımızın kendisine düşen görevler
deki ciddî ve süratli çalışması sonucu 1976 yık da
1975 yılı gibi ekonomik sahada iyi ve güzel netice
lere ulaşmış, nüfusun bir milyon artışı, başlanmış
yatırımlarının süratle yürütülmesi, plan gereği yeni
yatırımlara gidilmesi, devletin kararnamelerle ver
diği yan ödemeler ve taban fiyat sayısının ve müs
tahsilin emeğinin değerlendirme gücünü arttırma isti
kâmetinde, ürün fiyatlarındaki artış ve artan mahsul
miktarına göre, para piyasasına akan para miktarına
rağmen alman tedbirlerle fiyat artışları kontrol al
tında ve iyi bir seviyede % 15,6'da tutulmuş. Piyasa;
yokluk, darlık ve karaborsa gibi tehlikelerden korun
muş, hattâ bir kısım maksadı belli bilginlerin görüşü
hilâfına devalüasyon olmadığı gibi, o yolda bir ha
reket de görülmemektedir. Hele % 25'in üstünde
bir enflâsyonun 1976'da memleketi kasıp kavuracağı
iddiası ise, bir ba!on gibi sönüp gitmiştir. Milletimi
zin, 1975 gibi 1976'da da ihtiyacı olan her malı
istediği anda ve yerde bulduğu gibi, yetiştirdiği mah
sulü değer fiyata satma imkânına da kavuşmuştur.
1976 yılı müstahsil köylü vatandaşımız için, müsait
giden hava şartları sonucu vatan sathında bir bol
luk yılı olmuş. Bu bereketli oluş, tespit edilen ta
ban fiyatları yanında devamlı destekleme alımı sonu
cu buğdaydan pamuğa, üzümden fındığa, ayçiçeğin
den zeytinyağına, müstahsilin yüzünü
güldürmüştür. Bu güzel neticedir ki, bazı çevrelerce dillere
feîesenk edilen «Aracı ve vurguncu» sözlerini artık
söyleyemez hale getirmiştir. Buğday ambarlanmız
dolu, pamuk, fındık stokları erimiş, yağ sıkıntısı ta
rihe karışmfş, şeker ambarları hâîâ
kampanyaya
devam eden şeker fabrikalarınca
doldurulmaktadır.
Vatandaşın 1976'da alım gücü artmış, bu güce rağ
men piyasada hiç bir malın darlığı olmamış ve ol
mayacaktır. 1976 yılı, yine alman tedbirler saye
sinde beklenenin üstünde 1 milyar 960 milyonu aşan
bir ihracata ulaşılmıştır. Artış, 1975'e nazaran 500
küsur milyon dolardır. Bu artışın içinde güzel bir
artış daîıa oMu, o da sanayii mamulleri ihracatı
mızın 600 milyonu bulmuş olmasıdır.
Değerli arkadaşlarım;
Dış ülkelerdeki pazarlarda her türlü tabiî vasıf
larıyla üstünlük sağlayan ürünlerimizin başka ülke
ürünleriyle rekabete girmesi, o pazarların devamlı
ha!e gelmesi için gereken tedbirlerin alınmasına, hem
içeride hem de o ülkelerde çok çaba gerekiyor. Bu
— 439
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z&rîuk, bilhassa yaş sebze ve meyvelerimizin ihracı
için çözüm bekleyen bir mesele olarak, evvelâ yetiş
tirenler için yol gösteren yardımcılara büyük ihtiya
cımız var. Bunun yanında o pazarlara giriş için na
kil vasıtası ihtiyacı vardır. Nakliye, o pazarlara baş
ka ülkelerden, havadan, karadan ve denizde yapıl
makta ve süratle yapılmaktadır.
Ambalaj sahasında da rakiplerimize karşı çok
gerideyiz. Rakiplerimizin karton kutulu ambalajla
rına karşılık, biz hâlâ bunları göre göre, bile bile
tahta sandık ambalajlarına devanı ediyoruz. Son
ra pazarın ihtiyacı kadar, malla da takip etmiyoruz.
İhtiyacın ötesinde pazara girerek, o günkü borsa
fiyatlarını % 50'nin altına bir düşüşe sevk ediyoruz.
Bunların hepsi tam ve mükemmel olsa, pazarın bulun
duğu iükede de bu işleri iyi bilen ve takip eden ele
mana ihtiyacımız çok. Antrepo yok, haberleşme
tesisleri az. Bu yokluklarla yabancı pazarlara yer
leşme, elbette mümkün değil.
Görüldüğü kadar zor da olsa birkaç yıllık döviz
kaybı bu masrafları göze alarak, bu tedbirleri alıp
bu pazarlara girmeye şiddetle ihtiyacımız vardır.
Değerli arkadaşlarım.
Tanrının bize lütfettiği ve yabancı pazarların ara
dığı her türlü mahsulümüz var. Bu bir imkân. Bu
imkânın değerlendirilmesi için gereken tertibatı ve
tedbiri almak şart. Aksi halde, müstahsili ve dev
leti bu güzel gelir kaynağından bile bile mahrum edi
yoruz demektir.
Yeri gelmişken, geçmiş senelerde de arz ettiği
miz gibi, şiddetle ihtiyacımız olan nakil şirketi Frintaş'ın durumunun hâlâ düzeltilmediği, 140 kamyonluk filomuzun muaîial halden kurtarılamadığı görü
lüyor. Yabancı ülkelere turfanda üzüm ve meyve
miz, kendi kamyonlarımız dururken, yabancı kam
yonlarla sevk ediliyor. Nakliye için döviz verildiği
gibi, pazara ulaştırılmada ve indirilmede malımız
yabancı eîlerde, birtakım oyunlara maruz kalıp,
ihracatımız bu nedenle ağır zararlara duçar kılını
yor. Hem de pazar bu nedenle başka ellere teslim
ediliyor. Bu bakımdan Frintaş'ın süratli bir şekilde
bir neticeye bağlanması ve ıslah edilmesi kanaatındayız.
Değerli senatörler,
İhracat için gerekli gelişmeleri temin ve sağlama
gayesiyle kurulan İhracatı Geliştirme Merkezimiz de
kendisinden bekleneni veremediği gibi bir görüntü
içerisindedir. Bizce bunun nedeni meçhul olmakla
beraber, bu kuruluşa gereken ehemmiyet verilmeli;
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bekleneni vermiyorsa, o zaman bu kuruluşun ıslah
yolları aranmalıdır. 1976 yılı ithalâtta da bir rekor
yılı olmuş. Rekor yılından maksadım, memleketin
kalkınmada ihtiyacı olan yatırım ve iptidaî mal ihti
yacı dar boğaza girmeden ve transfer sıkışıklığı ol
madan yapılabilmiştir. İhracat ile ithalât arasında
açık büyüktür, ama dar boğazın yaratılması zarar
ve mahzurları yanında, ihtiyaçları karşılayarak yatı
rımlara hız verme çabasıyla bir an önce istihsali sağ
layan neticeye varma yolunda borçlanmadan çekin
memelidir. Yeter ki, borçlanmanın şartları uygun
olmalıdır. 1976 yılı iki anlaşmalar bakımından da
oldukça hareketli bir yıl olmuştur. Gerek komşula
rımız ve gerekse Avrupa ülkeleriyle yapılan görüş
meler sonucu iyi neticeler alınmıştır. Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile olan münasebetlerimiz, geçen za
man içinde meydana gelen şartlar muvacehesinde ye
niden gözden geçirilmesi gerekli hale girmiş, millî
menfaatlerimizin müspet bir sonuca ulaştırılmasında
Hükümetimizin gerekli gayreti göstereceğinden emi
niz.
Değerli arkadaşlarım, dış ödemeler dengesinde
uzun yıllar büyük bir kaynak olan ve halen de o güç
te bulunan dsş ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın
yurda gönderdikleri dövizlere, sağlanan imkânların,
alınan tedbirlerin yerinde olduğunu, buna rağmen
geçmiş yıllara göre azalma varsa da, bu azalma, alı
nan teşvik tedbirlerinin neticesi değildir. Bu azal
maya rağmen, alın terini döviz olarak vatana gön
deren vatandaşlarımıza minnet ve şükran duygula
rımızı Grupumuz adına ifade etmeyi zevkli bir gö
rev sayıyoruz.
Değerli senatörler,
Bütçe ile politikalar gelişmekte olan memleketi
mizde her sahada istihsali artırmak ve böylece hem
plan hedeflerine göre kalkınmayı sağlama ve hem de
sosyal güvenlik imkânlarını daha fazla artırmaktır.
Alınan tedbirlerle büyüme ve ekonomik istikrar se
vindirici seviyede seyretmektedir. Tarım hariç diğer
sektörlerin büyüme hızları 1975'e nazaran 1976'da da
artış göstermiştir.
Bunlarla beraber vergi gelirleri, genel bütçe ge
lirleri, yeni vergi artırımı yapılmadan alınan idarî
tedbirlerle 200 milyara yaklaştı. Gayrî safî millî
hâsıla 650 milyarı gösteriyor. Bu büyüme yanında
1974'ün % 29,9 enflasyon hızına karşı, 1976'da da
bu % 15,6 gibi bir seviyede tutulmuş olmasını bir
başarı saymaya gönlümüz razı olmuyor, ama mil
liyetçi partiler topluluğunca meydana getirilen Hükü
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met ve onun Ticaret Bakanı sözlerine sadık kalarak,
enflasyonla mücadeleye devam etmiş ve bu yolda
1975 ve 1976 yıllarında da verdikleri sözü başararak
geliyorlar.
Büyüme, mevduatta,
hedeflerinden sapmamış,
miştir.

kredide, plan ve program
normalin üzerinde geliş

Değerli arkadaşlarım,
Ticaret Bakanlığına bağlı teşebbüslere gelince: Ön
ce Ziraat Bankasının genel durumuna bakalım. Bu
banka, malumları olduğu üzere, kuruluş gayesi istikâ
metinde giderek girdiği ciddî çalışma ve yönetimde
bir tırmanma dönemini başlatmıştır. Ziraat Bankası
nın Türk çiftçisine ve onun çalışma sahasına girişi
1976'ya nazaran 1977 programıyle hakikaten tarım
sahamızın tümüne gerekli gücü beklenen veya bekle
nene yakın nispette uygulama hedeflerini oluşturma
tedbir ve imkânlarını tespit etmiştir. 1974'te 21 mil
yar olarak planlanan ziraî krediler, 1975'ie 31 milyar,
1976'da 50 milyar, 1977 için 71 milyar 823 milyonu
bulmuştur. 2 senede ziraî krediler artışındaki hız °/0
350'yi bulmuştur. % 350 artış imkânını yaratan zih
niyet, köyü ve köylüyü bilen, onun dert ve sıkıntıları
nı lafla değil, imkânlarla çözen ve ortadan kaldırılma
sına yürekten İnananların görüşü, çabası ve gayretinin
gerçek ölçüsüdür. 72 milyarlık ziraî kredi lâfi mi?
Hayır, yeter nispete varıncaya kadar bu çaba Hükü
metimizce ve bankanın çok değerli yöneticilerence
sürdürülecektir. Ziraat Bankasının bu olumlu tutu
mu ve tırmanan başarısını huzurunuzda grupum adı
na şükranla karşıladığımı ifade etmek bizim için zevk
li bir görevdir.
Bu arada Emniyet Sandığının da başarısını teb
rik eder, başarılarının devamını temenni ederiz.
Değerli senatörler;
Bakanlığa ait bir başka başarılı bankadan daha
bahsetmek isterim. Bu banka da Türkiye Halk Ban
kasıdır. Türkiye Halk Bankası kısa zamanda memle
ketimizin esnaf, sanatkâr küçük ve orta sanayicileri
nin kalkınma sahasında, istihsali artırma ve yaşam
larını sağlamak için gereken çeşitli kredileri temin
ve her yıl büyük ölçüde kredi nispetini artırma im
kânı temin eder şekilde hem de bankanın malî yönden
kaynaklarının geliştirmesini sağlayarak büyük inki
şaflar gösterdiğini görmek bizim için çok sevindirici
olmuştuv. Yurt sathına yayılan şubeleri ve daha geniş
çapta yaygın kooperatifler sayesinde küçük esnaf ve
sanatkâr vatandaşlarımızın tesis ve işletme kredileriyle
takviyede hakikalen yüksek seviyeye ulaşmıştır. 1976'ya
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nazaran 1977'de Türkiye Halk Bankası da büyük bir
tırmanma göstermektedir. Bunun yanında giderek
mevduat kaynağı artmış, kooperatif ve ortak adetleri
çoğalmış, bu artışa karşı talepler % 100' ün üstünde
karşılanarak devam etmiştir.
Ayrıca 1975'e kadar bu banka çalışmaları sonucu
daima blânçolarını zararla kapamasına rağmen, 1975
ve 1976'da kâra geçmiş, 1976 yılı net kân 70 milyonu
aşmıştır. Her yönüyle yararlı ve başarılı hale gelen
Türkiye Halk Bankasının bu durumunu yaratan ve
başarılı hale getiren başta Genel Müdür olmak üzere
bütün yetkililerine Grupumun şükranlarım arz ederim.
Değerli arkadaşlarım;
Yukarda arz ettiğim nedenlerle ekonomik hayatı
mızı buhranlara sokmadan, enflasyon, yokluk, dar
lık ve karaborsa gibi afetlerden memleketimizi koru
yan tedbirleri alıp uygulayan Ticaret Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi bitirirken, Bütçenin aziz
Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Adalet Partisi
Grupu adına Cenabı Hak'tan diler, Yüce Heyetineze
saygılar sunar, Bakanlık heyetini, başta bakanımız
olmak üzere Grupum adına saygıyla selâmların. (A.P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
adına sayın Besim Üstiinel.
Süreniz 5 dakikadır efendim.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan,
acaba kişisel konuşma süremi ona eklemek olanağım
var mı?
BAŞKAN — Mümkün değil efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL
(İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun
sayın üyeleri;
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Ticaret
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi sunmaya
devam ediyorum.
Ticaret Bakanlığı hepinizin bildiği gibi, halkımı
zın günlük yaşamını etkileyen önemli kararların alın
dığı, politikaların oluşturulduğu önemli bir Bakan
lıktır ya da öyle olması gerekir.
Ticaret Bakanlığı, halkı, vatandaşı, çeşitli açılar
dan ilgilendiren önemli kararlar alır. Halkın tüketici
olarak, üretici olarak ya da ticaret erbabı, sanatkâr ve
esnaf olarak günlük yaşamında onu etkileyen önemli
kararlar alınan bir devlet kesimidir. Bu kararların
halktan yana oîmasıyle sömürücüden yana olması
arasında büyük faiklar vardır. Onun içindir ki, siya
sal iktidarı oluşturan siyasal kadronun ve onun taşı
dığı zihniyetin halkı ilgilendiren etkileri en çok Ti-
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caret Bakanlığında görünür. Eğer siyasal iktidar ve
onun Ticaret Bakanlığındaki uzantısı büyük sanayi
ciden yana ise, tekelci kapitalizmden yana ise, o
zaman halkı tehdit eden, halkı sömüren, haîkı güç
koşullar altında yaşatan bir zihniyet iktidarda de
mektir.
Toplum adına devletin kendisini korumasını, kol
lamasını bekleyen halk, Ticaret Bakanlığının bu ka
rarlarından her gün etkilenir ve bu etkiler genellikle
olumsuz yönde olur. Bu açıdan baktığımız zaman bu
günkü Ticaret Bakanlığı, içinde yaşadığımız bozuk
düzenin tam bir aynasıdır. Hem de büyülten ayna
- halikımızın «Dev aynası» dediği cinsten bir ayna;
yani bozuk düzenin tüm bozuklukları bu Bakanlığın
içinde, bu Bakanlığın aldığı kararlarda yansır ve ken
dini halkın üzerinde olumsuz bir biçimde hissettirir.
Neden böyle olduğuna bir kısa örnek vermek istiyo
rum.
Genellikle
Ticaret Bakanlığı Bütçesi
denince,
onun dış ticaret politikası, ithalât listeleri veya ihra
cat çaibalarının yetersizliği üzerinde durulur, ya da
AET konusunda izlediği politika eleştirilir. Buna
benzer konular eîe alınır. Hiçjbir zaman Ticaret Ba
kanlığının baş görevlerinden birinin halkı tüketici şi
fa tiyle koruma; yani bir tüketim politikası oluştur
ma ve izleme görevi olduğu hatırlanmaz. Oysa, tüke
ticiyi koruma görevi Ticaret Bakanlığının en önemli
görevlerinden birisidir ve bu göreVin halk yararına
düzenlenmesi zorunludur, gereklidir, Anayasa gereği
dir. Haîkm tüketici sıfatıyle bir fiyat düzenine ihtiya
cı vardır. Oysa Türkiye'de bir fiyat kontrolü yok
tur, mevcut fiyat saptamaları genellikle havada kalan
etkisiz şeylerdir.
TürkiyeMe tüketiciyi korumak amacıyle bir kali
te kontrolü yoktur. En zorunlu ihtiyaç maddeleri,
hatta gıda maddeleri yeterli kalite standartlarına ba
kılmaksızın son derece kalitesiz, standartlardan uzak
bir biçimde tüketiciye sunulur. Yine tüketiciyi koru
mak için, gelişmiş ülkelerde özellikle önem verilen
bir reklam kontrolü vardır; yani reklâm kampanyası
na girişen kurumların, ticaret şMietlerinin, satıcı firnıaların bu kontrolü, bu reklamları gerçeği yansıtı
yor mu, yansıtmıyor mu; halkı, tüketiciyi aldatan yön
leri var mıdır, yok mudur? Bunlara bakılır. Türkiye'
de ne bir Siya t koniroîü vardır, ne kalite kontrolü var
dır, ne de reklam kontrolü vardır, hatta ne de dü
zenli mal akımı söz konusudur. Biraz önce burada
grupu adına konuşan Adalet Partisi Sözcüsünün söy
| lediğinin aksine, Türkiye'de özellikle geçen yıl bir
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çok alanîafda akaryakıttan; benzinden, mazottan, de
mire, çeliğe, çimentoya kadar bir çok önemli ajanlar
da mal akımlarında kesiklikler, karaborsalar, kuy
ruklar teşekkül etmiş Kir.
BAŞKAN — Sayın Üsiünel süreniz doldu. Şah
sınız adına sıra gelecek, o zaman devam edersiniz
efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL
(Davamla) — Olur efendim, o zaman bu konuyu bağ
layayım, öbür konulan şahsım adına söylerim efen
dim.
Ba kontroller olmadığı için, halk bugün keyfî ola
rak saptanan ve her gün yükseltilen fiyatların yarat
tığı hayat pahalılığının ağır baskısı altında ezilmek
tedir, sömürülmektedir. Ticaret Bakanlığı ise uyumaktsiır. Halk ateş pahasına aldığı malın kalitesinde de
aldatılmaktadır. Kalite kontrolü etkin biçimde yapıl
madığı için, halka kalitesiz mal yüksek fiyatlarla
satılmakta, sağlık koşullarına uygun olmayan mallar
satılmakta ve böylece yine halk aldatılmaktadır.
Reklam kesiminde denetleme, hemen hemen biç
yapılmadığı için, tüketici olarak halk yine aldatıl
maktadır ve Ticaret Bakanlığımız bu konuda da ge
rekli görevi yerine getirmemektedir. Tabiî bu eleş
tiriler karşısında Sayın Bakan veya Bakanlık yetkili
leri; «Bizim elimizde yasal yetkiler yok ki, şunu ya
palım veya bu denetimi yapalım toplum adına...» di
yebilirler; ama bu gerekçeyi ileri sürmek bence geçer
li değildir, yeterli değildir. Halkı düşünen bir siyasal
iktidarın, halkı koruyacak denetleme tedbirlerini bir
öneri olarak getirmeleri gerekir. Onlar eğer halkın tükeiSici olarak korunmasını Sağlayacak fiyat kalite ve
ya reklam konusunda korunmasını sağlayacak bugün
kü kurumları, bugünkü yasaları yeterli görmüyorlarsa
yeni kurum önerilerini, yeni tasarılarım getirmelidir
ler ve böylece halk, daha yaygın, daha çok ve daha
sağlıklı tüketim yapabilecek bir politikaya kavuşa
bilir.
Teşekkür ederim Sayın Bakan.
BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteği?..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal, Adalet Par
tisi Grupu adına.
A. P. GRUPU ADÎNA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan
arkadaşlar, hiç de gerçeklerle alâkası olmayan husus
ları gözümüze baka baka rahatlıkla bu kürsüde dile
getirdiler.

9 . 2 . 1977

O : 2

Pahalılığın kol gezdiği bir yıl, fiyat artışı % 300,
murakabe yok.
Değerli arkadaşlarım;
Bir noktada Allah'a şükrediyoruz ki, bir ara ya
rım yamalak da olsa hükümet oldunuz da hem biz,
hem aziz milletimiz bizimle sizi mukayese etme im
kânına kavuşmuştur.
Pahalılığı biz yaratmadık. Pahalılığı,
hükümete
gelir gelmez sizin aldığınız, size göre; «Zam ekonomi
için bir şifadır.» prensibinize dayanarak almış oldu
ğunuz kararların sonucu, geldiniz altı ana maddeye,
Şubat 1974'ün haftasında zam yaptınız. Demire], çe
liğe...
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Petrole.
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — ... petrole, kâğıda, şekere, gübreye,..
Evet, petrole yine zam yapıldı dünyada. 1974'te
yapılan petrol zammı ithalâta sirayet etti diye halkın
huzuruna çıktınız. Dünya konjonktürü falan filan di
ye. Dünya konjonktürü sadece 1974'te mi var; Î975'
te, 1976'da yok muydu?
HASAN GÜVEN (Trabzon) — 1973 Eylülünde
petrol fiyatlarına zam geidi.
A. P. GRUPU ADÎNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Buraya gelip söylemek kolay;...
BAŞKAN — Sayın Ucuzal karşîkkh konuşmayın
lütfen.
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — ... ama işbaşında bulunduğunuz zaman
kendinize göre tedbirdir diye alırsınız, memleketin
ekonomik durumunu allak bullak edersiniz.
Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet kurulurken si
zin bıraktığmız en kötü mirası yüklendi. Yokluğu,
zamları, enflasyonu, kuyrukları... Şimdi geliyor Sa
yın Profesör, burada kuyruk varmış. Nerede?
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Et - Balıkta,
kömürde, demirde, çimentoda...
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Akaryakıttı, evet, evet; kışkırtırsanız işçi
leri, giderse rafineriler greve, ondan sonra darlık olur
bu memlekette. Gelmiş, «Niye tedbir almıyorsunuz?»
diyor. Siz niye tedbir almadınız? «Efendim, kontrol
edilmiyor.» Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şe
hirlerin Belediye Reisleri sizin partinizden; niye kont
rol etmiyor? Buraya gelip söz söylemek kolay; ama
cevabı da var bunun. Hükümet oldunuz ana madde
lere zam; belediye reisi oldunuz, otobüse, dolmuşa,
bilmem neye zam. Memleketi bir zam furyasına so
karsınız, sonra da gelirsiniz sorulduğu zaman; «Efen-
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d im dünya konjonktürü...» Dünya konjonktürü; ama
dünya konjonktürüne göre aldığınız kâğıt zammın
dan niye vazgeçtiniz sonra? Efendim, demirde, çelik
te, çimentoda kuyruk var. Var Allah'a çok şükür.
Milletimiz yaptırma, sarf etme gücüne geldi, yarınına
itimadı oldu, inşaat yaptırıyor ve bulunmuyor. De
mir ithal ediyoruz, efendim birtakım zümrelere... De
ğerli arkadaşlarım vatandaşı
bölmeyin böyle halk
sektörü, bilmem özel sektör, falan sektör, filan sek
tör diye. Bizim hizmetimiz tüm milletimize. «Halk
tan yana» sözüyle millete bir güven verme dönemi
niz geçti. O bir defaydı, 1973'te idi, o «Akgünler Ki
tabında» bir şey var dedi millet; duydu duyamadı,
okudu okuyamadı, koştu onun arkasından. O dönem
bitti.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, süreniz bitti efendim.
A. P. G R U P U ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, bize gelince süre dolu
yor. Arkadaşımıza süre doldu diyorsunuz, devam edi
yor. Zararı yok, yeri gelince biz de cevaplandırırız.
Yalnız Cumhuriyet Halk Partililerden bizim istir
hamımız şu : Böyle gözümüze baka baka tahrifattan
lütfen vazgeçin. Bundan ne size, ne bize, ne millete
hayrı gelmez.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar).
BAŞKAN — Gruplar adına başka söz isteği ol
madığına göre, grupların müzakeresi bitmiştir.
Şimdi şahısları adına söz alan sayın üyeleri sırasıyle takdim ediyorum : Sayın Ege, Sayın Karaağaçl:oğlu, Sayın Güven, Sayın Savcı, Sayın Barutçuoğlu,
Sayın Üslünel, Sayın Karayiğit, Sayın Müezzinoğlu,
Sayın Bilgen, Sayın Aslanoğlu, Sayın Çelikbaş, Sayın
Soydan.
Şimdi lehte, aleyhte, üzerinde olmak üzere sıraya
koyacağım.
Saym Karaağaçlıoğlu?...
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar)
— Lehinde.
BAŞKAN — Sayın Güven?...
HASAN G Ü V E N (Trabzon) — Aleyhinde efen
dim.
BAjŞKAN — Sayın Savcı?... Yok.
Sayın Barutçuoğlu?»
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Üzerin
de.
BAŞKAN — Saym Üstüne!?...
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Aleyhinde.
BAŞKAN — Sayın Karayiğit?...
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AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Le
hinde.
BAŞKAN — Saym Müezzinoğlu?... Yok.
Sayın Bilgen?...
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Üzerinde.
BAŞKAN — Sayın Asîanoğlu?.. Yok.
Sayın Çetikbaş?..
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Vazgeçtim.
BAŞKAN — Sayın Soydan?..
HİLMİ SOYDAN (Kahramanmaraş) — Aleyhin
de.
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu lehte, buyurun
efendim.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar)
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem
üyeleri;
Huzurunuzda müzakeresi yapılmakta olan Ticaret
Bakanlığı meseleleri, aslında toplumumuzun temel so
runlarını kapsayan, cemiyetin huzur içerisinde yaşa
masını, refaha doğru giden yolda emniyetini temin
edecek bilcümle tedbirleri alan, iç ticaretten dış tica
rete kadar, üretimden tüketime kadar bütün mesele
leri içeren konuların hepsine çare bulmakla mükellef
bir Bakanlıktır.
Kabul etmek lâzımdır ki, artık devîerîer, modern
devlet yapıları sadece klâsik manada emniyet ve asa
yişin, idarî görüşün ötesinde, ekonomik ve teknolojik
yönleri olan devlet sistemleri haline gelmiştir ve dün
yanın baş döndürücü süratle gelişmesi içerisinde eko
nomiler en önpîana göîmişiir. Türkiye'deki nüfus ar
tışının ekonoınüye baskısı bilhassa temel tüketim mad
delerinde kendisini göstermiş bulunmaktadır. Birinci,
İkinci, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının mo
dülleri bunların tespiti, Türkiye'de artan nüfusu bes
leyecek ve bunun ötesinde de Türkiye'deki mevcut
oHan nüfusu da istikbale muzaf kademeli gelişmeler
içerisinde refaha götürecek birtakım tedbirleri içeren
Sanayileşme meseleleridir.
Üreteceksiniz, arz ve talebi dengeleyeceksiniz, pi
yana mekrnizmasım kontrol edeceksiniz ve dolayısıyîe şikâyetçi olduğunuz pahalılığı istikrarlı bir duru
ma getireceksiniz. Aslında, en gelişmiş dünya devlet
lerinde dahi yıldan yıla fiyatlar % 3 ilâ % 4 düzeyin
de bir artış göstermektedir. Kaldı ki, gelişen bir
memlekette, yatırımlara ağırlık verilen bir memleket
te bu fiyat ölçülerinin, artış ölçülerinin mutlaka bu
nun çok daha üstünde olması doğaldır.
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TüıMye'de fiyat artışı mevzubahistir,
doğrudur. ]
Bunun türlü nedenleri vardır. Türkiye artık kapalı j
bir ekonomi sistemi içerisinde yaşayan bir ülke de
ğildir. Türk ekonomisi dışa açılmış ve doîayısıyle bir
lik ve beraberlikte yaşamaya mecbur olduğu dünya
devletlerinim ekonomik gelişmelerinden
ve onların i
ekonomik dalgalanmalarından müteessir olacak hale
gelmiştir. İhracat - ithalât tablosunu gözönüne getir
diğimiz zaman, 5 milyar 700 milyon lira civarında - •
ki bir ithalâtın; 1 milyar 900 milyon liralık da bir j
İhracatın muhtevası içerisinde az veren, az ihraç eden;
ama çok alan bir devlet niteliğini taşıyoruz. Elbette
ki dış piyasalardaki ekonomik konjonktürün fiyat
j
yükselişleri, anamalı, aramalı ve diğer mallardaki,
I
hele enerji krizinin gittikçe artan nispette ekonomiye
;
Kîüessiriyeti olan bir dönem içerisinde aldığınız ma
teryalin, ithal ettiğiniz malın, emtianın da pahalı ola
rak ülkeye gelmiş olması hayatı ister istemez pahalılaştıracaktır.
Muhterem arkadaşlarım;
İkinci bir neden de, mevcut olan yasaların aslında
Bakanlığı müessir bir kontrol sistemi içerisinde piya
sa mekanizmasına müdahale etmesine imkân verecek
nitelikten çok uzak olmuş olmasıdır. Türkiye'de bîr pa
halılık vardır; ama bu var olan pahalılığın mühim
olan dozu, mühim olan mertebesidir. Kabul etmek
lâzımdır ki, bugün % 16 civarında olan toptan fiyat
artışları, Türkiye'nin belki de baş sıkıntılarından bi
risidir. 1974'te % 29 civarında olan fiyat artışlarını
1975'te % 10 - 12 civarına düşürme imkânım bulan
Hükümet, (almış olduğu tedbirlerle) 1976'da demin
arz ettiğim, Bakanlığın yasal imkânlar içerisinde pi
yasaya müdahale edememesi ve dünya fiyat konjonktürlerindeki artışların Türkiye'ye inikası ve yatırım
ların da 1974 - 1975 yıllarına nazaran artan bir sevi
yede yürümüş olması, hem fiyat artışlarına sebep
olmuş ve hem de 1975'te bir nebze durdurulmuş, gem
vurulmuş olan enflasyonu da tırmanma şeridi içerîsîne çekmiştir.

i
J
|
|
j

|
*
i
j
j
j

Ekonomistlerin ifadelerine göre kalkınan ülkele |
rin bir bakıma da enflasyondan yararlanmak sure
tiyle süratle kalkınmalarını entegre hale getirdikleri
ifede edilir ve bu doğrudur da. 1950 ile 1960 yıîiarında Demokrat Parti döneminde Türkiye'nin altyapı
terslerinin kuruluşundaki temel kalkınma hizmetle
rinde enflasyondan da faylanmak suretiyle kalkınma
I
yı muayyen bir seviyeye getirmiş bulunmaktadır.
Türkiye Dördüncü Beş Yılhk Plan dönemine gir I
mek üzere olduğu bu safhada, 1977 yılında enfîas- j
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yonun dozunu kontrol altında tutmak suretiyle sanırını ki 1977'nin ve doîayısıyle 4 ncü Beş Yıllık Pla
nın temelini teşkil edecek olan yatırımların süratle
gerçekleşmesini sağlamak suretiyle üretim - tüketim
içerisinde dışa dönük, ihracata dönük olan sanayi
prodüksiyonlarını artırabilecek nitelikte bir başarıya
ulaşırsa, sanırım kİ bugünkü sıkıntıların bedeii gele
cek senelerde kazanılacak olan Türk ekonomisinin
büyümesine cevaz verecek, imkân verecek olan çahşma ve gayretlerin başlangıcı olur ve bu sıkıntılar onun
pahasına çekilirse, Sanırını ki yararlı ve faydalı olur.
Muhterem arkadaşlarım;
Bugün vatandaşların pahalılığın yanında şikâyet
ettikleri ikinci bir konu da kira konusudur. Cidden
bu kira konuları da, bilhassa endüstriyel bölgelerde
oturan vatandaşın metropoliten şehirleşmelerin çok
olduğu yerlerde baş sıkıntılarından birisidir. Ölçüleri
sanırım ki geçmiş yılların ölçülerini de geri bıraka
cak şeklîde yükselmiş, terfi etmiştir. Bunu mutlaka ya
sal şekilde ele almak ve doîayısıyle bu konuya çare
buîmak hükümetlerin en büyük vazifesidir. Sanırım
ki, Hükümetimizin ve Parlamentoda bulunan Grupumuzun bu yolda çalışmalan vardır. Kiraların ölçülü
bir seviyede kalması ve doîayısıyle vatandaşın hayat
sıkıntısını bir kat daha artırmayacak nitelikte haîîedilmesl yolunda olumlu adımlar 1977 yılında atılacaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Ticaret Bakanlığının bünyesinde bulunan ikî hizmet ünitesi vardır ki, bunlar bir bakıma esnafa ve
esnafın da biraz ilerisindeki küçük sanatkâra ve sanayiciye yardım etmek suretiyle Türk ekonomik yapisi içerisinde onların fonksiyonel hizmetlerini görmeşine malî yönleriyle yardımda bulunur. Bunlardan
biri Halk Bankası, ikincisi de Ziraat Bankasıdır: Türk
ekonomisinin üç anatemeîi vardır. Bunlardan birisi ta
rım sektörü, ikincisi endüstri sektörüdür, üçüncüsü de
hizmetler sektörüdür. Endüstri sektörünün tabanda
ki olan kısımlarını Halk Bankası, tarım sektörünün
de ekstansif tarım metodundan entansif, modern rarını metoduna geçişini ve tarım sahalarında kırsal
alanlarda yaşayan % 65 nispetindeki 26 milyona va
ran insanın ekonomik yeterliliğe ulaşmasına en bü
yük hizmet elini uzatan Ziraat Bankasıdır. Bunun
malî portesi içerisinde artırılmış oîan kredilerin 71
mÜfyara varan ve 1974'Ierden 1977lere kadar % 350
nispetinde artan bu kredilerin aslında hizmeti tümüyle
İfa etmesinin mümkün olmayacağını biliyoruz; ama
iyiniyetin ve o sahaya yönelmiş olan hizmetlerin ne
derili hükümetlerce değerlendirildiğinin ifadesi <oIdu-
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ğıı için işaret ediyorum. Bu bakımdan köylüye yapı
lacak Olan yardımları kooperatifler ve diğer teşek
küller vasîtasıyîe yapılacak yardımları daha da ar
tırmak suretiyle Türk köylüsünü ekonomide en bü
yük gücü olan, ihracatımızda 1 milyar 200 milyon do
larla tarım ürünleri teşkil eden bu sektörü çok güçlü
hale getirmek lâzımdır. Bankaların bu sahalardaki ça
lışmalarını Cidden takdirle karşılamamak mümkün
değ2d!ir.
Aslında Türkiye'de Ticaret Bakanlığı deyince; birbîtlne bağlı olan çok meseleleri var. Ümit ederim ki,
önümüzdeki 1977 yılında Bakanlığın uygulayacağı cid
dî politikalar nedeniyle memleket hiçbir malın yok
luğunu duymayacak, memlekette fiyat
istikrarına
doğru büyük adımlar, mesafeler atılacak ve vatan
daş huzur duyacak bir siyasî ortam içerisinde eko
nomik refaha doğru bu bütçelerin getirdiği imkân
larla büyük mesafeler katedecektir.
Bakanlığın Bütçesinin millete, memlekete, Devle
te hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar)
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Başk^n, konuşmaları sıraladığınız anda dışarıda idim.
BAŞKAN — Evet efendim, sıraladım. Hakkınız
bakidir. Söyler misiniz?
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Üzerinde.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven.
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler;
Anayasamıza göre karma ekonomik sistem geçer
li olup, özel sektör ancak kamu yararı ile kısıtlı ola
rak serbesttir; fakat bugünkü TürkiyeMe geçerli olan
ekonomik gidişe yön vermekte maalesef tersine bir
uygulama mevcuttur. Kısıtlanan daima geniş halk
kesimlerinin imkânları olmuştur; Devlet kesimi daha
çok özel sektörün lehine işleyen bir araç haline gel
miştir.
Türkiye'de bugün Devlet imkânlarıyle
fertlerin
zengin edilmesi, daha doğrusu büyük sermaye Dev
leti keridi doğrultusuna çekmekte başarılı bir ğidSş
içerendedir. Bir zenginler sınıfı, zenginler devleti ve
malî oligarşi maalesef doğmuştur. Son yıllardaki ge
lir dağılımı üzerindeki rakamlar bize bunu daha açık
ça göstermektedir. Türkiye'de millî gelirden büyük
bir payı giderek sermaye kesimi almakta; buna mu
kabil işçi, köylü, aşağı ve orta burjuvazizmi, aydın,
tamamen ekonominin yükünü çeken bir duruma gir
miştir.
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Biraz evvel konuşan Sayın Adalet Partisi Sözcüsü
şükürle andı; «Enflasyon yok, karaborsa tamamen
ortadan kaîktı» diye. Ondan sonraki konuşmaların
da uyandı, «Evet fiyat artışları da var.» dedi. Yakın
devrede demir, çelik, çimento, et, kömür, araba ve
benzin alabildiğine karaborsaya düşmüş, hızlanan bir
fiyat artışı içerisine girmiştir.
Yine Sayın Sözcü konuşmalarında 1974 yılı ile bir
mukayeseye girdi. 1974 yılının, ekonomik ve sosyal
yönden sağlıklı bir yıl olmadığını, bu konuda bilgi
sahibi olanlar gayet rahat bilirler. Zira, 1974 yılından
önce 1973 Eylül ayında dünyada petrol bunalımının
alabildiğine hızlandığı, öyle ki; ondan evvelki yıla nis
petle fiyatlar 4 misli artmıştır. Bu ortamda ister iste
mez bütün Avrupa ekonomileri de alt üst oldu;
enflasyon hızı °/0 20 civarında Avrupa'nın büyük
memleketlerinde seyretti ve bunun yanı sıra bir de
Kıbrıs bunalımının getirdiği 8 - 1 0 milyarlık yüke
rağmen, vatandaşı esas ilgilendiren perakende endeks
lerinde fiyat artışları % 20'yi aşmadı. Demek ki,
yükünü çeken fakir - fukara, işçi - köylü bu taba
kalar olmadı, bu bunalıma rağmen; fakat ondan son
raki yıllarda ise, Avrupa memleketlerinde enflasyon
hızı normal
seViyeye tek rakamlı
hanelere indi,
% 10'un altına düştü; fakat buna rağmen ondan son
raki iktidarların döneminde maalesef enflasyon hızı
gerilemedi. Her ne kadar geçen sene % 10,5 civa
rında toplan eşya fiyatlarında bir ilerleme olduysa
da, perakende eşya fiyatlarında, geçim endekslerinde
İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük illerde yine fiyat
hareketleri % 20'nin üzerinde seyretti. Bunun anla
mı, toptan eşya fiyatları düşük, diğer perakende eşya
fiyatları yüksek olunca, yine toptancılar lehine işleyen
bir kâr mekanizması aradaki % 10'u yemek suretiyle
yine sermaye kesimi korunmuş oîdu.
Şimdi, durum böyle iken, dert böyle iken, gidiş
bu iken, Sayın Sözcü, «'Enflasyon yok, yokluk yok,
karaborsa yok.» derse; biz bunu güncel hayatımızda
gördüğümüz şuna benzetebiliriz : Hani bir hastayı zi
yarete gidersiniz. Doktorundan kapıda durumunu sorarsunz, «Eh, gitti gidiyor, öldü ölüyor» der. Gir er
i l i z yanına, gözünüzün içine bakar hasta, siz de
ona «Benden sağlamsın» dersiniz. Tıpkı Türkiye'deki
e&onomik bunalımın bu noktaya gelişinde bunu; «Enf
lasyon ydk, yokluk yok, karaborsa yok.» demek su
retiyle, hastalıktan kıvır kıvır kıvranan insanların
dertleriyle alay etmek olur. Bizim zaten esas şikâye
timiz bu oluyor. Memkket bu yönden alabildiğine
dertli, alabildiğine ıstıraplı, Hastalığı kabul edip, ça-
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re arayacak yerde, «yok» dendi mi dertler daha çak
svtar. Yani, bu Bakanlık, Hükümet zaten uyumuştur.
Uyuyan uyuyanı hiçbir surette uyandıramayacağına
göre, uyanık insanların yönettiği bir hükümete ihti
yaç olduğu da belirgin oluyor.
ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Bu da çelişki.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Çelişki değil.
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin.
Devam buyurun efendim.

ma, üretimi artırma, linyit ve kömür yataklarını iş
letme, özel sektörü devreden çıkarıp devîeiIcŞ^rnıe
oîma'dikça bu konudaki açıklarımız da bizi sıkıştıra
caklar. Bu tedbirlerin alınması yanı sıra, ayrıca kredi
politikasında ıslahat yapmamız gerekiyor. Bugünkü
kredilerdiniz ticarete gitmektedir. Ticaretten amaç;
fayda devretmektir, yaratmak değildir. O halde, fay
da yaratıcı sektörlere sanayie doğru kredMn kayması
lâzımdır.

ÖMER
UCUZAL (Eskişehir) — Uyumuyorlar
bak, uyandılar.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Bugün içinde bulutiduğumuz sıkıntıları şöyle sıralarsak, belk'i uyuyan
lar uyanır.
TüiMye'nin bugünkü dış ticaret açığı 3 milyarı
aşmıştır. Bugün bilinen bir gerçek var. Dikkatle de
dinliyorlar, Türkiye'nin sanayii kalkınması maalesef
dışa bağımlıdır. Dıştan getirilecek hanime d de, dıştan
getirilecek ara maddeleri, dıştan alabileceğimiz kredi
lerle ancak ayakta durabilecektir. Eğer, % 8 kalkın
ma hızını tutup devam ettireceksek, buna mecburuz.
Demek ki dışla ilişkilerimiz de giderek bu kalkınma
hızını tutlurabilmek için yine de ara maddelerini,
hammaddeleri dışarıdan almak zorunda kalacağız.

Tarımı güçlendirmek için Kooperatifler Bankasını
daha fazla geliştirmek suretiyle tarım sahasına krediyi
yönlendirip, tarım gelirlerimizi artırmak gerekmek
tedir.
Dış borçları şu şartlarla olumlu karşılarız : Uzun
vadeli, memleket lehine, tüketime dönük değil de;
üretime dönük bir şekilde planlanıp ayarlandı mı, bunu
olumlu karşılarız. Ancak bu şartlar içerisinde Türki
ye'nin ekonomisinde bir tutarlılık olabilir.

O halde 1980 yılında önümüze şöyle bir tablo çı
kacaktır : Bugünkü dış ticaretin aşağı yukarı iki mis
line yakın 10 milyar civarındaki kapasiteye ulaşması
mevzubahistir. Halbuki, ihracatımız 2 milyarı bulma
maktadır. îşçi gelirlerimiz yakın zamana kadar bü
yük destek olurken, büyük çapta gerileme göstermesi
gerçeği karşısinda, dış borçlarımızın bir kısmım ka
patmamız için bazı aktif tedbirler almamız gerekiyor.
•Biraz evvel görüştüğümüz
Bakanlık Bütçesinde
söyledim; en az turizmden yarım milyar dolarlık bir
imkân sağlamamız gerekir.
Tarıma dcya'îı bir sanayi geliştirmemiz, daha doğ
rusu tarımdan kaynak aktarır duruma gelmemiz lâ
zım ki, en az 1 milyar liralık bir fark da haradan sağ
lamamız gerekmektedir.
BAŞKAN — Sayın Güven, iki dakikanız var.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Teşekkür ederim
Sayın Başkan.
Bunun yanı sıra, demin oranlarım verdim; deniz
nakilyesfînden İspanya, İtalya, Yunariistan'ıda en az ticareiinin % 30 - 40 arasında değişen bir imkân sağ
lıyor. Türkiye ise, bu konuda da dışa bağımlı bir
durumdadır. Dışa bağımlılıktan kurtulduktan sonra,
bu oranda seyreden 1 milyar dolar civarında bu kay
naktan da bulmazsak, bunun yanı sıra petrolde ara

BAŞKAN — Bir dakikanız daha var efendim.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Öyleyse bir konu
ya da değinerek sözlerimi bağlayayım.
Verg'i iadesfi sorunu vardır. Verg'i iadesinden amaç;
Tüikiye'nlin bazı ürünîerMn, umumiyetle züraatten
gelen ürünlerinin saksında, bir memleket lehine im
kân temin edip ve bunu temin eden kişilere de bu hiz
metleri karşılığında verg'i iadesi yürürlüğe konulması
mevzubahis.
Şimdi görüyoruz, iki üç seneden beri bizSm dış ti
caretimizde pek öyîe bir değişiklik yok. 1973, 1974,
1975, 1976 yılarında dış ticaretimiz 1,5 milyar ile
2 milyara yakın bir rakam üzerinde seyretmektedir.
Şimdi geçen yılki 10 aydaki verg'i iadesi,
2 526 962 004 {İradır. Halbuki, 1974 yılındaki vergi
iadesi, 919 milyon liradır. Bakıyorsunuz, satışlarda
Türkiye lehine ahım şahım bir fark da yoktur. 1 mil
yar 580 bin dolar birisidir, yeni yılın hesap katî ne
ticeleri bilmem alındı mı, bu da tahmin ediyorum
1 milyar 800 milyon dolar civarındadır. Demek ki bu
aradaki fark, tamamen 3 milyar civarındadır; doğrudsn doğruya vergi iadesi adı altında özel sektöre ak
ma gibi bir durum yaratmaktadır. Dış ticaretin % 22'
Sini kapsıyor. Onun için, bu da ürünün sahihini ko
ruyucu nitelikten çok, aracı durumunda olan ticaret
ehlini korur bir havaya bürünmüştür.
Sözlerimi bağlıyorum; bugünkü Ticaret Bakan
lığının gidişi, fakir köylü kesimini, işçi kesim'inî, ko
ruyacak; fiyat harekeüerini, kalite kontroKarını yapa
cak, onlar lehine tedbir getirecek nitelikten çok uzak,
doğrudan doğruya özel sektörün girişimlerini, imkân-
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ferim koruyan bir duruma hızla kaymaktadır. Bu gi- f
G Ü R H A N TİTREK (Çankırı) — Hayır, 12 Mart
diş, Anayasanın emrettiği sisteme de düzene de ay
hükümetleri döneminde.
kırıdır. Bugün Türk halkının muhtaç olduğu ekono- j
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — 12
mik ve dengeli kalkınma düzenine de karşıdır.
1 Mart hükümetlerinden sonra, Ticaret bakanlarının
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
- Adalet Partili olduklarını da Sayın İnebeyii hatırlı
yoruz. Oniarın görevleri içindeydi.
BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, buyurunuz.
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın
Başkan, Senatonun değerli üyeleri;

Değerli arkadaşlarım;
Ecevit Hükümeti, 4 ncü sektör olan kooperatifçi
liği, kendi programındaki önemine binaen müstakil
500 bin aileyi ve yaklaşık olarak 3 milyon yurt
bir bpkanssk halinde çalıştırmak istedi ve Köy İşleri
taşımızı ilgilendiren önemli bir konu hakkında, yal
Bakanlığını aynı zamanda Kooperatifler
Bakanlığı
nız bu konuya mahsus olmak üzere, söz almış bu- |
olarak; yani Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
lunuyorunı.
olarak tesis etti.
Birinci derecede döviz kaynaklarımızdan
birisi
Hatırladığıma göre, bu Kanunun o zaman sta
oîaa tütün üreticisi bu kadar yurttaşımız bugün ör- ]
tüsü hazırlanmıştı ve müteşebbis kurulları organizas
gütlenememiş, başıboş bir haide, bu birinci dere- <
yonu içinde bakanlık büyük bir çalışma içinde idi;
cedeki döviz kaynağının kendi uhdesine düşecek
ama Ecevit Hükümetinin ömrü vefa etmedi ve Ece
değerini alamamakta ve hep beraber göreceğimiz ]
vit Hükümeti düşdükten sonrada yeni kurulan Hü
gibi, 5-10 gün sonra açsîacak Ege tütün piyasasın- İ
kümet, yine eskisi gibi Köy tşîeri Bakanlığını, Koo
da darmadağınık, perişan, hakkım alamamış bulu- J
peratifler Bakanlığından ayırarak ve
kooperatifler
nacaktır.
kısmım lâğvederek,
Ticaret Bakanlığı
bütçesinde
Değerli arkadaşlarım,
j bir Genel Müdürlük olarak bıraktı.
1969 yılında, Parlamentodaki bütün partiler bu i
Değerli arkadaşlarım;
konunun önemini idrak ederek 1196 sayılı Tütün j
Şhııdi, Sayın
Bakandan öğrenmek
istiyorum:
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununu j
Hepimizin üzerinde önemle durduğu bu kooperatif
çıkardık. Bu kanun, bugün 8 senesini doldurmuş bu- j
kuruluşu hakkında, Ecevit Hükümeti zamanında ya
"anmaktadır. Kanun çıktığı ve bütün unsurları, bü- ]
pılan çaüışma'ar devredilmiş midir? Yine bugüne ka
tün kuruluş şartları hazır olduğu haMc, henüz bu i
dar Sayın Bakanlığın bu konuda bir çalışması var
kooperatifi
kuramamış
bulunmaktayız. Bu bizim I
mıdır? Bunu ciddiyetle öğrenmek istiyorum.
için, Parlamento için ve onun emrinde olan icra için
pek övünülecek bir şey değildir. Çünkü, kanunlar i
Fisko Bir'ık'te uzun süre görev yapmış olan sa
uygulanmak için çıkarılır. Raflarda tozlanması için j yın Bakanımızın kooperatifçiliğin, kooperatifin Türk
veyahut süs olarak bırakılmak için çıkarılmaz. Bu
Iıa^kı için, Türk çiftçisi için ne kadar önemli bir so
nun sorumluluğunu hep beraber taşımaktayız.
i run olduğunu bilmemesine imkân yoktur. Binaen
aleyh, tahmin ediyorum ki iki senelik Bakanlığı sı
1970 yı'îiîda, o zaman Ticaret Bakam olan sayın ]
rasında bu konuya eğildiğini tahmin ediyorum. Eğer
arkadaşımız Gürhan Titrek ile bu konuda çok tatlı j
lütfeder bilgi verirlerse memnun olurum.
bir tartışma yaptık. Ben aynı konuyu dile getirmiş
tim. Arkadaşım, o zamanki, Adalet Partisi Hükü
Değerli arkadaşlarım;
metinin kooperatifçiliğe çok önem verdiğini, bina
Fisko - Birlik, Yağlı Tohumlar Kooperatifi Tar
enaleyh, bu önemli kooperatifin de çök kısa bir sü
- İş, Ant - Birlik ve Çuko - Birlik gibi bugünkü Ta
rede gerçekleşeceğini ifade etmişlerdi. Ben de ken- j rım Satış Kooperatifleri ne kadar kötü işlerlerde iş
dilerine, bu gerçeşîeştiği takdirde ilk kutlama teîgra- I lesinler, kooperatifçilik
esaslarından ne kadar ayrı
fini benden akacağını söylemiştim; ama kendileri de
düşerlerse düşsünler, bugün üreticinin birer sığmak
hatırlarla aradan 8 sene geçti, hâlâ kooperatifi ku- i yeri olmuştur. Ürünün kötü gittiği yıllarda, üretici
ramamış bulunmaktayız. Değerli arkadaşlarım, bu i tüccarın elinden kurtularak kendisini bu birliklerin,
sırada akanıza elbet bir şey gelecektir. 7,5 aylık Ece- i bu kooperatiflerin kucağına atmıştır. Binaenaleyh,
vit Hükümeti, zamanında niye uygulayamadı?
{ ne pahasına olursa olsun, bu üç misyon yurttaşımızı
NÂZIM İNEBEYLl (Sinop) — 12 Mart döne- j ilgilendiren tütün kooperatifinin de bir an evvel ger
minde.
j çekleştirmesi lüzumuna ben cidden inanıyorum.
_
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Değerli arkadaşlarım;
Bu kooperatif Kanununun üç beş maddeden iba
ret olduğunu biliyorsunuz. Yıllar önce «Yüzde beş
ler», nâmıyîe maruf bizzat tütün üretici tarafından
verilen ve onlardan zorla kesilen kooperatifin 115
milyon lira parası bugün anasermaye olarak hazır
bulunmaktadır, Ziraat Bankası kasalarındadır. Bu
gün 115 milyon liralık sermayeli bir kuruluşun, Dev
letin desteği ile büyük güçlü bir kuruluş olması iş
ten bile değildir. Bunu
kolayca
gerçekleştirmek
mümkündür.
Değerli arkadaşlarım;
Bu konuşmayı ben bu kooperatifin bu dönemde
kurulması ümidiyle yapmıyorum. Zira, Adalet Par
tili arkadaşlarımın, Adalet Partisinin kooperatifçilik
hakkındaki görüşlerinin hâlâ değişmediğine inanı
yorum. Bu görüşler nedir? Bugün hâlâ Adalet Par
tili arkadaşlarımın, Adalet Partili felsefenin koopet atıfler hakkındaki görüşü tehlikeli ilişkiler mer
tebesinde, o çizgide durın aktadır. Değerli arkadaş
larım; eskisini karıştırmayacağım, 1 0 - 1 5 sene ön
cesine gitmeyeceğim; ama bugün Adalet Partisi hâlâ
daha kooperatifçiliğe ısmamamıştır, sevememiştir;
işte örneği meydandadır.
Değerli arkadaşlarım;
Demin Saym Bakanın kooperatifçiliğine inandığı
mı ifade etmiştim. Eğer buğday ve ayçiçeği politika
mız hakkında neşrettiği broşür gibi, bu çok önemli
bir mesele olan kooperatifçilik hakkında da bir bro
şür neşretse idi, onu da zevkle okurdum.
Adalet Partisi İktidarının, hiçbir döneminde tü
tün kooperatifleri kurulamayacaktır. Çünkü, kendi
lerinin sebebi mevcudiyeti olan yüz, yüzelli tütün ih
racatçısı tüccar bunu istememektedir. Biliyorlar ki,
kooperatifler kurulduğu zaman, yılda eîde ettikleri
yüzlerce milyon lira emeksiz, bedava kazançlar yok
olacaktır. A. P. Hükümetine, Bakanına tütün tüccar
ları müsaade etmeyeceklerdir.
Bu kısa konuşmayı, tütün kooperatifinin kurul
ması ümidi île yapıyorum. Zira, olmayacak duaya
rmin denmez. Konuşmam gerçekleri bir defa daha
Senato zabıtlarını geçirmeye matuftur.
Hepinizi saygıyle selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Saym Karayiğit?.. Yok.
Sayın Üstüne!, buyurunuz efendim.
BESİM ÜSTÜNEL (istanbul) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
B'raz önce grupum adına yaptığım konuşmada,
Ticaret Bakanlığına düşen önemli bir görevin Tür
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kiye'de yerine getirilmediğini, halkın tüketici sıfatıyle hiçbir şekilde korunmadığını söylemiştim. Top
lum adına ülkeyi yöneten siyasal iktidarın, bir par
çası olan Ticaret Bakanlığının, ticarî faaliyetleri dü
zenlerken, tüccarın bakanlığı değil, halkın Bakan
lığı olması gerektiğini ileri sürmüştüm ve bu amaç
la halkın tüketici sıfatiyle gerek satın aldığı ihti
yaç maddelerinin fiyatlarını, gerek kalitesini ve stan
dartlarını, gerek o malı seçme sırasında onu etkile
yen reklâm faaliyetlerini toplum adına, Devlet adı
na Ticaret Bakanlığının etkin biçimde kontrol et
mesi, denetlemesi gerektiğini söylemiştim ve bun
ların hiç birinin Türkiye'de yeterli ölçülerde ve et
kin biçimde yapılmadığını ileri sürmüştüm.
Bu başıbozuk düzenin, bu başım alıp giden ha
yat pahalılığının karşısında Adalet Partisi sözcüsü,
gelip bize 1974'teki fiyat artışlarından söz etti. Bü
kere 1974'teki fiyat artışları, bugünkü fiyat artışla
rının gerekçesi olamaz, bahanesi olamaz. Diyelim ki,
o zaman zorunlu olmayan bir fiyat artışı vardı. Bu
gün sizin aynı şekilde zorunlu olmayan başıbozuk
bir fiyat artışı politikası izlemeniz bunun bir bahahanesi, bunun bir gerekçesi olamaz; sizin izlediğiniz
kusurlu, hatalı politikayı mazur gösteremez. Kalîı
ki, arkadaşlarımm daha önce de söyledikleri gibi.
1974'teki fiyat artışları, önce Talû Hükümetinin er
telediği bir enflâsyonun tescil edilmesinden ibaret
tir.
İkincisi de; dünya petrol bunalımının
kaçırt
maz bîr sonucu idi ve dünyanın bütün diğer ülke
lerinde Türkiye'dekinden daha
yüksek
enflasyon
orcıüarı 1974 yılımla realize edilmiştir. Oysa, 1975
ve 1976 da; yani sizin döneminizde dünyanın diğer
ülkelerinde fiyat artış oranlan düştüğü, gerilediği
halde, 1976 da fiyatlar Türkiye'de başka üikclcr:îe
görülmeyecek ölçüde yükselmiştir. Bizden daha hız
la yükselen Avrupa'da ancak iki ülke gösterebilir
siniz (ki, sayın Maliye Bakanı da onları göstermiş
tir konuşmasında.) o da, İspanya ile Portekiz; yani
alışverişimizin son derece azdır. Çünkü, İspanya'nın
Türkiye'ye ihraç etmek istediği faşist düzen dışın
da başka bir ciddî alıverişimiz yoktur. Onun için, İspsnya'daki fiyat artışını biz ithal etmiş olamayız,
ancak faşist düzenini ithal etme hevesinde olanlar
vardır Türkiye'de.
Demek ki, fiyatlar başıbozuk bir düzen içinde gi
diyor ve Türk halici tüketici olarak hiçbir şekilde
korunmuyor. Bu açıdan da Ticaret Bakanlığı kendi
sine toplumun
verdiği görevi yerine
getiremiyor.
•8
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dir, daha da fazlasıdır. Onun için, kredilerde aslan
payını beş on tane büyük tekelci kapitalist aileye
vereceksiniz, ondan sonra yüzbinlerce esnafı birkaç
milyarlık kredi iîe, (Tabiî her birine birkaç bin veya
birkaç yüzbin düşmektedir.) bunlarla oyalayacaksı
nız; ama bunun dışında başka bir politikanız daha
var, bilmiyorsanız bunu size açıklayayım.

Bu görevi yerine getirememenin yasal birtakım en
gelleri olabilir, yetersizlikleri olabilir; ama grup adı
na yaptığım konuşmanın sonunda şunu söylemiştim:
Eğer böyle bir yetersizlik görüyorsanız, bir boşluk gö
rüyorsanız, öneri getirirsiniz, size yetki veririz ve bu
yetkilerle donatılmış olarak, halkı koruma olana
ğını eî'de edersiniz. Biz de inanıyoruz ki, siz bu yet
kiyi isteyemezsiniz. Çünkü, siz halkı değil, onu sö
mürenleri tutarsınız. Sizi onlar iktidara getirmiş
tir. Halk, size aslında iktidar olma görevi vermemiş
tir. 1973 seçiminde halk, size muhalefet görevi ver
miştir; ama siz halktan almadığınız yetkiyi, büyük
iş çevrelerinden aldığınız milyonlarla transfer pi
yasaları kurarak, milletvekilleri transfer ederek
iktidar oldunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayacak
sınız. Onun içindir ki, büyük iş çevrelerinin desteği
ile finansman desteği ile kurduğumuz iktidarda bü
yük iş çevrelerini korumak
mecburiyetindesiniz.
Onun için halkı ezen, halkı sömüren çıkar çevre
lerinin iktidarı olmak sizin tek çıkar yolunuzdur;
ama Türkiye'nin çıkmaz yoludur.
Bu tüketici politikasında halka ters düşen tu
tumunuzun dışında, üreticiyi koruma konusunda da
son derece yetersizsiniz. Orada da yine küçük üreti
ciyi, tabandaki büyük kitleyi korumak yerine, onEan bir miktar siyasal rüşvetleme yöntemiyle ve bir
miktar taban fiyatıyle oyalayarak, asıl büyük ikra
miyeyi büyük iş çevrelerine, büyük üreticiye ver
mektesiniz. Pamuk örneği bunun en güzel misali ola
rak önümüzde durmaktadır. Orada pamuk üreti
cisine daha iyi bir taban fiyatı vermek yerine, dü
şük bir taban fiyatı vererek, onun yerine ihracatta
vergi iadesi vererek büyük ihracatçıyı kollama yo
lunu seçtiniz.
Küçük sanatkâr ve esnaf politikanız son derece
açık; büyük iş çevreleri karşısında küçük esnafın
ezilmesini, küçük sanayicinin korunmamasmı sonuçlayan bir tutum getirmektedir ortaya. Bu konuda
yine Halk Bankası kanahyle verdiğiniz kredilerle
küçük esnaf ve sanatkârları
oyalamaktasınız. OnFara «Verilen kredi miktarını artırdık.» diye her
fırsatta övünmektesiniz; ama şunu herkes görüyor
ki, 200 milyar lirayı geçen toptan kredi hacmi içe
risinde Halk Bankası kanaliyle küçük sanayici ve
esnafa verilen kredinin miktarı yirmide bir bile de
ğildir. Tek başına İstanbul ve İzmir'deki birkaç bü
yük aile şirketinin Türkiye'de bankalar sistemin
den aldığı kredilerin toplamı 300 bin, 400 bin esnaf
ve sanatkârın aldığı kredinin daha da üstünde I

Küçük esnaf ve sanatkârları şöyle bir oyuna ge
tiriyorsunuz: Bir taraftan bu büyük iş çevrelerinin
örgütü olan Türkiye Ticaret Odaları Birliğine bağ
lı (Belgeleri elimizde var dedik, kimse çıkıp bize ne
rede bu belge açıklayın demedi) bir ticaret odası, Ül
kü Ocaklarına silâhlanması için para vermiştir. O
Ülkü Ocaklarıki, sokaklarda kan dökmüştür, insan
avına çıkmıştır. Ondan sonra da siz, bunun yarat
tığı anarşi ve güvensizlik ortamı içinde demokrasi el
den gidiyor havasıyle küçük esnafı demokrasiyi kur
tarma amccryle kurulmuş bir geniş cephede topla
maya çalıştığınız. Yani, büyük iş çevrelerinin düzen
ledikleri bir plana göre, sözüm ona Hür Teşebbüs
Konseyi içinde Türkiye'nin küçük esnafım, sanat
kârını, tarım kesiminin küçük üreticilerini de bir
cephede toplayarak, büyük iş çevrelerinin çıkar dü
zenini sürdürmeye, yanınıza bir yan güç olarak
almaya çalıştınız. Oysa, Türk küçük sanatçısı ve
esnafı bu oyuna
gelmeyecektir. Ülkü
Ocaklarını
silâhlandıran Ticaret Odalarının veya onun da üs
tünde olan Odalar Birliğinin hazırladığı bir oyuna
gelmeyecektir. Kendisini ezecek olan ve gelişme sü
reci içinde çok güç durumlara düşürecek olan bü
yük sermayenin oyununa gelmeyecektir ve demokra
siyi asıl küçük sanayici ve esnaf kurtaracaktır. Yok
sa, dünyanın birçok ülkesinde görülmüştür k>, ta
rihin birçok çağlarında büyük sermaye, büyük sa
nayici 1930'Iarda Kruppe ve diğer şirketler, Alman
ya'da olduğu gibi, «Demokrasi tehlikeye düşüyor.»ı
diye, faşistleri desteklemiştir ve demokrasiyi orta
dan kaldırmıştır. Onun için, demokrasiyi satan, ge
rektiği zaman kendi çıkarı haleldar olduğu için de
mokrasiyi satan büyük iş çevreleriyle, Türk sanat
kâr ve esnafı işbriliği yapmayacaktır. Onun bu hür
teşebbüs oyununa gelmeyecektir.
BAŞKAN — İki dakikanız kaldı

efendim.

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Peki
Sayın
Başkanım.
Bu geniş cephecilik oyunu, zaten bir bakıma
goşistlerin, birtakım aşırı solcuların Batıda bazı ül
kelerde denedikleri modası geçmiş, etkinliğini yitirmiş bir oyundur. Bunu sanıyorum bugünkü Cephe
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Hükümetinin bütün kanatları da desteklemeyecek
tir.
Yine Sayın Bakandan bir konuyu sormak istiyo
rum; bu hür teşebbüs kî, hür teşebbüs dememek
lâzım, çünkü onlar kendilerim her şeyi yapmakta
özgür zannediyorlar. Oysa, hiçbir zaman bunlar hür
değildir. Bir kere, uluslararası büyük dev şirketle
rin kontrolü altındadırlar. Onların sözünden çıka
rmazlar, ayrıca toplum yararını bir süre bile gözönüııde bulundur masalar da, uzun süre gözönünde
bulundurmak zorundadırlar. Anayasa onlara bunu
emreder. Onun için, canlarının istediğini yapan bir
özgürlük anüayışı bunlara nasip olmayacaktır, ola
maz.
Sanayi Odaları, bu birliği teşkil eden Ticaret Oda
ları ve Odalar Birliği; bunlar yasal kuruluşlardır, bel
li yasalarla kurulmuş örgütlerdir, Bakanlığınıza bağ
lıdır. Bu kuruluşlar, daha üst düzeyde ve politika ya
pan bir büyük siyasî parti gibi, politika yapmaya kal
kışan bîr konsey içinde üye olabilirler mi, olamaz
lar mı?... Bize göre, bugünkü yasalarla bu olanak
yoktur. Dernek niteliğinde olan bazı yerler vardır,
on?ar gidip istediklerini yapabilirler. İsterse politi
ka yapsın, eğer yasalar elveriyorsa, ama Odalar Biri ği yahut Sanayii Odası, Ticaret Odası çıkacak bir
üst kuruluşta üye olacak, oraya para verecek, fon
verecek, bir fon teşkil edecekler ve bu fonla da Tür
kiye'de kendi lehlerine çıkan, kendi lehlerine işleyen
bugünkü biçimsel demokrasiyi, sözüm ona kurtarmaya çalışacaklardır.
BAŞKAN — Sayın Üstünei, müsamaha
da kullandınız efendim, istirham edeceğim.
BESİM ÜSTÜNEL
Sayın Başkanım.

hakkını

(Devamla) — Bağlıyorum

Son olarak, çok kısa bir şekilde bir noktaya de
ğinmek isliyorum. Üreticiyle tüketici arasında Tür
kiye'de gereğinden faz? a aracı ve gereğinden fazla
halka bulunmaktadır. Gerek aracıların sayısını, ge
rek aşamaların sayısını azaltmak hem üreticiye, hem
tüketiciye yarar sağlayacak bir işlem olur; ama bu
yönde yine halk yararına düşünen bir iktidar söz
konusu olmadığı için, gerekli
düzen değişiklikleri
yapılmamakta dır. Bu da, bir taraftan üreticinin ye
teni gelir elde edememesini, bir taraftan tüketicinin
îhtiyaçîarını gereği kadar ucuza elde edememesini
sağlamaktadır. Aradan bir tufeyli takımı, bunların
bir kısmı hiç kuşkusuz yararlıdır, aracıların bir
kısım zorunludur, yararlıdır, bir hizmet göstermek
tedir; ama bu hizmeti görenlerin sayısı ve aşamala
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rı o kadar fazladır ki, bunlar hem tüketiciyi, hem
üreticiyi zarara sokan aşırı bir payı oradan almak
tadırlar'. Bunların önlenmesi, bugünkü siyasal ikti
darla olmaz. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisinin ku
racağı, ha!k iktidariyîe olacaktır.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İnşallah.
BAŞKAN — Sayın Müezzinüğfu?.. Yok.
Sayın İsmail Kutîuk, buyurun efendim.
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler;
Ticaret Bakanlığımızın bütçesi müzakere edilir
ken, bendeniz de Ticaret Bakanlığının çalışmaları
hakkında birkaç kelime söylemek üzere huzurlarııiîzda bulunuyorum.
Muhterem senatörler;
Ticaret Bakanlığımızda çalışan
memuriarırmzin
fedakârlık içerisinde, üzerlerine almış oldukları gö
revleri bihakkın kanunlar, nizamlar içerisinde yü
rütmeye azmetmiş olan değerli arkadaşlarımız oldu
ğunu hepimiz biliyoruz. Müsteşar ve onun yakın
çalışma arkadaşlarının, Ticaret Bakanlığının üze
rine aîmış oldukları görevleri yaparlarken aynı fe
dakârlığı, aynı çalışma azmini göstermekte olduk
larım yakinen takip ediyoruz, biliyoruz. Hiç bir ar
kadaşımızın kanunların dışında, nizamların dışında
başka bir anlayış içinde çahşmamış olduklarım yi
ne biliyoruz.
Müsteşar ve diğer üst kademedeki arkadaşlanm!zın birtakım yan görevlerde de görev yapmak su
retiyle birtakım menfaat sağladıklarını muhalif ar
kadaşlarımız bu kürsüden ifade ettiler. Bir misal ol
mak bakımından arz edeyim; 17 bin lira net maaş
ile beş aylık ayrı maaşın karşılığı ikramiyeyi bı
rakarak, Ticaret Bakanlığımızın üst görevinde hiz
met s'an arkadaşımız bugün 657 sayılı Kanunun icap
ettirdiği hükümler dairesinde 1 nci derecenin gerek
tirdiği bütün imkânlardan faydalanmaktadır. Ümit
ediyorum ki, Sayın Bakanımız bu hususta gerekli
bilgiyi Yüce Senatoya bildireceklerdir.
Şimdi hal böyle iken, Ticaret Bakanlığında, görev
yapan ; üst görevlerde bulunan arkadaşlarımızın başka
j yan görevlerde görev almasını bu kanun mevzuat; or| tada iken bir türlü düşünemiyoruz ve bir türlü de akl lımızdan geçiremiyoruz. Bütün üst kademede çalışan
j arkadaşlarımızın 657 sayılı Kanunun gerektirdiği hüj kümler içerisinde bu görevlere getirildiği kanaatmdaI yız. Aksi halde başka türlüsü de olamaz. Zira, Kanun
1 hükümleri ortada iken ne sayın Bakan, ne de diğer
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görevliler başka türlü görev veremezler. Binaenaleyh,
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecede görev ya
pan değerli Ticaret Bakanlığı üst görevdeki arkadaş
larımız, bu kanun prosedürü içerisinde bu görevlere
gelmişlerdir. Binaenaleyh, 657 sayılı Kanunun gerek
tirdiği hükümleri aşarak kimsenin herhangi bir göreve
gelmesi kanaatmuzca mümkün değildir. Aksi halde
gelenler de, getirenler de suçlu olurlar. Meselâ; birin
ci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecelere gelebilmek
için, 7 ilâ 10 yıllık çalışma süresini şart koşmuştur.
Bu şartı tamamladıktan sonra üst görevlere gelmek
her çalışkan devlet memurunun, her üstün basan sağ
lamış olan Devlet memurunun geriden geleceklere bir
örnek olması bakımından bu mevkilere gelmesi kadar
tabiî bir şey olamaz.
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leti yüceltmek, devletin hizmetini en iyi şekilde yapmak ve kanunlara saygılı davranmak suretiyle şerefle
görev yaptıkları inancındayız.
BAŞKAN — Sayın Kutluk, iki dakikanız var
efendim, Ona göre ayarlayın.

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Bu itibarla Ticaıei Bakanlığı mensubu kardeşlerimizin, her halde
Ticaret Bakanlığının kendi görev yapma anlayışı içeFisinde tarafsız, bütün vatandaşları ayırmadan görev
yaptığı anlayış? içerisindeyiz. Onlara saygılıyız bu
davranışları doîayısıyîe; ama meselâ bundan üç dört
gün evvel, Tandoğan Meydanında bulunan arkadaşI lanmızı da, kardeşlerimizi de biribirine düşüren bir
derneğin mensubunun, halen Ticaret Bakanlığında
I iyi bir görevde olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh, bazı
şeyleri çok iyi düşünmek lâzımdır. Devletten yana,
Ticaret Bakanlığının güzel hizmet yapmak suretiy
J milletten yana, vatandan yana en iyi şekilde çalışan,
le bilhassa iç piyasamızda gıda maddeleri üzerinde fi
gayret gösteren insanların da hem gönüllerini, hem
yatların bir istikrara ulaşması için çalışmalarının, gay
de çalışma azimlerini yıpratmamak lâzımdır. Biz Dev
retlerinin olduğunu biliyoruz. Meselâ Yurttaş ve
letten yana, biz milletimizden yana çalışmada bulu
Yurt Ürünleri Anonim Şirketleri vasıtassyle yurdu
nan arkadaşlarımızın, sadece Atatürkçülük anlayışı
muzun bir çok büyük tüketim merkezlerinde tüketim
nın dışında, memleketimizi yıkıcı davranışlar içinde
maddelerinin, fiyat seviyelerinin aynı düzeyde kalması
olmamak kaydıyle fikirlerine saygı ve hürmet ediyo
için mağazalar açmak suretiyle buralarda tüketim
ruz, O itibarladır ki, göğüslerinde rozet taşıyan Dev
maddelerini aynı fiyatlarla satmak suretiyle hem tükelet memuru kardeşlerimizin anlayışında bir tek şey
ci, hem de üreticinin malını fiyat istikrarı içerisinde
vardır; göğsünde sadece al bayraklı Türk milletinin
tutması her halde güzel bir şeydir. Ben şahsen, tü
sembolü Bayrağımızın rozeti ve her zaman yolunda
ketici ve üretici vatandaşımızın bu tür çalışmalarda
olmakla gururlu olduğumuz ve her zaman yolundan,
Sayın Ticaret Bakanlığımız mensuplarına bu anlayışa
izinden gitmekle şeref duyduğumuz Atatürk rozetin
itibariyle müteşekkir kalacakları inancındayım. Bu
den başka bir rozet takılmadığı kanaatindeyiz.
itibarla, satış mağazalarını açan Ticaret Bakanlığımı
zın, yine bu mağazalarda kamu sektörünün üretmiş ol
Bu vesileyle Ticaret Bakanlığımızın değerli görev
duğu maddeleri vatandaşa bu istikrar anlayışı içerisin
lilerini, Ticaret Bakanımızı en içten saygılarla selâm
de satmaktadır. Her halde bunlar güzel bir şeydir.
lıyorum, sevgilerimi arz ediyorum. Hürmetlerimi su
j
I
I
I

narım.
BAŞKAN — Sayın Soydan, buyurunuz.
HİLMİ SOYDAN
(Kahramanmaraş) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;

Muhterem senatörler; ,
Ticaret Bakanlığına sık sık geliriz, seçmenlerimizin
ve bizim çevremizin insanlarının Ticaret Bakanlığı ile
olan çalışmalarının arasmda biz hemşehrilerimize yar
dım ermek üzere, sık sık ba bakanlığı ziyaret ederiz,
gideriz. Hiç birinin yakasında Devlet memuruna ya
kışmayacak bir rozet görmedim; görenler varsa Allah
için söylesinler, görmedim. Onları, kalkıp da birtakım
rozet taşımak suretiyle, birtakım kişilere hizmet edi
yormuş gibi ithama kalkmak, en azından Devlet me
murunu tehdit etmek kadar, Devletin hizmetini aksa
tıcı bir davranış olur.

Bendeniz,
Ticaret Bakanlığı Bütçesi
sebebiyle
Türkiye'nin, Türk ekonomisine ve Türk nüfusunun
yeni doğmuşundan ihtiyarına kadar, kaderine etki ya
pan pirinç ve çeltik konusuna temas edeceğim.
Muhterem arkadaşlarım;

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Gene! evraka I
indiniz mi?..
I
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Biz devlet sek I
töründe görev yapan büiün Devlet memurlarının Dev- I

Şimdi bu öyle bir hale gelmiş ki, çeltik ekiminde
kredi kısmı Ticaret Bakanlığına taalluk ediyor, çeltik
ekiminin ekim kısmı da Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının görevi dahilinde bulunuyor. Aslında bu
konunun Tarım Bakanlığına bağlanması zarureti vardir ve bu nedenle de Türkiye'de ciddî bir ekonomik
program halledilcmemektedir.
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Muhterem arkadaşlarım;
Çeltikçi deyince, çeltikçiyi şöyle anlamak lâzım
dır : Çeltikçi, aslında arazi sahibi değil bizim Güney
doğu ve Doğa Anadoluda. Çeltik 6 - 7 senede bir eki
lir. Araziyi icarla alır ve ondan sonra eker, arazinin
icarını verir çeker gider; fakat Atatürk'ten sonraki
iktidarlarda (ki, bunu dahi yine Atatürk anlamıştır.)
Atatürk devrinde bir Çeltik Kanunu yapılıyor. Bu
Kanuna göre, çeltikçiye dekar başına verilen kredi
miktarı 65 ilâ 50 lira arasında değişiyor. Bunu da de
kar olarak çeltikçi tamamen alamıyor» Onun için bir
adî şirket tesis ediyorlar ve 500, 1 000, 2 000 dönüm,
5 000 dönüme kadar birkaç şahsı olmak şartıyle Çel
tik Komisyonuna müracaat ederek çeltik ekimine de
vam ediyorlar. Şimdi kredi miktarı halen donmuş
olarak 65 lira üzerinden veriliyor, O zaman arazi ica
rı dekan 1 veya 2 lira, amele yevmiyesi 25 kuruş,
çeltiğin kilosu İ2 5 § veya 12 kuruş. Şimdi kredi mües
sesesi halen kanunun bu hükmü üzerine çalışmakta
dır. O zaman, dekar başına, ancak bütün yekûn mas
raflar 30 lira olduğu halde, bir ziraat mütehassısı ar
kadaşım geldi, Maraş vilâyetinde tetkikte bulunduk.
Bugün araz? ican ve tohum durumu aşağı yukarı de
kar başına 2 bin lirayı bulmaktadır.
Şirndr bir ucuzluk felsefesine girilmiş. Türkiye'de
bu çeltik politikasını tatbik ettiğiniz müddetçe, bu
kredi müessesesi de böyle çalıştığı müddetçe, artık
işçi dövizi de Merkez Bankasmda bitmek üzeredir
muhterem arkadaşlarım. Bu işçi dövizini,
Merkez
Bankası vasıtasıyle dış memleketten çeltik ithal edip,
bu parayı dış memlekete vermektense, kredi müesse
sesinde ciddî bir düzeltmeye varılsa da, bunu çeltik
müstahsiline Ziraat Bankası vasıtasıyle kredi yoluyle
ha!ledi!se3'di, bugün Türkiye'de çeltik üretimi ihtiya
cı karşılayacak duruma gelirdi.
Muhterem arkadaşlarım;
Atatürk devrinde her bünyeye göre arazinin iklim
ve rakamına göre tetkikler yapılır ve buna göre de
ithal edilecek tohumlar hazırlanırdı. Hatta, bir kısım
da çeltik üretme çiftlikleri kuruldu. Bir çiftlik de
maalesef Tarsus tarafında kuruldu; ve bugün artık
çeltik üretir vaziyette değildir muhterem arkadaşla
rım. Bu durumda Güneyde ne oldu?...
Maraş vilâyetinde, kendi bölgemde 40 bin, 45 bin,
50 bin dekar çeltik ekimi yapılırken, bugün aşağı
yukarı bu bin dekar veya 500 dekar arasındadır. 50
binden 500'e düşmüştür. Artık, çeltik ekimi Diyarba
kır havalisinde gittikçe azalmaktadır. Adana'da da,
biraz Kadirli'de ekiliyor. Güneydoğu olarak bunlar

9 . 2 . 1977

O : 2

da çeltiği terk etmek üzeredirler. Neden?... Çünkü to
hum durumu dekara 2 bin lira olunca, maliyette cid
dî fırlama oluyor. İşçi fiyatı 25 kuruştan 100 liraya
fırlamış. Çeltiğin kilosu 6 - 7 liraya fırlamış ve bu du
rum karşısında da maliyet alabildiğine yükseliyor. O
zaman çeltik eken çeltik müstahsillerinin, malî kud
reti bu işi karşılamaya kâfi gelmiyor ve murabaha
cının kucağına düşüyor.
Bu hususta Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı ile Ticaret Bakanlığının ciddî olarak koordine
çalışması durumu hâsıl olmuştur ve geçmektedir,
muhterem arkadaşlarım.
Durum bu iken, diğer bir konuya da temas etmek
isterim, Gelelim dış memleketten ithal edilen tohum
mevzuuna.
Muhterem arkadaşlarım;
Çeltik tohumu tamamiyle dejenere olmuştur. Ar
tık mevcut tohumlar ekile ekile tohum kabiliyetini
tamamen kaybetmiştir. Ticaret Bakanlığı ve Tarım
Bakanlığı ciddî bir koordine çalışma ile teknik ziraat
elemanlarıyle temas edip hangi memleketten, hangi
tip tohumun zamanında ithali lâzım geldiği üzerinde
halen durmamıştır. Ancak, son bir toplantıda Tarım
Bakanlığının bir anlaşma ile çeltikçilik üzerinde cid
dî bir üretime doğru gitmek için, kararlar aldığını
gazetelerden öğrenmiş bulunuyorum, ama aradan se
neler geçti.
Muhterem arkadaşlarım;
Netice şudur: Bugünkü halde (aile ziraatı yapanlar
hariç) Türkiye de çeltik ziraatı bir şirket halinde, adi
anlaşma ile yapılmaktadır. % 90'ı iflâs etmiş durum
dadır. Bu, gittikçe % 100'e doğru gitmektedir; artık
işçi dövizi de bitmektedir. Dış memleketten çeltik it
hal eden bir memleket değil, çeltik ihraç eden bir
memleket olmamız iktiza ederken, bu işçi dövizlerini
dahi, dış memlekette asıl müstahsile kredi verilmemek
suretiyle çeltik müstahsilini murabahacının eline Ti
caret Bakanlığı düşürmüştür ve düşürmeye devam et
mektedir. Ticaret Bakanlığından bir ricam; artık bu
felâketin neresinden dönerse orası kârdır. Çeltik Ka
nunu süratle değiştirilerek, çeltikçiye lâzım gelen bu
kredi irnkânlarınîn tanınma zamanı evleviyetîe gel
miştir, geçmektedir de.
îîciKnm hürmetle selâmlarını.
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var, takdim
ediyorum.
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Başkanlığa
Ticaret Bakanlığına ait bütçenin tümü üzerindeki
müzakereleri yeterli buluyorum. Yeterlik önergemin
oylanmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Aydın
İskender Cenap Ege
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BAŞKAN — Son söz hakkı ve verilmiş olan soru
önergeleri dışında kalan önergelere de şamil olmak
üzere, kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
uygulanmasını sağlamak amacıyle Bakanlara ayrılan
/. — A. P. ve C.H.P, Grupu Başkanlıklarının, ba
60 dakikalık sürenin sorular dahil, 45 dakikaya in
kanlara ayrılan konuşma süresinin sorular dahil (45)
dirilmesini arz ve teklif ederiz.
dakikayı indirilmesine dair önergesi (4/280)
BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim edi
. A. P. Grup Başkanvekili
C.H.P. Grup Başkanvekili
yorum.
Nazım İnebeyli
Fikret Gündoğan
Yüksek Başkanlığa
BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz, önergeyi oyla
Bütçe müzakerelerinin, program gereğince yürürınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
tülemediği, önemli gecikmeler olduğu görülmektedir.
ler.. Kabul edilmiştir.
Dünkü kararımız da gözönünde tutularak, programın

IV. — GÖRÜŞÜI.EN İŞLER (Devam)
/. — 7977 Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494; Cum
huriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1)
B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ.
BAŞKAN — Yapılmış olan tenkit ve temennilere
cevap vermek üzere Ticaret Bakanı Sayın Halil Başol, buyurun efendim.
Sayın Bakan, epeyce soru var. Sorulara hiç ol
mazsa 15 dakikanızı ayırırsanız, yarım saatlik bir sü
re içerisinde Heyeti Umumiyeye...
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ
Milletvekili) — Konuşmamın süresi Sayın Başkan,
45 dakika ile mi sınırlı?...
BAŞKAN — 45 dakika ile sınırlı, sorular dahil.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ
Milletvekili) — Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ticaret Bakanlığı 1977 Yılı Bütçesi üzerindeki de
ğerli senatörlerin eleştirilerini ve fikirlerini dikkatle
dinledim. Her şeyden evvel şundan emin olmanızı
istirham ediyorum; serdedilen fikirlerden Ticaret Ba
kanlığı olarak, 1977 Bütçesinin tatbikatı sırasında is
tifade etmek için elimizden gelen bütün gayreti har
cayacağız. Bu fikirler, bize ne kadar ters gelirse gel(1) 614 S. Sayılı Basmayan
nci Birleşim tutanağına eklidir.
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sin, yine de içinden, acaba tatbikatımız için, uygula
malarımız için Millet yararına bir parça bulabilir mi
yiz diye uğraşacağım.
Genel olarak, teknik eleştirilere geçmeden, bazı ar
kadaşlarımın siyasî eleştirileri üzerinde durmak isti
yorum.
Siyasî eleştiriler genellikle bizim Hükümetimizin
halk iktidarı olmadığı, sadece, sermaye çevrelerinin
iktidan olduğu, bu sebeple, halk yararına tasarruflarda
bulunamayacağı iddialarıdır. Bu iddiaları genellikle
Cumhuriyet Halk Partisine mensup sözcüler ileriye
sürmüşlerdir.
Şimdi, bu mesele üzerine biraz eğilmek istiyorum.
Normal bir seçim usulümüz var. Seçimde hile yok.
Vatandaş seçiyor. Seçimde Adalet Partisi iktidar olur
sa; bu, halk iktidarı olmuyor. Halk iktidarı olmak için
Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmeli. Özellikle,
muhterem profesör bu konu üzerinde uzun zaman
ayırdılar ve Ticaret Bakanlığını bugünkü bozuk düze
nin aynası olarak kabul ettiler. Kendisi acaba Ti
caret Bakanlığına mı baktılar?.. Ticaret Bakanlığına
haktılarsa, kendilerini görmüşlerdir, o aynanın içe
risinde. Bozuk düzen olarak görülen kendileridir.
Biraz sonra kendilerinin burada bulunmadığı za
manlarda yaptıkları tatbikatın ne kadar bozuk düzen
içerisinde olduğunu da ifade edeceğim, etmeye mec
burum.
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Kuru üzüm taban fiyatları politikasını ve ihracat
I politikasın! eleştirdi. Bunun drşmdaki politikalarımıza
temas etmedi Temas etmediğine göre, kendisine teI şekkür ederim. Demek ki, bunun dışındaki politikaI îarımizı uygun ve başardı görüyorlar. Sadece perso
nel politikamıza temas ettiler. Personel politikamıza
temasları için üzüntülerimi bildirmek istiyorum. Be
nim Bakanlığıma, ben Sakan olduktan sonra dışarıdan
gelen yüksek seviyedeki idarecilerin sayısı iki elin par) inaklarından daha azdır. Bunların bir tanesi. Ülkü
Ocaklarının önünden geçerse ülkücü olur ve koman
do olur. Tabiî bu Sayın Sarlıcalı'ya göre böyledir;
ama Türkiye de fevkalâde çok dernek var. TÖB DER'In içerisinde bulunanlar, içerisine girenler, top
lantılarında
bulunanlar nedir?
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
FİKRET GÜNBGĞAN (İstanbul) — TÖB - DER'
— Verirse, o zaman kurulan iktidar halk İktidarı de
cidir.
ğil. Seçimlerde iktidar görevi*?i Adalet Partisine ver
memiş Türk milleti sayın Hoca!...
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Şimdi her yere giden vatandaşa, yeni bir isim takBAŞKAN — Saym üyeler, rica edeceğim, bu,.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 1 mak, ayıplama sıfatı olarak kullanmak fevkalâde hatalıdn.
— Doğru, vermemiş. Kime vermiş? Cumhuriyet Halk
Benim arkadaşlarım ne yapmışlardır?.. Bakanlığı
Partisine daha çok oy vermiş. Türk Milleti, Cumhuri
mın İhracattaki tutumları nedir? Ithalâaitaki tutumu
yet Halk Partisini muktedir zannetmiş vermiş; ama
nedir .. Türkiye'nin iç ticaret düzeni nasıl olmuştur?
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Halk aîdammş
Yanlış yapmışlarsa, siz komando deseniz de hatalıdır
mı?
lar, T ö B - DER'ci deseniz de yine hatalıdırlar; ama
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— 7,5 ay sürmüş...
] doğruyu yapmışlarsa maçları ne olursa olsun, hiç bir
. BAŞKAN — Bir dakika sayın Bakan.
I zaman Bakanlığımda beraber çalıştığını uzman arka
daşlarınım Inançlanyle ilgilenmedim; ama kendilerine
Sayın üyeler; bu gibi müdahaleler ınüzakerat;
uzatmaktan başka bir şe-3'e yaramıyor. İefLham ede j defaaric söyledim, «Bütün konular üzerinde bana fik
rinizi açıkça söyleyeceksiniz» dedim. Yararlı olan
rim. Programamız çok geç kakh. Sükûnetle dinleme
j
taraflar
nedir, zararlı olan taraflar nedir?.. Ta ki;
nizi rica edeceğim.
1
ben
altarnat:?
seçic:sl olarak en doğruyu bulabileyim,
Say;n Bakan, buyurunuz.
Arkadaşlarımın hepsine söylediğim budur. Bir taneTİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Şimdi bir mesele var. Cumhuriyet Halk Partisi i sinden aksini duyamazsınız. Hal böyleyken, Bakangeîir de halk iktidara gelirse; dört sene sonra o çiri: j hğm personel politikasına temas ediknesinm bir baş
ka sebebi var. «Komando» demek suretiyle ortaklar
yapacaksınız. Halkı iktidardan götürmek için ini ya
arasmda ihtilâf çıkarmak ve bu suretle bu Hükümcîpacaksınız:.., Bu sualin cevabına Cumhuriyet Halk
I
ten bir an evvel kurtulmak. Hükümeti bırakıp giden
Partili arkadaşlarımdan özellikle rkn ediyorum. îlaîk
iktidara gelecek, dör*: sene sonra hol'a iktidarda*.? gö • insanlar, en tehlikeli zamanda bırakıp giden insan
lar, dışta ve İçte Türkiye'nin sayısız problemi varken.
türmek için seçim 3 apzacaksimz» Fevkalade çeiİ.jkiîi
Hükümet rm-akrp gide" insanlar;; bugün Hükümete
bir fikirdir. Kendi iktidarınızı başka türlü övserdz,
İ
gelmek kin bu kadar 1135ü arzulu olabiliyorlar?.. Şu
çok daha iyi edersiniz zannediyorum.
anda
ben biinu kestiremiyorum,
Cu.şrdîu:-iyc-i Ha!k Partisi Grupu adım,
kcn^z:ı
Sayın Sarlıcah da sözlerinin başında, Î974 yılına
sık sık müracaat ettiğimizden şikâyette bulundular.
İyi ve kötü mefhumlar, güzel ve çirkin mefhumlan
mukayeseden çıkar. Biz mutluyuz şimdi. Hiç değilse
7,5 aylık bir mukayese yapabiliryoruz. Aslında, uzan
süre evvelki mukayeseleri yapmamız daha etkili ola
bilir; ama o günleri bilenler çok azaldı şimdi, 7,5 ay
lık bir tasarrufunuzun içerisinde kütü olan uck^alan
orta ye:e çdıanrsak niye üzülüyorsunuz?.. Ekonomiyi
uzun seneler sürdüren partiler var orta yerde» belki
ileride siz de daha uzun süre sürdüreceksiniz, Yalnız,
nasıl sürdüreceğinizi iyi bilemiyorum. Çünkü, seçim
ler Adalet Partisinden yr.na bir sonuç -ve..- irse..
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Kk vermiyor.

Sayın Sarlıcah, sözlerinin başında; «Ticaret Bakan
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kim dedi
lığı bu tatbikaîıyle başardı saysimaz, başarılı olması
Hükümete gelmek istediğimizi size?..
imkânsızdır.» gibi sözlerle başladı. Yağ ithali' koşu I
BESİM ÜETÜNEL (İstanbul) — Bırakmaya kal
suna girdi. Nedense arkadaşlarını yağ ithali konusun
kıyorsunuz,
da fevkalâde hassas. Bunu ymz dört bsşî mamur ok>
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Haziranda seçime
rak orta yere koyacağım; eğer zaman kifayet ederse. I seçime.
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oraya gel
diniz mi?.. Üsküdarda sabah oldu. Üç sene evvel
söylüyorduk onu.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Sayın Baykara, konuşmasında genel mese
lelere temas ettiler. Birkaç özel kesimine cevap ver
mek istiyorum.
Buğday ihracatı konusunda beyanları oldu. Buğ
day bu sene 1976 yılı Temmuz, Ağustos aylarından
sonra dünya 'piyasalarında 120 - 127 dolar civarın
daydı; ama Rusya'da buğday üretiminin sınırlı ola
cağı söyleniyordu. 150 - 160 doların üzerine fiyat
ların çıkabileceği ümit ediliyordu. 120 dolar civa
rındaki fiyatlara Tarım Bakanlığı iltifat etmedi ve
satışını yapmadı. Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret
Bakanlığına bağlı değil. Şu anda buğday fiyatları
100 dolar seviyesinde seyrediyor, yannın ne olacağı
nı bilemiyoruz.
Buğday, pamuk, kuru üzüm gibi bazı tarım ürün
leri, son 4 - 5 senede fevkalâde büyük dalgalan
malar geçiriyor. Bu dalgalanmalarda
yanıldığımız
oluyor, iyi "hareket ettiğimiz oluyor. İyi hareket et
tiğimiz zaman kazançlı çıkıyoruz; ama kimse bû iyi
davranış sonunda bu kazanıldı demiyor^ Aslında,
fevkaîâde sıkıntılı bir ekonomik dönem geçiriyoruz.
Sıkıntılı olan dönem sadece 1974 yılı değildir; 1975
yıîı da sıkıntılıdır, 1976'da sıkıntılıdır. Ayrıca,
1975'in ve 1976'nm üzerinde 1974'ün büyük sıkıntı
kamburları da vardır. Piyasa düzenlemesi bakımından
fevkalâde ciddî kamburları vardır.
Bir tanesini misal olarak vereyim; 1974 yılında
ayçiçeği taban fiyatı 375 kuruş olarak tespit edilmiş
tir. Aîtı ay sonra ayçiçeği fiyatı 675 kuruşa çık
mıştır. Bizim iktidara geldiğimiz günlerdi onlar.
Eğer bir malın fiyatı Türkiye'de altı ay gibi kısa bir
zamanda iki misli artarsa, o malı elinde bulunduran
kimseleri pazara malı satmak için götüremezsiniz.
Çünkü, malı sattığı zaman, her an malın satışından
zarar edeceğini düşünür. Nitekim, 1975 yılında
çiftçinin elinde ayçiçeği kalmıştır. Biz 525, 550, 575
kuruşluk taban fiyatı verdik; ama Cumhuriyet Halk
Partisi devrinde 375 kuruş idi, 675'e çıktı. Şimdi bu
Hükümet geldi, ne verdi?.. 550 kuruş. Öyleyse on
liraya kadar bekleyin, malınızı satmayın gibi bir
kanaat uyandı. Bugün Marmara Bölgesinde çiftçilik
yapan tarım üreticileri bir sene ayçiçeğini satmamış
olsalar, bir sene süre ile kendi işletmelerini de, ken
di ailelerini de geçindirebiEirler. Bunu Sayın Sarlıcalı iyi bilir. Saklamıştır ve ben bu sene o ayçiçek— 455
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lerini aldım köylünün elinden. «Niçin dışarıdan yağ
getir?» diye itirazlar oluyor. Eğer biz de dışarıdan
yağ getiremeseydik, o zaman tüketicinin acıklı hali
ni 1 - 1,5 sene daha sürdürmek zorunda kalacaktık.
«Tüketiciden yana olamaz bu Hükümet. » diyen Sa
yın Üstüne], sanıyorum bu olayların cereyan ettiği
samanda daha henüz kitap yazıyordu, Parlamento
ya intikal etmemişti; ama olaylar böyle cereyan etnıitşir. Vatandaş 6 ay, 7 ay yağ bulamamıştır, yağ
kuyruğunda gezmiştir; Bütün satıcılar tezgâh altından
karaborsa yağ satmıştır. Karaborsa oluyor sizin za
manınızda... Siz halktan yanaşınız... Biz yağ ithal
ediyoruz, mal her yerde normal fiyatlarla satılıyor,
biz haliktan yana değiliz; onu halka zor anlatırsınız.
Belki burada söyleyebilirsiniz; ama Türk Milletine
zor anlatırsınız.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Lisans tica
retine ne dersin?..
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Yağlarda, 450 bin tonluk yağ lisansı vermişiz.
200 - 250 bin tonu Türkiye'ye gelmiş. Diğerleri ne
olmuş arkadaşlar?.. Zamanı geçmiş iptal edilmiş.
Zamanı geçip iptal edilen lisansla ticaret olmaz, bu
nu bilelim. Eğer lisans piyasa ihtiyacından az veri
lirse, o zaman onun ticareti olur. Yağ lisansında
ticaret olmamıştır. Yağ konusunda zarar eden de ol
muştur; ama kâr eden de olmuştur.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Bakan,
Bakanlığınız tespit etti, yazılı cevabınız burada ben
kafadan
atmıyorum, (A. P. sıralarından «Dinle,
dinle» sesleri.)
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Sayın Baykara Frintaş konusunda bilgi almak
istedi, kısaca vereyim,
belki zamanım kalmaz.
Frintaş, çıkardığımız bir kararname ile Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Demiryolları emrine geçmektedir.
Sayımları yapılıyor, sanıyorum ki çok kısa zaman
da teslim bitecek. Vasıtalar üzerindeki hapis kararı
da kaîkacak ve vasıtalar işlemeye başlayacak.
Frintaş macerası kolay üstesinden gelinecek bir
macera değildir, öyle olsaydı 6 - 7 aylık zaman zar
fında
Frintaş'ra ilk. macerası başlamıştı
1974'te,
1974'ten de evvel başlamıştı. İşte bu nîm kamu kuruîuş'arının meydana getirdiği; ama bizim büyük öl
çüde yabancı olduğumuz bir işletme sistemiydi. Frin
taş iflâs etti, zarar etti; ama Frintaş bir başlangıç
oldu. Frintaş Türkiye'nin kara taşıt vasıtaları filo
sunun kurulmasında bir başlangıç oldu. Frintaşı, sa
dece bu yönüyle ele alarak, Frintaş'ın maddî zararı-
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m mümkün olduğu kadar küçültmek amacıyle elin
deki vasıtaları bir kamu kuruluşuna devretmeyi uy
gun bulduk. Frintaş, Türkiye'deki Tarım Satış Koo
peratifleri Birliklerinin bir kuruluşudur. Sanıyorum,
kısa zaman içerisinde devir işlemi tamamen bitecek
tir.
Bir de, kısaca et ihracı meselesine
değinmek
istiyorum; Sayın Baykara temas ettiler. Et ihracın
da bu sene et pahalılığının günahını et ihracına yük
ledik. Kanaatimce hatalı bir davranıştır. Et fiyat
larının phahlanması et ihracatından
doğmamıştır;
ama belki de bunu spekülatif amaçlarla kullanan,
Basına geçen haberlerden bir ölçüde Tarım Baka
nımızın beyanından doğmuş olabilir, bunun ötesin
deki fiyat farklarının sebepleri başkadır arz edeceğim.
Çünkü, 1975'de 316 bin baş hayvan ihraç etmi
şiz, 1973'te 412 bin baş, 1974'te 232 bin baş, 1975'te
216 bin baş, 1976'da 286 bin baş canlı hayvan ih
racatı yapmışız. Bu ihracat, normal olarak her se
ne ne kadar yapılmışsa o kadar yapılmıştır; ama Tür
kiye'de bir hayvancılık sistemi vardır, bunu göz
den uzak tutmamak lâzım. Doğu'da hayvan, doğ
rudan doğruya tabiat hayvancılığı içerisinde yetiştiriIkj Hayvan kışın tabiattan yediğini yer, yazın ta
biatı yemeye başlar ve besi hayvancılığı yoktur, ge
nellikle Doğu'dan nakledilen ve kesilen hayvanlar
zayıf hayvanlardır. Eğer et ve süt mamullerinde gir
dilerle et ve süt fiyatları arasında ve süt mamulleri
fiyatları arasında belli bir dengeyi kuramazsanız,
Türkiye'de hayvancılığı geliştiremezsiniz. Bu benim
şahsî kanaatim. Bu denge yoktur.
Doğu'da kendimizden hiç bir şey vermeden hay
van yetiştirme şansına sahip olmamızı istismar et
mişizdir seneler senesi. Doğu'daki insanlar,
hay
vanları yetiştirir ve biz hayvanın et fiyatını daima te
pesinden basmak suretiyle besi hayvancılığını imkân
sız hale getiririz. Ziraat Bankasının besi hayvancı
lığı için, zaman zaman verdiği krediler dönmemiştir.
Çünkü, hayvana verilen yem kadar üzerine et koya
maz.
Binaenaleyh, et meselesini Doğu ile Batı'yı, et
yiyenlerin sosyal durumlarını iyi etüt etmek, iyi göz
önünde tutmak suretiyle sonucu bağlamak
lâzım
kanaatim budur.
Şimdi genel izahlarıma geçmek istiyorum :
Değerli arkadaşlarım;
Sanıyorum ki, söylemek istediklerimi bu 45 daki
kalık süre içerisinde söyleyemeyeceğim; ama tartış
ma konusu olan gene! konular üzerinde duracağım.
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İzin verirseniz, uzun süredir anlaşamadığımız şu fiyat
hareketleri üzerinde biraz duralım,
Fiyat hareketleri meselesi, Sayın Cumhuriyet Halk
Partisi sözcülerini bir hayli üzüyor. 1974 yılındaki
toptan eşya fiyatlarındaki artış endeksinin % 30 se
viyesine çıkması gerçekten üzülecek bir şeydir; ama
bizim bu mukayeseyi yapmamızdan üzülmeyin. Şim
di, Cumhuriyet Halk Partisinin bir başka sığmağı var
bu noktada; efendim diyorlar, bizim bir tane daha
toptan eşya fiyat endeks mukayesemiz var, o muka
yese sonucunda da % 19 artış görünüyor. % 30'u
hiç zikretmeden bu % 19 artışı ifade ediyorlar, %
19'luk artış, iki yılın Aralık aylarının mukayesesin
den doğar. Halbuki, % 29,9'luk, (% 30 diyoruz yu
varlak olarak) artış da, iki yılın endekslerinin ortala
malarının birbiriyle mukayesesinden doğar ki, fiyat
artışlarını iyi gösterge olarak kullanmak için, ortala
maların birbiriyle mukayesesi öteden beri Meclisler
de kabul edilmiştir. 1974'ten beri bu bir münakaşa
konusu olmaktadır. Çünkü, 1974 yılında Aralık ayla
rı mukayesesi % 19, ortalamaların mukayesesi %
29,9 dur.
Şimdi, aynı mukayeseyi aisp da gözden geçirecek
olursanız, 1970 yılından 1976 yılma kadar bakınız
toptan eşya fiyatlarında ortalama artışlar şöyle cere
yan etmiş; 1971 ortalama 15,9, 1972'de 18, 1973'te
20,5, 1974'te 29,9, 1975'te 10,1, 1976'da 15,6. 1971 1975 yılları ortalama 5 yıllık fiyat artışı % 18,9.
Şimdi, 1971'den hu yana 5 yıllık ortalama artış
1975 yılında büyük ölçüde altında, 1976 yılında da
yine üç puana yakm daha aşağıda gerçekleşmiştir; 5
yıllık ortalamanın altındadır. 1975 yılındaki fiyat ar
tışları da altındadır, 1976 yılındaki fiyat artışları da
altındadır. Bırakınız 1974'le mukayese etmeyi, 1971
yılı hem ekonomimizin, hem de siyasî havamızın kriz
haline girdiği dönemin başlangıcıdır. 1971'den 1975'e
kadar ortalama % 18,9 artış oluyor, 1976'daki artış
% 15,6.
Say m Baykara sanıyorum, «11 aylık artışlar %
15 idi de, 12 35lık artıştan sonra °f0 15,6'ya indi, kü
çüldü. Bu küçülme nasıl oluyor?» buyurdular. Bu kü
çülme değildir aslında, metot değişikliğidir. 12 nci
ayın rakamlarını aldığımız zaman, 12 nci aym en
dekslerini aldığımız zaman, artık yıllık ortalama en
deks mukayesesi yapmak imkânına kavuşuruz. Hal
buki, senenin sonuna gelinceye kadar, endeksler bir
evvelki aylarla mukayese edilmek suretiyle
yüzde
olarak ifade edilir ve 1976 Mart endeksi bir sene ev
velki Mart ayının endeksi ile karşılaştınlarak senelik
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fiyat artışları hesap edilir. 1976 Martından
geriye
doğru. % 16'nın üzerindeki fiyat artışı bir Kasım
ayından öteki Kasım ayına kadar veyahut 1976 Eki
minden 1975 Ekimine kadar bir senelik fiyat artışla
rını vermektedir. % 15,6 oranındaki rakam da, 1975
ortalama fiyat endeksleri ile Î976 yılı ortalama en
deksleri mukayesesinden doğan ve en iyi gösterge bu
dur. Geliniz, her zaman bunu kullanalım. Bakınız,
geçinme endeksleri konusuna geliyorum.
Geçinme endekslerini de 1971'den itibaren topla
dım ve ortalamasını aldım. Bu ortalama, Ankara ge
çinme endeksinde % 17,5, İstanbul geçinme endeksin
de % 18,7, (1976'da ortalamaların mukayesesini ve
riyorum, biraz evvelde arz ettiğimde
ortalamadır)
1976 yılında Ankara geçinme endeksindeki artış %
16,4'tür, İstanbul geçinme endeksindeki artış oranı da
% 17,4. Geriye gittiğimiz zaman, istanbul geçinme
endeksi 1976'da % 17,4'tür, 1975'te % 21,2, 1974'te
% 23,9.
Bir arkadaşımız burada beyanda bulundular, «Bi
zim zamanımızda toptan eşya fiyatları endeksi arttı;
ama perakende endeksler, tüketiciyi ilgilendiren en
deksler artmadı.» diye; bu artış % 23,9'dur. Bu artmamışsa, niye % 17 olan artmış oluyor? Ona aklım
ermiyor benim. Ankara'da bu endeksler 1976'da %
16,4, 1975'te % 19, 1974'te % 15,4. Şimdi, «Efen
dim, memleket büyük bir enflasyonun içerisindedir.»
deniyor.
Değerli arkadaşlarım;
Gerçekten % 15 oranındaki artış, bir ekonominin
uzun süre dayanacağı bir fiyat artışı değildir, bunu
kabul ediniz. Yalnız izin verin de ekonominin denge
sini bozmadan, fiyat artışlarını büyük ölçüde sınır
lamak mümkün değildir demeyeyim; ama ekonomiye
büyük zarar verir, bunu hep beraber kabul edelim.
Resessiyon devreleri gelir, işçilik gelir, büyüme hızı
nız azalır, hepsi olur, Büyüme hızını azaltmadan, ya
tırımların gerçekleşme hızını azaltmadan bu ölçüde
ki fiyat hareketini sınırlandırmak, tek rakamlı hale
indirmek gereklidir; bunun üzerinde duruyoruz.
Bunun ötesinde başka rakamlar da var; Türkiye'
«in ihracat rakamları. İhracat rakamları iyi, bir sene
evvele nazaran % 40 artış var. «Bu °/0 40 artışı tahîil
edelim, şu şu sebeplerden meydana gelmiştir. Ticaret
Bckanlrğınm bununla ne ilişkisi var?» diyor arkadaş
larım. Eğer böyle bir değerlendirme yapacak isek, o
zaman sizin çok şiddetle 1974 yılında tenkit ettiğiniz
ve o tenkit gücüyle bu halde Meclise geldiğiniz eski
hükümetler zamanındaki ihracatı göstereceğim şimdi,
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İhracat artışım göstereceğim. O çok güzel bir rakam
dır, çok güzel bir gelişmedir; Türkiye'nin ihracat ve
ithalât rakamları şu küçük tabloların içerisinde, İs
tatistik Enstitüsünden gelen bilgilerle derlenmiş.
Şimdi Sayın Üstün'el; «1974 yılında biz 600 mil
yon doların üzerinde sanayi mamulü ihraç ettik, siz
daha 600 ntilyon dolar seviyesine çıkamadınız 1976
da» buyuruyorlar.
Şimdi, şu 1974'ü bir görelim; ihracatı ile övünecek
siniz, fiyat artışlanyle dövüneceksiniz, başka çaresi
yok bunun. Şu övündüğünüz ihracatı da bir gözden
geçirelim. Bakiniz, 1974 yılında 1 milyar 532 milyon
dolar ihracat gerçekleşmiş. Senenin ilk 6 ayında 882
milyon dolar ihracat gerçekleşmiş, ihracatta bir sene
evvelki döneme nazaran % 37 artış var. Son altı ay
da Cumhuriyet Halk Partisi gelmiş, (Sayın Ecevit'in
mantık yoluyla gidiyorum) yeni tedbirler almış; gel
dikten üç dört ay sonra bu tedbirler etkisini gösterdi.
Geçen sene öyle buyurdular. Şimdi, ikinci altı ayda
tedbirler etkisini göstermiş. İkinci altı ayda, altı aylık
ihracat rakamı 650 milyon dolar. 882 milyon dolar
bininci altı ayda, ikinci altı ayda 650 milyon dolar.
İkinci altı ayın bir sene evveline nazaran düşüklüğü
% 15. Br sene evvelin aynı dönemine göre, ihracat
% 15 oranında düşme göstermiş. İhracat nasıl teslim
nhnmış 1974'iîe?.. % 37 oranında artıyor, bir dönem
öncesine göre. Nasıl teslim edilmiş?.. % 15 oranında
eksiîiyor. Î975':n ilk alh ayma bakıyoruz şimdi.
Î975'in ilk altı ayında ihracat % 30 oranında azalma
^öeteriyor. % 15 oranındaki azalma °/0 30'a çıkmış.
Bunlar hep Sayın Ecevit Hükümetinin aldığı iyi ted
birlerin sonucudur muhakkak,
Sene sonunda 1 milyar 401 milyon dolar ihracat
gerçekleşmiş. Bu ihracatın birinci altı ayda gerçekle
şen kısmı 638 milyon dolar. İkinci altı ayında gerçek
leşen kısmı 773 milyon dolar. Biz gelmişiz senenin
başında veyahut üçüncü ayın sonunda, altıncı ayın
sonundan sonra ihracat müspet seviyeye gelmiş, ge
lişmeye başlamış ve bizim dönemlimizde ikinci yarıda
773 milyon dolarlık ihracat olmuş.
Bu mukayeseler çok güzel birtakım değerlendir
meler yapmamıza yarıyor.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan, 1976 yılının ikinci yansını da söyleyin.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— 1976 yılına geliyorum.
Şimdi mesele 1976 yılında. 1976 yılımda 2,1 mil
yar dolarlık bir hedef almışız, büyük hedef, °/0 50'lik
bir hedef. % 50'lik hedefin % 40'ını gerçekleşiirmi-

C. Senatosu

B : 34

şiz, 1 milyar 960 milyon dolara çıkmış ihracatımız,
Geliniz hep beraber sevinelim arkadaşlar. Yeterli bu
lalım demiyorum; ama hep beraber sevinelim.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Vergi iadesi?..
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Efendim, vergi iadesi vermişsiniz; vergi iadesi ver
dik, siz de verdiniz, ben daha çok verdim.
Halka dönük tatbikatı sanıyorum Sayın Üsranel
beyan ederken pamuk meselesine temas ettiler.
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Felâket,
felâket.
TİCARET B A K A M HALİL BAŞOL (Devamla)
— Pamuk meselesinde halka dönük tatbikattan de
ğerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın sureti
katiyede bahsetmemeleri gerekir aslında, en zayıf ol
duğunuz nokta. 1974 yılında taban fiyatı olarak 8 lira
vermişsiniz.
ORÂL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 3 li
raya almışlar.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Dışarıda 6 lira, kabul edin 6 lira, 2 lira da fazla
vermişsiniz dış piyasaya göre; ama alıcı olarak sade
ce birlikleri göstermezsiniz. Birlikler bu malı alacak
kapasitede teşküâllanmamış. Kuyruklar Adana'dan
Suriye'ye kadar uzanmış.
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Tüccar
almıyor.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Tamam, tüccar almıyor. 150 tane tüccarı cezalan
dırıyoruz. Almıyor, doğru. Tüccar almıyor ve kuy
ruklar uzarn?ş. Kuyruğun ucundaki insan 4 liraya ma
lını elinden çıkarmış. 4 liraya ondan malını alan in
sanlar, hiç alın teri dökmeden dostluklarla birliklere
getirmişler 8 liraya vermişler. Hazineden 8 lira çık
mış, ama üreticinin cebine 4 Ura girmiş, aracının ce
bine de 4 lira girmiş. Aracının cebine 4 lira koyan
lar, üreticinin cebine de 4 lira koyanlar, «Ben üreti
ciden yanayım» demeye hak kazanamazlar. (A. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri.)
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ticaret Bakam olarak konuşuyorsunuz, Çok rica ederim, Ticaret
Bakanı müstakil milletvekili değildir.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Ticaret Bakanı olarak konuşuyorum değerli arka
daşlar.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Nasıl, «4 lira
üreticiye, 4 lira tüccara»
diyorsunuz?
Kuyruğun
ucundakini söylüyorsunuz.

9 . 2 . 1977

O : 2

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin
de uzamasın müzakere.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Yaşanan olaylardır bunlar. Bu olaylar aslında nor
mal bir dönemde yaşanmış olsaydı, Cumhuriyet Halk
Partisinin iktidarı 7f5 ay da sürmezdi; ama normal ol
mayan bir dönemde, millî birliğin gerektiği bir dö
nemde bu soygun düzeni yaşandığı için bu kadar
uzun sürmüştür. Hiç kimse parmak basmamıştır üze
rine. Yoksa, oradaki üreticilerin hepsi traktörlere bi
nip Ankara'ya hücum ederlerdi. O mezalime boyun
eğmezlerdi; ama Türk üreticisi o mezalime niye bo
yun eğmiştir?.. «Kıbrıs'ta harp var, benim vatanım
tehlikede olabilir, ben onun için şimdi mesele çıkar
mayayım.» demiştir, (A. P. sıralarından,
«Bravo»
sesleri). Aslında budur.
BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktimiz çok daraldı,
suallere geçebilirmiyiz?
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— İthalât konusunda da birkaç meseleye temas ede
ceğim çok kısa olarak. Ondan sonra suallere geçelim
Sayın Başkanım.
Değerli arkadaşlarım;
İthalât meselesinde de durum daha iyiye doğru
gitmektedir. Büyük ölçüde ithalâta ihtiyacımız var
dır. Özellikle kalkman ülkelerin ithalât ihtiyaçları ve
iç talebin yüksekliği, dış ödemeler dengesinin önemli
birtakım sebeplerindendir; fakat ithalâtımızda özel
likle 1974 yılından sonra çok fazla artışlar olmuştur.
Bu artışların bir kısmı petrole yapılan zamlardan do
layıdır. Bunların bir kısmı da, bazı maddeler üzerin
deki spekülatik
ithaîâttan doğmuştur; ama hangi
maddeler üzerinde spekülasyon yapılmıştır, kesinlik
le tespit etmek mümkün değildir; ama spekülasyon
yapıîrmştır.
Şimdi burada ithalâtın artış seyrini tetkik ettiği
miz zaman bazı noktalar gözümüze çarpıyor. İthalât
artışı 1974 yılında °/0 81,1 oranında olmuş. Buraya
ilk defa pahalı petrol giriyor. Fazla insafsızlık etme
yeceğim, lik defa; ama bunun % 40'ı petrol dışı
maddelerden gelmedir.
Ondan bir evvelki dönemde % 33 oranında artı
yor ithalâtımız. O dönem, petrol dışındaki faktörle
rin enflasyonist baskılar yarattığı dönemdir. 1975 yıhnda ithalâtımız °/0 25 oranında artıyor.
1976 yılında ithalâtımızdaki artış % 8,2'dir. %
8,2 ile ithalâtımızı muhafaza etmek, aslında başarılı
bir şeydir. Ümit etmek istiyorum, ithalât artışı bu
oranlarda gerçekleşir. Belki de bu oranlardaki bir it458 —
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halat artışı bizim gelişmemizi de sınırlayabilir; ama
1976 yılında alman bir sonuç vardır; bir senede 559
milyon dolarlık bîr ihracat artışı gerçekleşmiş. Bu ar
tış, 1970 yılındaki ihracatımıza denk bir artış. Altı
sene evvelki tüm ihracatımıza denk bir artış bir se»
nede gerçekleşmiş. Bu birinci sevineceğimiz konu.
İkincisi; ithalâtımızda artış 390 milyon dolardır
1975'e nazaran. Demek ki, ihracattaki gelir artışı, it
halâttaki gider artış farkından daha fazla. 390 mil
yon dolarlık daha fazla mal ithal etmişiz, 559 milyon
dolarlık daha fazla mal ihraç etmişiz.
Bu ihracatın büyük bir kısmının pamuktan ileri
geldiği ileri sürüldü. Evet, pamuk bunun içerisinde
fazladır. Aslında pamuk deyince aklıma yine başka
şey geliyor; 400 bin ton pamuk devraldı!:. 400 bin
ton pamuğun 95 bin tonu 1973 mahsulüydü, bize gel
di; ama bizim sanayimiz pamuksuzdu, sanayie nasıl
pamuk verileceği bilinmiyordu ve ihracat kanalları
tamamıyle tıkalıydı. Doğrudur, bize pamuk devri ya
pıldı ve biz bunları ihraç ettik, ihraç ettik; ama bir
başka mesele var : 1976 ihracatı içerisinde bir gram
zeytinyağı ihracı yoktur. Zeytinyağı ihracı da bizim
^statiklerimize göre, sanayi malı ihracıdır.
İçinde bulunduğumuz sene en az 50 bin ton, en
çok da 70 bin to;ı civarında zeytinyağı ihraç edile
cektir. Sadece bu miktar 70 - 80 milyon dolar eder;
ama 1974'ün içerisinde büyük ölçüde zeytinyağı ih
racı payı vardır. Sanayi malıdır. Bizde kepek de sa
nayi malîdir, küspe de sanayi malıdır. Aslında, tam
sanayi malı olarak saymak doğru değildir; ama bü
tün istatistiklerimiz böyle gelmiştir de onu değiştire
miyoruz.
BAŞKAN — Sayın Bakanım, lütfen sorulara ge
çelim ve zaman artarsa onları tespit edelim.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Peki Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Kusura bakmayın, çok rötarlı gidi
yoruz efendim.
Birinci soruyu okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ederim.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüsamettin Çelebi
Soru :
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu
nun geçen yılki çalışmaları sırasında GİMA'nın kâr
ve zarar bilançosu, başka sebepler yanında yeteri ka
dar açıklık taşımaması, milyonlarca alacağın belge-
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sîz. olduğunun anlaşılması ve yuıi dışına fındık ihra
cından doğan usulsüzlüklerle
Hazine zararına yol
açıldığı anlaş;îdiğ? için, Genci Kurullara sevk edilme
miştir.
Bakanlığıma temsilcileri önünde ahnan kararda,
özellikle i'nıchk ihraeıyie ilgili komada, görevlerini zamamnda yaprnamak3 GİMA sorumluları
hakkında
kovuşturma açılmasmî «inlemek yönünden İhmalkâr
davranmak gibi nedenlerle Bakanlığınız ilgilileri hak
kında da gerekli işlemlerin yapılması ve
sonucun
Karma Komisyona bildirilmesi öngörülmüştü.
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun
bu
kararından sonra fındık konusundaki Hazine kaybı
na yol açanlar hakkında ne gibi işlemler yapılmış
tır?
BAŞKAN — Kısa olsun cevaplar lütfen.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Sayın Başkan, teferruatlı cevap verebilmem için,
izin verirseniz yazdı cevap vereyim bu konuya.
BAŞKAN — Fek! efendim.
İkinci soruyu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorulana Sayın Bakan tarafından söz
lü veya yazılı olarak cevaplandırma-îsın müsaadeleri
nize saygılarla arz ederim.
Balıkesir
Hikmet Asianoğlu
i. Taban fiyatı Terilen taran maddelerinin, ba
fiyatların geç ilân edildiği şlkâ3"ei2eri vardır. Bunun,
piyasanın teşekkülü ve raüstal^nin huzura kavuşmastni aa^'aiîiiîk maksadıyla erken ilân- mümkün değil
midir?,...
2. Bakanlıklarına bağlı olan Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bnrkasmuı çalışma tarz?., çalışan persone
linin diğer bankaların personeliyle karşılaştırıldığı zamsa durr/rn ÇC?Î menfidir, Yeîksii'erl, müşteri bulma
arzusu ii'har ctmen'seîcri, müşierİ3?e karşı soğuk muameleleri, bölge rayiçlerine göre, gerekli kredilerin
çok altında kredi verilmesi ve benzerî olaylar vatan
daşı, müstahsili, cif İçi,yi canından bezdirmektedir. Bu
durumun düzeltilmesi hususunda Bakanlığın girişim
leri vav mıdır, varsa «elerdir?..,
3. Ziraat Bankası şube müdürleriyle
kontrollü
kredi mensupları arasmda uyumlu bir çalışma yok
tur. Ba konu üzerinde düzeltici bir çalışma var mı
dır?...
4. Ziraat Bankasının çiftçiye ve hayvancıya ver
diği krediler tatminkâr değildir. Bunun artırılması ve
459 —
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cidden kredi anlamı taşıyacak seviyeye
getirilmesi j mistir. Tarım Satış Kooperatiflerine 30 milyarım dü
şerseniz, 50 milyar civarında çıkmıştır sadece ziraî
için ne düşünülmekte, ne yapılmaktadır?,..
krediler; ama ziraat yeni girdiler kazanmıştır, yeni
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
masraflar kazanmıştır. Bunun karşılığında, bugün hâ
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
lâ kredilerimiz yetersiz diyebiliriz.
—- Sayın Başkan, Sayın Aslanoğlu'nuıı. suallerine ce
Ziraat Bankasının kaynaklarını takviye etmek su
vap vereyim.
retiyle bunu yeterli hale getirebiliriz. Eğer parlamen
Taban fiyatlarının geç ilân edilmesi, mutlaka bir
tomuz ve hükümetlerimiz elbirliği yaparsa,
Ziraat
takım sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Ta
Bankasının öz kaynaklarını takviye etmek mümkün
ban fiyatlarının erken ilân edilmesinin de başka sa
dür. Bir ölçüde, yabancı kaynak transferi suretiyle
kıncaları vardır. Taban fiyatlarını zamanında ilân et
Ziraat Bankası kaynaklarım takviye etmek de müm
mek şeklinde bir prensip koymuş olsak bile, bunun
kündür.
zamanının ne olduğu her zaman için tartışılabilir. As
Sanıyorum sorunun cevabım vermiş oldum.
lında, taban fiyatları politikamız öteden beri sürdü
BAŞKAN — Tamam efendim.
rülmektedir ve erken ilân isteminde bulunulmakta
Sayın Kocaman; sorunuzu kısa sormanızı
rica
dır.
edeceğim,
vaktimiz
çok
dar,
lütfen
efendim.
Bir defa taban fiyatlarının bir kısmı dünya fiyat
Buyurun.
ları dikkate alınarak tespit edilmektedir. Dünya fi
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Yakın günlerde
yatlarının ne şekilde temayül göstereceğini bir nebze
kurulup faaliyete geçen Hür Teşebbüs Konseyi, ser
olsan belirleyebilmek için, rekolte tahminlerinin or
maye sınıfının, diğer sınıflar ve özellikle emekçi ke
ta yere çıkması lâzımdır. Rekolte tahminleri orta ye
simler üzerinde üstünlük ve egemenlik (Yasanın de
re çıkmadan evvel fiyat tespitleri göç olmaktadır.
yimiyle «Tahakküm>) kurmasını amaçladığını açıkça
Yalnız, bütün taban fiyatları politikalarının ekono
ilân
etmiştir.
mimize daha uyumlu bir hale getirilmesi hususunda
Bu Konseyin, belirttiğim amacım gerçekleştirmek
Bakanlığımda çakşmalar sürdürülmektedir. Diüer ül
için, fonlar oluşturduğu ve oluşturacağı da açıklan
kelerde ne gibi destekleme politikaları uygulandığı
mıştır.
hususu, ataşelerimiz tarafından tetkik edilmekte ve
Hür Teşebbüs Konseyinin en etkili ve yetkili üye
bize gönderilmektedir. Bundan daha iyi taban fiyat
lerinden
olan Ankara ve İstanbul Ticaret Odaları ile
politikaları uygulanabilir aslında. Hele ekonominin
Odalar Birliğinin yakın geçmişte, «Ülkü Ocakları»
ve konjonktüre! dalgalanmaların çok .fazla olduğu dö
adını taşıyan terörist cinayet mangalarına
parasal
nemlerde taban fiyatları politikalarını uygulamak fevyardım yaptığı ve bu örgütü finanse ettiği bilinen
kaîâda güç hale gelmiştir. Nitekim, bunun güçlüğü
gerçeklerdendir.
1974'îe görülmüştür. Mahsulün çıkmasına çok yakın,
ele geçmesine çok yakın zamanlarda taban fiyatları
politikaları ilân edilmiş olmasına rağmen, yine de bu
konuda, hepimizin hiç kusursuz diyebileceğimiz bir
tatbikatı sürdürmek mümkün olmamışın'.
Ziraat Bankası ve kamu kuruluşu niteliğinde bu
lunan bankaların personel rejimleri gayet tabiî ki di
ğer bankalara nazaran dengesizdir. Bu dengesizliğin,
ziraî kredilerin verilmesinde sıkıntı
doğurması bir
faktör olabilir, kabul ediyorum; ama tek faktör de
bu değildir muhakkak. Ziraî kredilerde, kredi yeter
sizliği öteden beri söylenmektedir. Hâlâ da kredi ye
tersizliği mevcuttur. Bundan 10 sene evvel 4 - 4,5
milyar liralık kredi dağıttığımız (Sanıyorum, 6 mil
yar civarında idi Zirâat Bankasının dağıttığı ziraî
kredi miktarı.) zaman âst^ 12 - 13 milyar liraya çıksak diye düşünüyorduk, Şimdi bu miktar Tarım Sa
tış Kooperatifleriyle beraber 80 milyarın üzerine çık-

Türk Ceza Yasasının 141 nci maddesinde, (Bir
cümleyi aynen sunuyorum Sayın Bakan.) k e m i y e 
tin iç örgüsünü teşkil eden ve kanunlar önünde eşit
olan sınıflardan birinin diğerini ortadan kaldırması
nı istihdaf edecek her türlü hareketin cezalandırılma
sı meselâ bir işçi sınıfı diktatörlüğü kurulmasını, bir
kapitalist sınıf tahakkümünün tesisini önleme...» di
ye ifade edilmiş olan yasa amacını da gözönünde bu
lundurarak;
Soru 1, Büyük çoğunluğu Ticaret Bakanlığına
bağlı kuruluşlardan oluşan Hür Teşebbüs Konseyi
isimli örgütün kurulup faaliyete geçmiş
olmasını,
Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesine aykırı bir
örgütlenme, bu Konseyin faaliyetlerini, ilgili yayınla
rını, aynı yasanın 142 nci maddesini ihlâl eden bir
propaganda faaliyet? sayıp sayladığınızı lütfen açık
layın.
460 —-
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BAŞKAN — Sayın Kocaman konuşsanız bu ka
dar zaman almazdı.
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan.
2. Bu konu, Bakanlıkta görevli hukukçulara tet
kik ettirilmiş midir?...
3. Böyle bir araştırma yapılmışsa, ne sonuç alın
mıştır?...
4. Yapılmamışsa, Sayın Bakan bu konuda bir
araştırma yapılmasını gerekli görüyor mu?...
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, kısa kısa olsun efen
dim.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Sayın Başkan, teşkilâtlanma konusunda, kanaatim
ce teşkilâtlanma yasağı olmaması lâzım ve her teşki
lâtlanmayı, kendi sınıfının hakim sınıf olarak mey
dana getirilmesini isteyen bir teşkilâtlanma olarakda
kabul etmemek lâzım. Esnaf teşkilâtlarımız var, hâ
kim sınıf, esnaf teşkilâtıdır, esnaf olacaktır demiyor
kî, işçi teşkilâtımız var.
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — «Savaşacağız»
diye kurulmuş Konsey.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Barış istiyorlar.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Ama, bunu kanunlara siz aykırı buluyorsanız; be
yanınız bu ise, tetkikini yaptırır arz ederim.
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Üstünel, buyurun efendim,
kısa olsun efendim.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan,
Sayın Bakandan şunu sormak istiyorum, fiyat en
deksleriyle ilgili :
Sayın Bakan burada 1974 endekslerini tartışırken,
«Yıl sonlarım karşılaştırmayalım, yıl ortalamalarım
karşılaştıralım, gelin bunda anlaşalım.» dediler. An
laşmamıza olanak yok; fakat bir süre sonra kendileri
bir çelişkiye düştüler; 1974 yılındaki ihracaatla diğer
yılların ihracaatlarım karşılaştırırken, yan yıllara böl
düler; yani ilk altı ay, spn altı ay ve böylece yıllık
ortalamaları nispetini kendileri bizzat çiğnemiş oldu
lar. Acaba, aynı şeyi 1974 yılındaki fiyatlarla ilgili
olarak uygularlarsa, Ecevit Hükümetinin enflasyonist
etkisi ne olmuştur? Onu bize söylerler mi?...
İkinci sorum şudur efendim :
Bütün kamuoyunca bilindiği gibi, Türkiye'deki it
halât programı 1977 yılının başında yayınlanamadı.
Hükümet içindeki bir ihtilâf dolayısıyle üç hafta ge
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cikti. Bu konuda dışarıya bazı haberler sızdıysa da,
resmî bir açıklama yapılmadı. Görülen odur ki, A P '
ye bağlı Ticaret Bakanlığıyla MSP'ye bağh Sanayi
Bakanlığı arasında bir büyük çatışma, çekişme olmuş.
Acaba, bu ithalât programının hazırlanması ve yü
rütülmesi işleriyle ilgili olarak tartışma, halkın çıkar
larını ilgilendiren birtakım temel konularda
mıdır
anlaşmazlık, yoksa bugünkü bozuk düzenin haracını
kimin alacağı ve iş çevrelerinin ipini ve kontrolünü
kimiıı elinde tutma konusunda bir çekişme mi var
dır?...
Bunu öğrenmek istedim.
BAŞKAN — Sayın Başol, tek kelime ile cevap
verebilirsiniz.
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla)
— Sayın Başkan, fiyat artışları konusundaki altı ay
lık mukayeseyi lütfen sayın profesör kendileri yap
sınlar.
İkinci suallerini de sual kabul etmiyorum. Çünkü,
kimin bu memlekette soygun düzeni meydana getirdi
ğini biraz evvel arz ettim.
BAŞKAN — Tamam efendim,
cevaplanmıştır.
Vaktiniz doldu efendim.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan,
bit tek soru rica ediyorum.
BAŞKAN — Hayır efendim, kifayet önergesi...
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan,
Sayın Başkan...
BAŞKAN — Ne bağırıyorsunuz efendim, buyu
run. Kifayet önergesi...
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bir tek soru
rica ediyorum.
BAjŞKAN — Soramazsınız efendim, kifayet öner
gesi kabul edildi.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Grup adına
konuştum, muhalefet adına konuştum. Bir tek soru
rica ediyorum.
BAŞKAN — Tamam efendim, zorla olmaz efen
dim.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Her zaman
böyle yapıyorsunuz.
BAŞKAN — Tüzük varken zorla olmaz.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bu Tüzük Öy
le değil, bu Tüzük öyle uygulanmaz. (A. P. sıraların
dan «Ne bağırıyorsun?» sesleri).
Sîz ne bağırıyorsunuz?...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin bağırmaya
ne hakkın var?...
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Bugün, o gün değinemediğim,
lerle ilgili konuya değineceğini.
mm.

BAŞKAN — Lütfen efendini, şahsımla karşı karşxya değiMniz; rica ediyorum,
NEJAT SAELICALİ {Balıkesir) — Çığırından nkanyorsunuz, yarım cünîle sual sorcIsT^ı, bir tek sual.
Her zamaa bunu sapıyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Ssrhcalı, rica ediyorum, gü
rültü yapmryjnızo
NEJAT SAELICALİ (Bahkeshj — *mza Sayın
Bakana a't m;ik\: değil nîidh'?., îmzasım sordum.
BAŞKAN —- Eîîj/uren Sayın Bilgen.
L Û T F ! BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın
senatörler;
Konuşmama başlamadan önce, Sayın Bakana
bir noktada üzüntümü belirterek söze girmek istiyoBundan birkaç hafta önce, narenciye ihracatı ile
iîgitî gündem dışı bir söz almıştım. Bizim usulümü
ze, göre gündem dışı konuşma isteği bir üye tara
fından yapıldığı zaman, Başkanlık ilgili bakana haber
verir» bskanîar buraya gelir, cevaplandırırlar. Şa
yet o gün yoklarsa, gelenıiyecek durumda iseler,
başka bir gün be cevabı verirler.
Ssym Bakan o gün burada yoklardı. Ben koııuşmamı bitirdim, dışarıya çıktiğım zaman Sayın
Bakanı arkadaki odada oturur gördüm ve üzüntüm
oradan oldu; fakat hemen iyiye yorarak, belki geç
gelmişlerdir, konuşma esnasında yetişememiş olabi
lirler diye düşündüm ve başka bir gün, ertesi günler
de gelirler, o konuyu aydınlatırlar diyz
bekledim.
Ama, bugüne kadar gelmediler. Bu noktada dene
timin eksik kaldığını belirtmek istiyorum.
O ^linkti koRi:ş.îit3m'Ta narenciyenin İhracat bakımmdan, üretici bakımından, hattâ ihracatçı ba
kımından bu seneki kadar kötü olmadığını belirtmek
isîeiîKştnîi. Eünıizde iki kaynak var bu konuda.
Bir tanesi, Mers r n İhracatçılar Birliğinin bu nok
tayla ilgili raporlsn. O gün özellikle bundan bah
setmiştin!, şikâyetleri dile getirmiştim.
Diğeri ele, bu ihracatın en önemli kısmını yapsn kooperatiflere karşı Eakariiğsn tutumudur,

yalnız kooperatif

Sayın Bakan biraz evvel, «Esas soygun düzenini
siz Ecevit Hükümeti zamanında meydana getirdiniz.»
dediler. Ben şimdi bir örnek vereceğim; soygunun
şimdi mi, o zaman mı ya da yarın mı olacağını göre
ceğim
KÖY - KOP'a bağlı bir İÇKO Birlik var. İÇKO
Birliğin 10 binden fazla üyesi, 75 tane de köy birli
ği var. Bunların en az 40 tanesi narenciye işiyle
meşguldür. İÇKO Birlik, bundan evvelki yıllarda bü
tün narenciye ihracatçıları gibi, narenciye ihracat
teşvik kredisi
almıştır, kullanmıştır,
ortaklanna
dağıtmıştır. Zamanında borcunu bir kuruş eksiksiz
ödemiştir ve taahhüt ettiği dövizleri de sağlamıştır.
1976 yılında da 20 milyon lira kredi almıştır ve
bunun için 2 083 334 dolar taahhütte bulunmuştur.
Bundan evvelki yıllarda taahhüdünü yerine getiren
bu kooperatif, sanırım bu yıl da taahhüdünü yerine
getirecektir. Ancak, her nedense Bakanlık, 40'dan
fazîa üyesi c k a bir kooperatife 20 milyon lira ver
miştir. Yani Mersin'de iktidarın en büyük kanaûmm İl Başkanına 30 milyon liradan fazla verirken;
15 birlikli 22 bin üyeli bir kooperatife onun yarısı
îiEdar kredi vermek suretiyle büyük bir dengesizlik
yapmıştır,,
Kooperatifler, kendilerine aldıkları kredileri bel
li bir yönetmeliğe göre kullanırlar; fakat Bakanlık
h'j yıl sık «ık yazılar yazmak suretiyle bu kredileri
rahatlıkla kullandırmak istememiştir. Örneğin, 10
Haziran 1976 tarihinde İÇKO Birliğe yazdığı bir yazı
da, âdeta «Kime ne para vereceğinizi bildirebilecek
siniz.» der gibi bir beyanda bulunmuşlardır ve zaman
şeriti içerisinde kime ne verdiğini bildirin demişler
dir. Cevabını kooperatiften almışlardır, projeleri
ni göndermişlerdir, şöyle şöyle yapıyoruz demişler
dir.
Böyle devam etmekte iken 13 Temmuz 1976 ta
rihinde Bakanlık yeni bir yazı yazarak, özel ih
racat fonundan kredi kullanma belgesi ile iîgiK her
türlü işlemin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu
belirtmiştir.
Temmuz ayı narenciye ağaçlarının bakım zamanıdıv ve üreticiler o zaman kredi alırlar. Bu durdur
manın sonunda, kooperatife vermeye kıyamadığı
parayı, çek yüksek olarak belli kişilere veren bu
Bakanlık, köylünün narenciyesinin esas soyguncuya
ksphrılmasına aracı olmuştur.
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IÇKO Birlik kendi uyguladığı kredi dağıtımının
1163 Sayılı Kooperatifler Yasasına uygun olduğu
nu belirten dokümanlar gönderince, Bakanlık, «Duru
munuz tetkik edilmiştir, doğru yapıldığı görülmüş
tür J Devam edip.» demişlerdir. Ancak, 19 Tem
muz 1976 tarihinde tekrar bir yazı ile bu doğruluğunu
belirtmelerine rağmen, ondan 8 gün sonra 27 Tem
muz 1976 tarihinde dağıtımın yapılması, artan 3 mil
yon 750 bin liranın kimlere verileceğini, filan filan
lara verin dercesine bir yazı göndermiştir ve bu ara
da ortak üyelerden bîr tanesinin Lamaz Kooperati
fine özellikle durumunu sorma ihtiyacını duymuştur.
Sonradan 5 üye Lamaz, Kargı Pınarı, Tırtar Ka
le, Ayaş köyleri Menko Birlik adında yeni bir ku
ruluş için teşebbüse geçmişlerdir. Bunun kanunen
tamamlanması mümkün değildir. Çünkü önce bağlı
oldukları anakooperatiften resmen
ayrılacaklardır,
ondan sonra bir kooperatif kuracaklardır. Kaldı ki,
yine Bakanlığın bir kararına göre, «Aynı bölgede,
aynı amaçla ikinci bir kooperatif kurulamaz» demiş
lerdir*
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Bitiyor efendim.
Nitekim 9.7.1976 tarihinde Konya'da kurulması
istenen bir kooperatife bu nedenle müsaade eîmemşîerdir. Buna rağmen, Menko Birlik daha teşek
kül etmeden Bakanlıktan 40 milyon lirdik krc:Ii vsr^l
akmışlardır. Yani, 40 kooperatife 20 milyon lira,
köy basma 500 b*n lira. 5 ortaklı bir kooperatife,
Menko Birliğe, kanunî durumu da teşekkül etmediği
halde 8'er milyon lira kredi vermişlerdir. Üstelik
40 bin sandık narenciye ihracat kontenjanı da tanı
mışlardır ki, bu kontenjan (ihracatçılar bilirler) pa
ra kredisinden daha önemlidir; fakat Menko Birlik
bu 40 milyonluk krediyi işletecek aracı banka bula
mamıştır. Ancak, Ziraat Bankası 40 bin sandık ih
racatı esas alarak, 7 milyonluk bir kredi açmıştır,
fakat bunlar 40 bin adet sandıklarını kullanamadık
ları için tüccara vermişlerdir.
İşte, Sayın Bakanın biraz evvel burada belirttik
leri gibi, kendi il başkanlarına verdiklrci 34 milyon
lira kredi, böyîece dolaylı oîarak işletilmiştir. Bu
krediler nasıl kullanılır? Köylüye dağıtılır, 6 aylık
zaman içinde bunarın malının teslim edilmesi gere
kir. Bakanlıktan çok ucuz şartlarla alman bu kre
diler, köyFüye malı teslim edinceye kadar normal
banka faizi üzerinden verilir. 34 - 35 milyon lira
kredi alto. ay içerisinde 3,5 milyon lira kâr getirir
kendilerine. Hiç bir kazançları olmasa bile, bu
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ihracatçı kişilerin % 10 vergi iadesiyle beraber bir
3,5 milyon daha kazanırlar ve 7 milyon lirayı sağfiariar.
Değerli arkadaşlarım;
Bu sene Mersin narenciye bölgesinde bir silke
leme seKeşidir. Arada bir böyle büyük silkelemeler
olur; küçük ihracatçılar, küçük tüccarlar ve koope
ratifler batsın, büyükler kalsın diye. İşte bir silkele
mede 3 - 4 milyon lira kaybetse de birkaç tane fir
ma, bunlar yeni seneye tekrar ayakta kalabilecektir.
Bu bakımdan, ben Sayın Bakandan önce ko
nuşmak arzusunda idim, belki bu koşuya cevap ve
rirlerdi. Eğer iü*zu ederlerse, denetim görevimize
fırsat vermek isterlerse gündem düşı konuşmamla be
raber, buna da birleştirerek cevaplandırmasını iste
yeceğim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1977 Malî Yılı
Bütçe Kanun tasarısının müzakeresi bilmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kaba! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)
Lira
101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
42 690 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum.
Kabul
edenler...
Kabul etmeyenler,,, Kabul edil
miştir.

111

Dış ticaretin
düzenlenmesi ve
geliştirilmesi hizmetleri
70 793 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
suruyerarn.
Kabul
edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
mişti v.

112

İç ticaretin düzenlenmesi ye ge
liştirilmesi hizmetleri
55 747 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum.
Kabul
edenler...
Kabul etmeyenler.,. Kabul edil
miştir.
Hizmet programlarına
dağıtı
lamayan transferler
15 000 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum.
Kabul
edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

900
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BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1977 Malî Yılı Büt
çesi üzerindeki müzakereler tamamlanmış ve Bütçe
kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun.
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine geçi
yoruz efendim.

O : 3

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini
alsın
lar. («Yemekten sonra görüşelim.» sesleri )
Sayın üyelerin yoruldukları beyan edilmektedir.
Bir saat sonra tekrar toplanmak üzere Birleşime ara
veriyorum. Kapanma saati : 18,40

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 19,40
BAŞKAN : Başkanvekiîi Mehmet Ünaldı
DÎVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur)

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin Üçüncü Oturu
munu açıyorum.
C) ÇALIŞMA BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1977 Malî Yılı
Bütçe Kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz.
Tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
adına Sayın Solmaz Belül, buyurunuz.
C. H. P. GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
1977 Malî Yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerin
de Cumhuriyet Haîk Partisi Grupu adına görüşleri
mizi sunmak üzere söz almış bulunuyorum.
Sözlerinle 1961 Anayasasının başlangıç bölümün
den bir pasaj okuyarak girmek istiyorum.
Anayasa; «İnsan hak ve hürriyetlerini, millî da
yanışmayı, sosyal adalet!, ferdin ve toplumun hu
zur ve refahım gerçekleştirmeyi ve teminat altına al
mayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini
bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak için»
Ve yine ikinci maddesi:
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokratJk, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.»
Demek suretiyle Devlete bazı ağır yükümlülük
ler getirmekte ve bireyler içinde bazı temel hakları
kapsamı içine almaktadır.
Şimdi Anayasamızın sağlamış olduğu temel hak
lar ve yüklemiş olduğu yükümlülükler açısından ülke
mizdeki olayları da değerlendirerek Çalışma Bakan
lığı Bütçesini eleştirmek istiyorum.
464

«Çalışma ile ilgili hükümler» genel başlığı altın
da Anayasamızın 47 nci maddesi aynen:
«İşçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde ikti
sadî ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek
amacıyle toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptir
ler.
Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve işve
renlerin hakları kanunla düzenlenir» demektedir.
Grevin karşısında lokavtın denge sağladığını sa
vunanlara karşı, biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, grevin Anayasal temel bir hak olduğunu; lo
kavtın ise, yasa ile sağlanan bir hak olduğunu ve
aralarında çok büyük farklılıkların olduğunu söyle
mek zorundayız, Grev, emeğinden başka satacak
hiç bir eyi olmayan işçinîn, değişen ekonomik ve
sosyal koşuların karşısında aç kalmamak için baş
vurduğu en son çaredir. Âdeta yaşam kavgasının
gereğidir.
Lokavta gelince:
275 sayılı Yasanın 18 nci maddesi; (Kanunî tarifini
yanıyorum.) «îş şartlarında, tatbik tarz ve usullerin
de değişiktik yapmak veya yeni iş şartları kabul et
tirmek veya mevcut iş şartlarını korumak için yapı
lan toptan isten çıkarma eylemidir.»
İşveren yeni şartları veya yeni düzenin aynı kal
masını niçin ister?.. Yatırımdan sağladığı kâra bir ha
lel gelmemesi veya arttırmak için. İşte grevle lokavt
arasındaki açık fark; birinin günlük nafakası için,
diğerinin kârını arttırmak veya sürdürmek için ey
lem ortaya koyması. Bu açık farklılık
karşısında

C. Senatosu

B : 34

Cumhuriyet Halk Partisi olarak lokavta karşı oldu
ğumuzu, kaldıracağımızı programımıza almak sure
tiyle topluma açıklamış bulunuyoruz.
Aslında Devletin görevi, güçsüzün yanında olmak
olduğundan Anayasamızda grevi Anayasal, lokavtı
ise yasal bir hak olarak tanımış ve dengeyi de sağla
mıştır.
Onun için, grev adedinin karşısında
lokavtların
çok az olduğu savı geçerli olmadığından öte, ülkemiz
de işçi ve işveren arasında bir güvenliğin sağlanama
dığı ve ücretlerin sosyal ücret niteliğini kazanmadığı
gerçeği de yatmaktadır.
Çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların çalış
ına seviyesinin yükseltilmesi çalışanlarla çalıştıranlar
arasında ilişkilerin memleket yararına ahenkleştiril
mesi, çalışma gücünü memleketin genel refahını art
tıracak şekilde verimli kılmakla yükümlü olan Çalış
ma Bakanlığımız, bu görevlerini bizim anlayışımıza
göre yerine getirememektedir.
Çalışma hayatının düzenlenmesi, düzenlenmeme
şeklinde gelişmektedir.
İşsizlik sigortasının halen yasalaşmadığı ve işsiz
ler oranının her yıl artmakta olduğu bir ülkede hu
zurdan bahsetmeye imkân yoktur. Oran bu yıl % 13'e
yükselmiştir. 1976 yılı itibariyle Türkiye'de 2 066 000
işsiz vardır. 1973'te ise 1 564 000, 1975'te 2 031 999
dir. Şayet plan hedeflerine ulaşabilse idi, bu oran %
11,2 ye düşecekti.
Batı ülkeleriyle mukayese ettiğimiz zaman, çok
yüksek oranm olduğunu görürüz. Bu oran, Amerika'
da % 7,5, Batı Almanyad'a % 3,9, İngiltere'de %
5,5, İtalya'da % 3,6, Japonya'da % 2,1, İsviçre'de

% İfi dır.
Geçen yılkı Çalışma Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesinde Sayın Bakan Paksıı, ev hizmetlerinde ça
lışanları, tarım ve orman işçilerini Sosyal Sigortalar
Kurumu kapsamına alan yasanın Meclise sevkedildiğini müjdelemiş olmasına ve aradan 1 yıl geçmesine
rağmen, Hükümet ve Bakanlığın bu yasanın Meclis
ve Senato gündemlerine öncelikle ve ivedilikle alın
ması için girişimde bulunmamasını üzüntüyle karşılı
yoruz ve Bakanlığın çok samimî davranmadığı kanısmdayız.
Yine dışarıda ve yurt içinde hizmetler birleşerek
25 yılını dolduran, 65 yaşını beklemeden emekli ol
ma yasası da Meclise sevk edilmiş orada uyumakta
dır.
Yine sendika kurmak ve işçinin bunlardan diledi
ğine üye hakkı Anayasanın 46 ncı maddesiyle işçiye
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sağlanmasına rağmen, işçilerimizin seı^ika seçme öz
gürlüğünden bahsetmeye imkân yoktur.
İşverenlerin, dilediği sendikaya üye olması için
işçiler üzerinde kurmuş oldukları baskı, bunun ötesin
de işçilerin CEÎS güvenliğini ortadan kaîdsracak eylem
ler, Basında sık sık manşet haline gelmiştir.
Sendika yalnız işçiye ücret sağlamakla yükümlü
değildir. Ücretin yanında sosyal haklar, iş güvenliği
tüm emekçilerin haklarını sağlamak açısından örgüt
lenmelerini temin ederek, kendi sınıflarının çıkarları
nı Anayasa ve yasalar içinde savunmakla yükümlü
dürler.
İşte kendi sınıfının bilincini bilerek savunan sen
dikalar, yine kendi sınıfının bilincini bilerek savunan
işverenîerce istenmediğinden o sendikalarla toplusöz
leşme masasına oturulmak istenmemektedir.
Bir faaliyet alanında tek sendikaya yetki tanıyan,
sendikal çalışmaya sınır getiren ülkelerde yetkili sen
dika, çoğunluk sendikasıdır.
Bu nedenle çoğunluk
sendikasının saptanması önemlidir.
Ülkemizde işveren, işçiyi işe alırken birkaç tane
boş sendikaya giriş beyannamesi imzalatmakta ve is
tediği sendikaya üye olduğu takdifde işe almaktadır.
Birçok işyerinde siyasî baskılarla işçiler sendikaların
dan zorîa istifa ettirilip istedikleri sendikaya sokul
maktadır. Bu gerçekler artık herkes tarafından bili
nirken, işçinin serbest iradesiyle kendisini temsil et
mesini islediği sendikayı seçmesini sağlayan referan
dum yasasını reddetmek; bizim anladığımız anlamda
işçinin değil, işverenin yanında olmaktır. Bu bugün
kü MC, Hükümetinin ve onun Çalışma Bakanlığının
işverenin; yani hâkim sınıfların ideolojileri ile birlik
içinde ona yandaş olduklarını açıkça ortaya koyma
larından başka bir şey değildir.
Referandum yasasının Senalo'da görüşülmesi sı
rasında daima örnek almakla gurur duyulan Batı Ül
kelerinde olmadığından bahisle redde bir gerekçe ola
rak ileri sürüldü. İngiltere'de teamülle, sendika mer
kezinin kararından bağımsız olarak her işçi toplulu
ğu greve gidebilir. Fransa ve İtalya'da her sendika
nın üyelerini bağlayacak kapsamda ayrı ayrı toplu
sözleşme yapmak olanağı vardır. İngiltere, Fransa ve
İtalya'da bir işyerinde birden fazla sendika grev ve
toplusözleşme yapabilir. Bu durumda, çoğunluk ara
maya gerek yoktur. Amerika'da çoğunluk aranan sis
tem vardır ve orada da referandum vardır.
Sayın senatörler;
Bu yasa MC. Hükümetinin oyları ile ve Sayın
Bakanın ifadeleriyle genel anlamda referanduma kar-
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şı olmamalarına rağmen reddedilmiştir. Reddedilmiş*
tir, çünkü açık gerekçelerinin arkasında siyasal amaç
lar vardıv. Şöyle ki, DİSK'e bağlı bir Genel - İş Sen
dikası vardır. 34 sıra nolu işkolu genel hizmetlerde
yetkili çoğunluk sendikası olduğu kendi müfettişleri
nin verdiği raporla da saptanmasına rağmen, raporu
veren müfettiş işten uzaklaştırılarak, gerçeklere uy
gun olmayan yeni bir raporla Çahşrna Bakanlığınca
bir yıi oyalandıran sonra bu sendikaya yetki veril
memiştir. Verilmemiştir, çünkü bu sendikanın Genel
Başkanı Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Millet
vekilidir; ama Bakanlığın- bu kararı Yargıtay 9 ncu
Hukuk Dairesinin 1976-16 sayı, 12 . 12 . 1976 tarih
li kararıyle yetki uyuşmazlığı karan itiraz üzerine kal
dırılmıştır»
Bu konu. Bütçe Plan Karma Komisyonunda da
görüşüldü; şimdi denecektir k?, bu sendikanın Genel
Başkanı bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olmsî^ayds bu konu üzerinde bu kadar duracak mıydın!z?... Elbeîteki hayır. Zira, bu sendikanın Genel Baş
kanı M C Koalisyonunu oluşturan bir partinin mil
letvekili oisaydı, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Ba
kanlık görevini kötüye kullanarak yetki kararı verrniyecek miydi?.». Şimdi Sayın Bakandan soruyoruz;
yüce bir yargı organının bu karan ile Bakanlığı bu
derece kötü duruma düşüren, haktan yana olduğunu
söyleyen Bakanın bir sendikanın haklanın verilmeme
si karşîc:nttşî sorumlular hakkında ne gibi bir işlem
yapmıştır?.,, 1475 sayılı Yasa bu yetkiyi size vermek
tedir,
Referandumun olmaması veya bir diğer deyimle
işçilerin serbestçe sendika seçme özgürlüğü olmadığı
için ülkemizde neler olmaktadır.
Seydişehir'de işçilerin can, güvenliği kalmamıştır.
işyerine yericşf'.n'en komandolar işçilere ağsr baskı
lar, işkenceler yapmakta, orada bir tahkikat yapıl
masına da engel olarak işçilerin çağdışı bir yaşam
içiiîde kalmaiarî sağlanmaktadır.
Genel 5/2.3 Eiedeniyîe Aliağa Rafinesinde 3 172 iş
çi işten çîkanldî ve 537 işçi sendikalarım değiştirmek
şariıyîe tekrar işe ahndı.
Toplu hakle işten çskarma 275 sayılı Yasanın 54
ııeü maddesine göre f^.çtui'. Bunu savcılığa intikal et
tirmek Bakanlığın görevleri arasında. Böige Çahşma
Müdürlüklerinin bu görevi yerine getirmediklerini de
netlemek yine Bakanlığın görevidir. İş müfettişi kad
rosu, iş güvenliği konulanndaki tüzük hazırlıklarını
memnunlukla karşılamakla beraber, bugüne kadarki,
uygulamalara da açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz.
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Bizce Bakanlık, bu konuda gereken titizlikle ve yan
tutmadan görevini yerine getirmemiştir.
İşçiler, yasal haklarını toplusözleşmelerle elde et
meye giderken veya sözleşme hükümlerinin uygulan
masını temin için direnirlerken dövülür, işkence edi
lir, işten atılırken onun karşısındaki işverenin lokav
ta giderken coplandığı, işkence edildiği veya cezalan
dırıldığı hiç görülmemektedir. Aksine teşvik belgele
ri, vergi iadeleri ve kredi düzeni hep işveren lehine
olduğu halde, işçinin elinde bunlara karşı tek bir im
kân vardır o da grevdir. Biz Cumhuriyet Halk Parîkl olarak, yasaların tanımadığı cezaların verilmesin
den ve yasalann yetki verdiği, organlardan başka or
ganların ceza vermeye yetkili olmasından yana olma
dığımız için, iş barışmı sağlamakla yükümlü Bakanhğm, bunların üzerine gerektiği kadar eğilmediğini ve
görevini yapmadığına inanarak bu konuların üzerine
eğ'îiyoruz, Çalışanla, çalıştıranlar arasındaki ilişkile
rin ahenkleştirilmesi her halde bu yollardan olmaz.
Sayın senatörler;
Sayın Bakamn temel ilkeierdeki bazı beyanlanndaki çelişkiler üzerinde durmak istiyoruz.
Sayın Bakan, Bakan olarak beyan ettiler ki; (Bu
Bakanlığın, dolayısıyle Hükümetin bir görüşü demek
tir) «Emekten vergi ahnmasma karşıyız ve verginin
artık değerden alınmasından yanayız». Bu beyanların
mutlulukla karşılamamaya imkân yok. Emekten yana
olmanın ileri bir görüşü; kendilerini kutlarım.
Ancak, yine Sayın Bakan grevde geçen süre için
işçiler çalışmadıklarından, ücret almalarının hakkani
yete uygun olmadığını ifade ettiler.
Bugünkü yasalara işçi örgütünün gücüne göre pa
zarlıkta galip gelirse gıevde geçen süre için ücretini
alabiliyor; ama düşününüz ki, grev Anayasal bir hak,
yasal bir eylemdir. İşçi, ücretinden başka geçinmesi
ni temin imkânı olmayan bir sınıf olduğuna göre, ya
sal bir hakkı kullandı diye peşin o insanları açlığa
nasıl mahkûm edersiniz?.. «Bu şartlar ne olursa ol
sun, grev yapmasın demekten başka bir anlama gele
bilir mi?.. Yine Bakanlığın ücretlere bir tavan geti
ren yasa hazırlığı içinde olduğunu ve Kamu İktisadî
Devlet Teşekkülleri ile Devlet katma bütçeli teşek
küllerde dengesizliği önlemek için tek tip toplusöz
leşmeye doğru gitmek için İşçi ve İşveren İlişkileri
Dairesi Başkanlığı Ünitesi kurulduğunu söylemişler
dir. Bu, bir yerde ücretleri dondurma hazırlığıdır ve
Sayın Bakan, elbette ki Devlet olarak bu ölçüsüz gi
dişe dur demek mecburiyetindeyiz» diyerek işveren
ler ağzı ile konuşmuştur
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Bütün işveren federasyon ve konfederasyon baş
kanları vermiş oldukları demeçlerde fiyatlardaki ar
tıştan, işçi ücretlerinin yükselmesine bağlayarak, eko
nomideki kötü gidişin tek nedeni olarak ücret artı
şını göstermiş ve sınıflarının güçlerini artırmak için
de Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu ve Ziraat Odaları bir araya gelerek
Hür Teşebbüs Konseyini kurmuşlar, İşverenler Sendi
kası kuruluş yıldönümünüde de Sayın Başbakanın
huzurunda açılışı yapmışlardır.
Şimdi «Ücret artışlarının enflasyonist gidişe se
bep oldu. Fiyatlar onun için artıyor.» diye kopartı
lan yaygaranın üzerine biraz eğilelim.
Ücret - fiyat ilişkisi sorununa iki açıdan bakmak
lâzım :
1. Ücret artışlarının fiyatlarda yol açtığı artış
lar,
2. Fiyatlardaki artışların ücret artışındaki rolü.
Devlet Planlama Teşkilâtının 1974 yılı itibariyle
yayınladığı bilgilere göre, özel imalât sanayiinde ya
pılan araştırmalarda görülmüştür ki; ücretlerin ima
lât içindeki payı çok düşüktür. (Kaynak D. P. T. 1974
tablo : 2) 20 sektörde ortalama giderlerin ancak
% 11,7'si ücrettir. Ücret artışlarının fiyat artışlarında
doğrudan doğruya rolü olmadığı bu rakamlarla da
bellidir.
1973 - 1974 arasında fiyat artışlannda dolaysız
emek girdisi mahiyetindeki artışın payı % 1,8 ile
17,2 arasında değişmiş, değer girdi mahiyetindeki ar
tışın payı yüzde itibariyle 57,7 ilâ 80,7 olmuş. Ücret
dışındaki değer unsurlanndaki artışların fiyat artış
lannın içindeki payı % 8,6 ilâ 35,7 arasındadır. Bun
lar kâr, faiz ve amortismandır.
Bunlardan da anlaşılmaktadır ki, ücretler ülke
mizde henüz sosyal ücret niteliğini kazanmamıştır.
Batı ülkelerinde ücretlerin genel giderler arasın
daki oranı °/0 40 'tan aşağı değildir. Bizde en fazla
% 12 olmaktadır ve bu da dondurulmak istenmekte
dir.
Bu düşüncelerin ışığı altında, işverenlerin ken
dilerine tanımış oldukları bazı haklan karşılanndaki sınıflara tanımama açısından da bakmakta yarar
vardır.
Sanayileşmenin» temel üç unsuru emek, sermaye,
teknolojidir. Teknoloji konumuz dışında olduğuna
göre, kalkman bir ülkede sermaye ne kadar gerekli
ise, emek de o kadar gereklidir. Emeğin bol ve ucuz
olduğu ülkelerde kalkınma planının istihdam açısın
dan emeğe fazla yer verilerek hazırlandığı bir ger-
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çektir. Emek ve sermayenin sınıf çıkarlan açısından
karşı karşıya olmalan doğaldır. Anayasa ve yasalar
bu çelişkiyi toplum yaranna düzenlemektedir. Ancak,
uygulamanın bitaraf olması gerekirken, bir sınıfın
temsilciliği yasalar çiğnenerek yapılırsa, toplumda
huzursuzluk başlar ve yine bazı sınıflar bazı hakla
rın kendileri için doğal, karşılarında olanlar için do
ğal olmadığını savunurlarsa yine huzursuzluk baş
lar. Örneğin, Hür Teşebbüs Konseyinin kurulmasın
da yetkili bir kişi yayınladığı yeni yıl beyannamesin
de aynen: «ömürleri boyunca sanayi tesisleri kurmak,
yatırım yapmak günlük işlerini takiple uğraşan işve
renlerimiz demokrasimizin en yüce mevkiinde görev
almaktadır. Bunun için çaba harcamanın, işveren ke
siminin Parlamentoda temsil edilmesinin aslî görevle
rinden olduğu sorumluluğuna varmalıdırlar.» der
ken, Türk Madenî Eşya Sanayicileri Sendikası,
(MESS) yayınlamış olduğu raporunda, ücretler kon
seyi kurulmasını, referandumun reddini ve işçilerin
siyasete karışmamalarını, ağırlıklarım koymamalannı resmen talep etmektedir.
Toplumu oluşturan sınıfların bir kısmının bizzat
Parlamentoda sınıfını temsilini savunacaksınız; ama
onunla yapısı itibariyle karşıt olan; ama mevcudi
yetini asla inkâr edemeyeceğiniz bir sınıfın siyase
te ağırlığını koymasını bile fazla göreceksiniz ve bu
rejimin adına da demokrasi diyeceksiniz.
Sendikalar yasasının 1 ve 3 ncü maddesinin,
«sendikalann her hususta siyasî düşünce ve siyasî
parti ayınım gözetilmez...» hükmü yanlış tefsir edil
mektedir. Daha doğrusu kendi anlayışlarına uygun
tefsir edilmektedir. Bu yasa maddesinde amaç; sen
dika kendine müracaat eden vatandaşı siyasî düşün
cesine göre alıp almama karan veremeyecektir. îster
Cumhuriyet Halk Partili, ister Adalet Partili veya
diğer partilerden olsun, o işkolunda çalışan işçi ise, sen
dika o vatandaşı üye kaydetmek zorundadır. Bunu, iş
çinin siyasete karışmaması veya ağırlığını koymama
sı şeklinde yorumlayacak bir anlayışa varmak, de
mokrasinin temel ilkelerine aykın olmaktan ziyade,
demokrasiyi reddetmektir.
Elbette ki, toplumdaki her sınıf kendisinden ya
na bir iktidan oluşturmak için örgütlenecek, çaba
harcayacak ve kendisini Parlamentodaki en fazla sa
yıda temsil ettirecek. Bu işverenlerimiz için ne ka
dar doğal bir haksa, işçimiz için' de öyledir. Bunu
böylece açıklıkla kabul edip, artık tartışma konusu
yapılmaması gerekmektedir, tşveren teşekküllerinin
yayınladığı raporlarla Bakanlığın hazırlamakta oldu-:
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ğu yasa teklifleri arasındaki paralellik ve referandum
konusundaki Bakanlığın davranışları bizi bu nokta
da açıklık getirerek paralelliği sergilemek zorunluğuna itti.
Sayın senatörler;
1475 sayılı Yasada yapılan değişiklikle kıdem taz
minatı 15 günden 30 güne çıkarken, bunun % 51'i
Devlet tarafından garanti altına alınan bir fonda
primlerin birikmesi ve bunun bir yasa ile düzenlen
mesi kabul edilmiştir.
Aslında Cumhuriyet Halk Partisi olarak kıdem
tazminatının bir fondan ödenmesine de bazı haklı
gerekçelerle karşı çıkmıştık. Ancak, Meclislerin arit
metiği bu haklı, geçerli önerilerimizin reddi neticesi
ni doğurdu. Biz, kıdem tazminatı işverene ait bir yü
kümlülük iken, bunu onun sırtından alarak Devlete
yüklemenin doğru olmadığını, toptan kıdem tazmi
natı ödeme külfeti 17 nci maddenin işletilmesine bir
derece engel olurken, bu yükümlülüğün kaldınlmasıyle, işsizlik sigortası yasalaşmadan, toptan işten çıkar
maların rahat olacağı ve % 51'i Devlet tarafından
karşılanan bu fonda biriken paraların kredi olarak
işverene verilmemesi ilkelerini benimsediğimiz
için
esasından karşıyız. Bugün bu fonun yönetimi hak
kındaki yasa, bu haklılığımızı daha açık ortaya koy
maktadır.
Şöyle ki; bu fonda 3 milyar lira toplanacağı he
sap edilmektedir ve bu para Çalışma Bakanlığının
yönetimine bırakılmaktadır. Anayasa ve İdare Huku
ku temel ilkelerine göre yönetim tüzelkişiliğe bırakıl
malıdır. Denetime
gelince; Çalışma
Bakanlığının
Teftiş Kurulu denetleyecektir. Bu ilk defa uygulan
ması öngörülen bir sistem, âdeta kendi kendinizi de
netleyeceksiniz. Bugüne kadar bütün kuruluşlar yasa
ları gereği denetleme kurulu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Kamu İktisadî Devlet Teşekkülleri Komisyo
nu, Sayıştay gibi organlarla denetlenirken, Çalışma
Bakanlığı bu fonu kendi bünyesindeki müfettişler ta
rafından denetlenmesini öngörmektedir. Bu hukukun
temel ilkelerine aykırı
olduğundan
yasalaşmasına
bütün gücümüzle karşı koyacağız.
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kümlülük getirmek ve ne de siyasî partilerin ağırlık
larını artırıcı yasalar yapmakla görevli olmadığımız
anlayışı içinde olduğumuzdan, bugün kazanılmış hak
lara belli sınıflar ve partiler lehine getirilen yasalara
karşı, gündemlere geldiği zaman daha ayrıntılarına
inerek karşı çıkacağımızı
şimdiden belirtmek iste
riz.
Biraz da îş ve İşçi Bulma Kurumundan bahset
mek istiyorum.
Bakanlığın, bütçenin binde 12'sini teşkil eden 272
milyonluk bütçesi var. Mevcut personelinin 2 120'si
îş ve İşçi Bulma Kurumunda çalışmaktadır. Olduk
ça geniş bir kadro bu kurumda çalışmasına rağmen,
kurumun çalışmalarından hiç kimse memnun değil
dir. İş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaat edenlerin
ancak yansı iş bulabilmektedir. İstihdamı yalnız üc
ret artışları etkileyemez. Ücretin dışında yatırımlar
daki duraklama, finansman olanakları, gümrük in
dirim ve bağışıklıkları, aşın yabancı teknik hizmetle
rin ithali istihdam politikasını etkileyen önemli un
surlardır. Bunlar tetkik edilmeden istihdamın yalnız
ücret artışlarım etkilediğini söylemek doğru olmadı
ğı gibi, tam aksi bir tez de çok geçerlidir. Ülkemiz
de yabancı sermayenin yatırım yapma taleplerinin
fazlalığı içinde, ücretlerin düşük olması gerçeği de
vardır.
Ücret ve istihdam konusundaki bu genel düşün
celerimizin dışında İş ve İşçi Bulma Kurumunun iş
vermekte tatbik ettiği bir yöntemi somut bir örnek
le Sayın Bakandan her yerde tatbik edilen bu uygu
lamaya son vermesini diliyoruz.
Kayseri İş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaat
eden işçi Osman Abanozoğiu'nu Müdür Yardımcısı
Mehmet Zeki Bozdoğan makam odasında dinî imti
handan geçirmiş, Hazreti Ali'yi sevip
sevmediğini
sormuş ve nihayet hangi partiden olduğuna sorarak
«Cumhuriyet Halk Partiliyim» cevabı üzerine kov
muş ve iş vermemiştir.

Bu fonun nerelere, ne miktar yatırım yapacağı
da kademeli olarak belirtilmiştir. Bunun da sakınca
ları ortadadır. Bakanlık, hangi siyasî partinin elinde
olursa, yatırımların belirli
oranlar dışındaki kısmı
siyasî partinin ağırlığını artıracak şekilde kullanıla
cağı açıktır.

Sayın Bakan, mahiyetinizde çalışan müdür, mü
dür yardımcısı ve diğer bütün yetkili memurlara bir
tamim vavınlayarak. Anayasanın 12 nci maddesi ge
reğince; «Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce,
felsefî inanç, din, mezhep ayırımı
gözetilmeksizin
kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, aileye, zümreye
veya sınıfa imtiyaz tanınmayacağı» ilkesini hatırlat
manızı ve Anayasayı açıkça çiğneyen bu görevlilere,
gerekli cezayı vermenizi sizden istiyoruz ve neticeyi
bildirmenizden kıvanç duyacağız.

Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak
ne belli sınıfların yüklerini hafifleterek Devlete yü

İşçi, memur aynımı üzerindeki görüşlerimizi de
kısaca belirtmek istiyoruz. Sayın Bakanın Bütçe Plan
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Karma Komisyonunda kazanılmış haklara dokunul
mayacağı teminatı bir dereceye kadar huzursuzluğu
önleyebileceği düşünülürse de, yeni geçmiş oldukları
statünün hükümlerinin bağımlılığı bu endişeleri orta
dan kaldırmadığından, bu konuyu temelinden halle
decek
memurların
sendikalaşmasının
kabulü ile
geçim sıkıntısı içinde olan bu dar gelirli vatandaşlarımı
za haklarını savunmadaki imkânlarını çoğaltmak zo
rundayız.
İş kazalanna iş sağlığı ve iş güvenliğine de kısa
ca değinmeden geçemeyeceğiz. Müfettiş kadrosunun
azlığı buna mazeret olarak gösterilemez. Mevcut ya
saların iyi uygulanmaması, teftişlerin gereği gibi ya
pılmaması, cezaî müeyyidelerin işyerene göre tatbiki
bugünkü neticeyi meydana getirmiştir. Bakanlığın
verdiği rakama göre, her bin kişiden 101'i iş kaza
sı geçirmektedir. Son bir yılda grevden kaybedilen
işgücü 1 254 545 iken, iş kazasıyle kaybedilen işgücü
9 113 072'dir. Bu korkunç sonuç, Bakanlığın ihma
linin çok açık rakamla tespitidir.
Bakanlığın Bütçe Plan Karma
Komisyonunun
sunduğu raporun son bölümünde teklif ve temenniler
yer almaktadır.
Bürokratik birtakım ünitelerin kurulması, yeni
yeni kadrolar, eğitim için seminerler, konferanslar,
bazı yararlı olacağını sandığımız tüzük teklifleri;
ama işçi lehine olamayacağını anladığımız yasa tek
lifleri, (her ne kadar bu yasalar maddeleriyle açıklan
mamışça da) hizmeti daha iyi görmek için bazı bina,
araç ve gereçlerin temini, birçok şube
binalarının
yapımı, Ortadoğu'da yeni ataşelikler kurulması, yurt
dışındaki vatandaşların ihtiyaçları için teleks hattı
gibi istemler.
Bakanlığın bu temenni ve isteklerinin yararsız ol
duğunu savunmuyorum; ama bunların ötesinde Ba
kanlığın anayasal görevlerini yerine getirmek için ne
gibi önlemler alacağını açıklaması lâzımken, bu te
menniler lüks mahiyette kalmaktadır.
Şimdi soruyoruz :
Bugün ülkemizde işçiler öldürülüyor, zincirlerle
dövülüyor, yasal haklarını kullandıkları zaman tutuk
lanmadan günlerce nezarethanelerde işkenceye tabi
tutuluyor, bunlara ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?.
Yine bugün, ülkemizde işveren istediği sendikaya
üye olmadığı için işçileri topluca işten çıkarabiliyor,
bugünkü ekonomik koşulların güçlüğü karşısında
çotuğu çocuğu ile mahkûm edilen bu vatandaşlar için
ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?..
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Yine bakanlığın beyanları ile bir milyona yakın
işçi yurt dışında çalışmaktadır. Aileleri ile 1,5 mil
yon insan dışarda yaşamaktadır. Demokrasinin en
önde gelen haklarından olan oy kullanma hakkında,
bugün dışarda çalışarak ülkedeki işsizlik sorununu
biraz daha artırmayan, üstelik memlekete döviz gön
dererek önemli bir ihtiyacımızı gideren bu emekçi
vatandaşlarımızın oy hakkı için ne gibi bir yasa öne
riniz vardır?.
işçilerimiz halen gümrük
kapılarında saatlerce
bekletilirken ve göndermiş oldukları dövizler yatı
rımlara dönüşerek onlara olanaklar
sağlanmazken,
teleks hattı çekmekle bu dertlerin halledileceğine
inanmıyoruz.
Bırakalım böyle göz alıcı lüks binaları, hizmet
otolarını, hizmet kadrolarını önce can güvenliğini, iş
güvenliğini Anayasanın tanıdığı siyasal ve sosyal
hakları tanıyalım. O zaman ülkeye yararlı bir hizmet
yapılmış olur. Bu ülkeyi nüfusunun % 19'unu teşkil
edip, gelirin °/Q 49'unu alanların mutlu olduğu bir
ülke olmaktan çıkaralım; ama biz inanıyoruz ki, bü
tün bunlar, ancak demokrasiye ve sola inanmış olan
bir partinin iktidarında gerçekleşebilecektir ve hep
beraber onun iktidarını beklerken, bütçenin ülkemize
ve bakanlığa hayırlı olmasını dilerim. (C.H.P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Küçük, Millî Birlik Grupu
adına.
M. B. G R U P U ADINA SAMİ KÜÇÜK (tabiî
Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupumuzun
görüşlerini sunmak için söz almış bulunmaktayım.
Konuşmam bundan önceki yıllarda yaptığım ko
nuşmaların aksine, gayet kısa olacak ve o konuşma
larımda ileri sürdüğüm fikir ve önerilerin bir özeti
ni tekrardan ibaret kalacaktır.
1968, 1969, 1970, 1975 ve 1976 yıllarında Çalışma
Bakanlığı bütçesi üzerinde ve 1971 yılında da bütçe
nin tümü üzerinde yaptığım konuşmalarda, Çalışma
Bakanlığının beşer yıllık planlarla, yıllık programlar
da ve Hükümet programlarında çözüme bağlayacağı
sorunlardan (asgarî ücret hariç) hiç birine değinilmediğini belirtmek isterim. 1976'da da bu konuların
çözüme bağlanmadığını ve seçim yık olan 1977'de de
bunlara çözüm gelmeyeceğini üzülerek ifade etmek
isterim.
Sayın senatörler;
Bir ülkenin gelişmişliği veya az gelişmişliği o ül
kenin üretimi ile tüketimi arasındaki ilişki, üretim
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türleri ve üretimin yarattığı istihdam ile ölçülür. Ge
lişen ülkelerde üretim, tüketimden fazla olduğu gibi,
üretim türleri de daha ziyade sanayi ürünleridir. Bu
tür üretim istihdam yarattığından, bu ülkelerde, genel
anlamda, işsizlik bir sorun olmaktan çıkmış ve bir
çok kez de dış işgücüne ihtiyaç duymaktadırlar.
Bir ülkenin ekonomi ve insangücü politikalarının
amacı o ülkede üretimi tüketimin üstüne çıkarmak
ve çalışma gücüne sahip herkese iş sağlamaktır. îş
bulamayanların da işsizlik sigortasıyle hayatları gü
vence altına alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında,
Türkiye'nin durumu aydınlık değildir.
Üretimi artırmak ve üretilen maddelerin kalitele
rinin iyileşmesini sağlamak üzere, bir çok ülkeler
de uygulanmakta olan prodüktivite artışından işçiye,
artış oranında pay verme usulünün Türkiye'de de
uygulanmasının bir teşvik tedbiri olacağı kanısında
yız. Bu tedbir, istihdam sorununa da bir ölçüde çö
züm getirir. Ancak, artan ve iyileşen üretimden işçi
nin gerçek payını alabilmesi için, işçinin de yönetime
katılmasında yarar görmekteyiz.
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1976 yılı içinde, Hükümet ortaklarından bir par
tinin «Sanayide Devlet» slogamyle başlattığı ağır sa
nayi hamlesini ve bu hamlenin kitleleri heyecana ge
tirerek hareketlendirdiğini görmekten
memnunluk
duymaktayız. Başlatılan ve Türkiye'nin tek kurtuluş
yolu olarak görülen bu sanayileşme hamlesinin başa
rıya ulaşmasında, elimizden gelen desteği yapmada
biran tereddüt etmeyeceğimizi belirtmek isterim. An
cak, bu sanayileşme hamlesinin bir plan çerçevesi
içinde yapılmasında zorunluk vardır. Aksi halde, pla
na dayanmayan bir sanayiin rantabilitesini kaybede
rek, ülkemize yarardan ziyade, zarar
vermesinden
kuşku duymaktayız.
Sayın senatörler;
tstihdam probleminin çözümünde atılacak önem
li adımlardan birisi de, ciddî ve tutarlı bir toprak re
formu uygulaması olacaktır.
İstihdam yaratmada olumsuz bir etken de mon
taj sanayiidir. Genel anlamda tüketime ve anbalajcıIığa dönük bu sanayi, istihdam yaratmada ve üreti
mi artırmada yeterli olamamıştır. Kamu öncülüğünde
kurulacak ağır ve hafif sanayi ile montaj sanayiinin
de sebep olduğu dış ticaret açığı giderek azalacak
ve Türkiye belirli bir süre sonra, dış borçlardan kur
tulma olanağını bulacaktır.

Sayın senatörler;
Hepimizin bildiği üzere, Türkiye'de sosyal barış
veya diğer bir deyimle, çalışma barışı diğer ülkele
rin kanlı mücadele yollanyle, değil; fakat akıl yoluyle ve hukuka saygılı olarak 27 Mayıs Anayasasının
teminatı altında yasalarla sağlanmıştır. Ancak, artan
nüfus ve ülkenin gerçeklerine uymayan ve bilime da
yanmayan ekonomik politikaların
uygulanması so
nucu meydana gelen çarpık düzenin ürünü olan is
tihdam ve üretim yetersizliği, âcil tedbirler alınma
dığı takdirde, Türkiye'yi sosyal bunalımlara sürük
leyecek boyutlar kazanmaktadır.
Bugün, Başbakan Yardımcısı
Sayın Erbakan'ın
ifade ettiği üzere, Türkiye'de sayıları üçbuçuk mil
yona varan işsiz bulunmaktadır ki, bunların bir kısmı
dışarıda iş bulmuştur.
Çözmek zorunda olduğumuz üretim ve istihdam
sorunlarına kısaca bir kez daha değinmek gereğini
duymaktayız.
tstihdam sorunun çözümü, her şeyden önce böl
geler ve sektörler arası denge ve daha ziyade üreti
me, fabrika yapan fabrikaya dönük ağır sanayi r ya
tırımlarının Devlet eliyle, diğer bir deyimle kamu
yönetiminde olarak yapılması ve sayılarının artmasıyle mümkündür. Yurt yüzeyine dağılmış dengeli bir
sanayi hamlesi, iç göçleri ve büyük şehirlerin sağlıklı
olmayan gelişmesini önleyeceği gibi, tarım alanın
daki nüfus kesafetini de azaltarak, köyü de kapsa
yan bir refahın yaygın hale gelmesini sağlayacaktır. I

Sayın senatörler;
Yıllardan beri söyleyegeldiğim ve fakat bugüne
kadar çözüme bağlanamayan konulara bir kez daha
değinerek sözlerime son vereceğim.
1. Toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren ve
patlamalara çok müsait yaş gruplarındaki insanları
kapsamına alacak İşsizlik Sigortası Kanununun ona
rılması mümkün
olamayacak sosyal
bunalımların
meydana gelmesinden önce çıkarılmasında yarar gör
mekteyiz.
2. Sayıları milyonu aşan tarım ve orman işçisi,
en küçük bir sosyal güvenceye sahip değildir. Çalış
ma hayatları da sendikal örgütlerle düzenlenmediğin
den, ücret ve çalışma saatleri müeyyideleşmiş değil
dir. Toplumun çalışan bu kesimi içinde Tarım ve Or
man îş Kanununun biran önce çıkarılmasını dile
mekteyiz.
3. İşkolu esasına göre kurulmuş sendika sayısı,
sanayileşmiş Batı ülkelerindekinin çok üstündedir.
Sendika enflasyonu olarak nitelenebilecek bu durum,
İşçi lehine olmaktan uzaktır. İşkolu yönetmeliklerin
de, işkollanm daha geniş kapsamda ve tümünü de
içine alacak şekilde yapılacak değişiklikler ve diğer
hukukî müeyyidelerle sendika sayısı azaltılmalı ve
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işçi rengi belli olmayan ve birçok kez de işçiden ya
na bulunmayan sendikalardan kurtarılmalıdır. Unu
tulmamalıdır ki, birlikten kuvvet doğar. îşçi, eme
ğiyle ürettiği üründen gerçek
payım ancak güçlü
sendikalar yoluyla alabilir.
4. İşçilere, sendikalarını hür iradeleriyle seçme
hakları yasal olarak sağlanmalı ve hâkim teminatı al
tında gizli oy ve açık tasnif esasına göre, sendikalara
toplusözleşme hakkı tanıyan referandum müessesesi
tekrar ihya edilmelidir.
5. Ticaret ve sanayi erbabı,
mesleklerini icra
edebilmek için odalarına kaydolmak zorunda olduk
ları gibi, işçilerin de bir işyerine girmeleriyle birlikte
sendikaya kayıtları yasal hükümlere bağlanmalıdır.
6. Bir yılan hikâyesine dönen işçi - memur ay
rımı, yasaların âmir hükümlerini daha fazla gecik
tirmeden ve mağdur kitlelerini de artırmadan bir so
nuca bağlanmalıdır. Ayrıca, memurlara da, haklannı
toplu olarak savunmak üzere sendika kurma hakkı
tanınmalı ve yasalarda bu yolda gerekli değişiklikler
yapılmalıdır; bunu dilemekteyiz.
7. Anayasal birer hak olan
toplusözleşme ve
grev haklan dışında işçilerimiz, İş Kanunu gereği,
yılda 30 günlük kıdem ve bu kıdemin 24 yılını da
vergiden muaf tutan kıdem tazminatı almaktadırlar.
İşçilere tanınan bu parasal kıdem tazminatı, toplu
mun diğer kesimlerinde çalışanlan, özellikle kamu
kesimindekilerini tedirgin etmektedir. Bunun, bütün
çahşanlara eşit şekilde uygulanarak, kesimler arasın
da ayncalık yaratmayacak surette yeniden düzenlen
mesini dilemekteyiz. Ayrıca, herhangi bir bir neden
le kamu hizmetindeki işinden kendi arzusuyla ayrı
lan bir işçinin, bir süre sonra aynı işe veya başka bir
kamu hizmetine girmesi halinde kıdem
tazminatı,
hizmetlerin birleştirilmesi yasasına göre düzenienememekte ve işçi mağdur duruma düşmektedir.. Bu
nun da düzeltilmesini beklemekteyiz.
Toplusözleşmelerde sendika
liderlerinin, işsizliği
davet edecek aşırı isteklerin, kaynakları kurutabile
ceği veya kısırlaştırabileceği gerçeğini gözden uzak
tutmayacaklarına inanmaktayız.
8. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin belirli dal
larda meslekî kurslardan
geçirildikten sonra istih
damlarının ve dönüşlerinin sağlanmasına, hem bun
ların yarınları ve hem de yurt kalkınmasında gerekli
olan kalifiye eleman yetiştirme bakımından önem ve
rilmelidir.
Bunlara, yurda dönüşlerinde işyerlerini kurarak
kısa sürede üretici duruma geçmeleri için, meslekî
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araç ve makinelerin ithalinde kolaylıklar gösterilmeli
ve gerekirse bunlar gümrüksüz olarak ithal edilmeli
dir.
9. Dışardaki işçilerimizin, o ülke bankalannda
bulunan tasarruflarının Devlet kâr garantisi altında
kurulmakta olan ağır sanayi yatırımlarında kullanıl
masına olanak sağlanması için, gerekli teşvik tedbir
leri alınmalı ve bu tedbirler her vasıtadan yararlanı
larak bunlara duyunılmalıdır.
10. Dışarda çalışan işçilerimiz, o ülke işçilerine
tanınan bütün haklardan yararlanmalı ve işçilerimi
zin ikinci sınıf işçi muamelesine tabi tutulmalarına
karşı Hükümet kesin bir tutum takınmahdır.
11. AET ülkelerindeki işçilerimizin,
anlaşma
lardan doğan serbest dolaşma hakkı sağlanmalı, kı
sıtlı dolaşma hakkıyle iktifa edilmemelidir.
12. Sayıları, aileleri i!e birlikte milyonu geçen
işçilerimizin, seçimlere katılmak üzere bulunduklan
yerlerde oylannı kullanmalarına olanak sağlanmalı
dır.
13. Yurda izinli gelen işçilerimizin
getirdikleri
birkaç yüz liralık eşya için gümrüklerde
günlerce
bekletilmesine, Türk ekonomisine katkıları düşünüle
rek, meydan verilmemelidir.
14. Yurt dışında çalışan ve döviz getirdiklerini
belgelerle tevsik eden işçilerimizin gümrük muafiyet
leri, getirdikleri dövizle orantılı olarak genişletilmeli
ve yurda girişlerinin kolaylaştırılmasını lüzumlu gör
mekteyiz.
15. Aramızda vize anlaşması olmadığından işçi
lerimizin, vize almak için Bulgaristan'a ödedikleri
para yılda birkaç yüz milyon liraya baliğ olmakta ve
ayrıca işgünü kaybına da uğramaktadırlar. Bu kayıplan önlemek için Bulgaristan'la bir vize anlaşması
yapılmasında yarar görmekteyiz. Ki, bunu Dışişleri
Bakanhğı bütçesinde de dile getirmiştik.
16. Bugün nüfus patlaması ve istihdam yetersiz^
Kğinin doğurduğu
göçler nedeniyle,
Avrupa'dan
Avusturalya'ya kadar yayılmış bulunmaktayız. Çeşitli
ülkelere yayılan ve özellikle kalıcı olarak göç eden
lerin Türkiye ile olan her türlü bağ ve ilişkilerini de
vam ettirmek ve millî kültürlerini yitirmemek için
çifte tabiiyet formülünün uygulanması zorunlu hale
geldiği gibi, oralardaki çocuklarımızın millî kültürle
eğitilmesine de özel bir önem verilmelidir. Ki, bu da
Dışişleri Bakanlığı bütçesinde dile getirilmiştir.
Sözlerime burada son verirken, bütçenin Yüce
Milletimize hayırlı olmasını diler, grupum adına say
gılar sunarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN— Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler
Grupu adına Sayın Halil Tunç, buyurunuz.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. G R U P U ADI
N A HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülmesinde Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına görüşle
rimizi açıklamak için söz almış bulunuyorum; Söz
lerime başlarken, Senatonun değerli üyelerine saygı
lar sunarım.
Sayın Başkan;
Çalışma Bakanlığı bütçesini
eleştirmeden önce,
Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal koşullarım
değerlendirmede yarar vardır. Çalışma hayatının so
runlarım, ülke sorunlarından soyutlamaya imkân yok
tur.
Günümüz, teferruatla uğraşma günü değildir. Biz,
bu bakımdan Çalışma Bakanlığı bütçesinin ayrıntıla
rına girmeyeceğiz. Özellikle ülkemizin genel görünü
müne bakmakta yarar görüyoruz.
Sayın senatörler;
Ülkemizde artık, her şey, en son hızıyla her alan
da bir son hesaplaşmaya doğru sürüklenmektedir. Bu
hesaplaşmada, çağdaş düşüncenin galip çıkması için
Parlamentonun bütün gücünü ortaya koyması lâzım
dır.
Bugünkü ortam içinde üzülerek ifade etmek gere
kir ki, çağdaş olmayan tutum ve davranışlar egemen
olma yolunda büyük adımlar atmakta ve bu düşün
ceye karşı olan, ya da olması lâzımgelen birçok ku
ruluşlardan taviz alabilmektedir. Maalesef bu alan
da zaman, olumlu bir gelişme içinde değildir. Birçok
kuruluşlar bu gidişi umursamaz bir tutum içinde
izlemekte, zaman akışı içinde sağduyunun galip geleceği
fikri ve ümitlerin kaybedilmemesi telkinleri değer
kaybetmektedir.
Daha ileri giderek diyebiliriz ki, ülkemizin bu
günkü sorunu, var olmak veya olmamak sorunu ha
line gelmiştir. Ekonomik kalkınmamız çağdaş olma
yan bir yöntemle yürütülmekte, Atatürk devrimleri
Cumhuriyetin hiç bir döneminde bugünkü kadar tah
rip edilmemektedir. Başta Parlamento, Hükümet, vel
hasıl millî gidişatımıza yön vermek sorumluluğuyla
karşı karşıya bulunanlar çaresizlik içindedirler. Böy
le bir ortam içinde, bu suskunluktan, bu sorumsuz
luktan yararlanan macera adamları ve demagoglar,
milletin sözcüsü imiş gibi konuşmaktadırlar.
Bugün ülkemizde, toplumu güvensiz bırakan, mü
esseseleri itibarsızlaştıran sorumsuzlukların, sahtelik
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lerin karşısına uygarca bir cesaretle kimse çıkama
maktadır.
Bugün memleketimizde, kavramlar öyle karışmış,
akımlar öyle soysuzlaşmış ve şaşırmış insanlar öyle
sine birbirine girmiş, öylesine itibarsızlaşmalar ki,
bu durumu ancak kuşkulu, üzgün olarak izlemekte
olan toplum, ister istemez kötümser olmakta, ken
dine olan güven duygusunu yitirmektedir.
Bugün ülkemizde, birçok olaylarda söz, artık so
rumsuz güçlerin ve yapılan kavgaların üzerinde her
türlü sorumluluk duygusundan yoksun birtakım has
ta ruhların estirdiği bayraklar dalgalanmaktadır. Ce
halet ve çağ dışı ihtiraslar, sanki ideallermiş gibi kutsallaştınlmak istenmektedir.
Ülkemizi gittikçe saran, gittikçe çıkmazlara sü
rükleyen bu duygusuzluk, bu inkâr, bu sorumsuzluk
ve güçsüzlük, daha iyi yarınlar için bir doğum ağrı
sı olsaydı, bundan grupumuz büyük mutluluk duya
caktı. Ancak, bu gidiş, üzülerek belirtmek isteriz ki,
ülkemizde bir tükenişe ve ülkemizi yüz yıllar gerisi
ne götürecek bir görünüm arz etmektedir. Ülkemizin
bu tükenişe artık tahammülü yoktur.
Sayın senatörler;
Bugün ekonomimiz çağ dîşı bir yöntemle yürütül
mek istenmektedir. Ulus olarak bunun büyük sıkın
tılarını yakın gelecekte görmek istemiyoruz. Kalkın
manın ve üretimin artmasının, birkaç temel atmakla,
ya da sadece bir miktar yeni makineler getirttirip,
bunları kullanmakla mümkün olacağına inanmıyo
ruz. Ülkemizde gerçek bir kalkınmanın temin edil
mesi, makinelerle birlikte çalışma metotlarının, ik
tisadî hayatı tanzim eden metotların, eğitim ve idare
nin çağdaş bir yaklaşımla tamamen yeni baştan göz«
den geçirilip, yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Saym senatörler;
Ancak, bugün Hükümetin büyük bir kısmı, özel
likle M.S.P. yönetimindeki bakanlıklarda görülen ye
idareyi çağ dîşı bir yöntemle yönetmek isteyen zih
niyet, Devleti işgal edercesine ele geçirmek istemek
te ve halkımıza tehlikeli fikirler telkin edilmektedir.
«Yolun gittiği yere ahlâksızlık gider. Yol olmasa da
olur, televizyon olmasa da olur. Bu barajlar ne işe
yarar? Biz maneviyatımızı yükseltmeye bakalım. Biz
dünyaya değil, Ahrete yol yapalım» şeklindeki tel
kin, miskin ve uyuşturucu öğütlerdir. Millete edile
cek en büyük iyilik, onu yapıcı, yaratıcı olmaya teş
vik etmektir. «Bir lokma, bir hırka» kanaatkârlığı
nın, son asırlarda milletimiz için ne korkunç felâket
lere mal olduğunu unutmamalıyız. Gevşemeye değil,
her zaman hamleye muhtacız.
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Sayın senatörler;
Bugün artık fabrikasız, binasız, yolsuz, köprüsüz,
okulsuz, hastanesiz, maneviyat tasavvuru ölmüştür.
Oysa politikacılarımız, hâlâ maneviyat sömürücülüğü
yapmaktadırlar. Politika aksiyondur, < iştir, hareket
tir, yapıcılık ister, sürat ister.
Şu halde, bir politikacı maneviyatla
uğraşmaya
kalktı mı, asıl vazifesini bırakmaya mecbur oluyor
demektir. Çünkü politikacı; bir toplumun nasıl ida
re edilmesi lâzım geldiğini, miilet hayatının daha ra
hat, daha refahlı olması için neler yapmanın doğru
olacağım, medeniyet seviyesinin yükselmesi hususun
da hangi tedbirleri almaya ihtiyaç olduğunu düşünen
ve düşünmüş olduğu tedbirleri gerçekleştirmeye çalı
şan adamdır. Maneviyatla din adamlan uğraşmalıdır
lar.
Bu toplumu idare eden veya idare etmek isteyen
politikacı; yollarımızı yapsın, daha rahat, daha ucuz
yaşama imkânı sağlasın, hastane, okul gibi uygarlık
karargâhlarını çoğaltsın, memleketin savunma konu
sunda gerekli araçları elde etsin, gerisi için üzülme
sin. Milletin maneviyatı kendiliğinden yükselecektir.
Hekim bulamayan, hastanede yalamayan, ilâç
alamayan bir vatandaşın maneviyatını kuvvetlendir
meye muktedir olmuş bir politika adamı varsa, ona
tavsiyemiz; politikadan çekilip, biran önce ruhaniler
arasına katılmasıdır.
Değerli senatörler;
Bugün Türk toplumunun günlük bir mesele ol
maktan çok uzak bir anadavası vardır. Bu dava, Türk
toplumunun bir ümit mi, yoksa millet mi olduğu da
vasıdır. Türk toplumunu millet yapan ve uygarlık
kapılarını açan, uygar milletler
seviyesine çıkaran
Atatürk devrimleri son zamanda tahrip edilmek isten
mektedir.
Atatürk'ün iç düşmanı oîan geri kuvvetlere karşı
diktiği savunma seti layiklik, bugün zorlanıp yıkıl
mak istenmektedir.
Geri kuvvetlerin dinsizlikle karıştırıp, bulaştırdık
ları bu prensip, miilet içinde vicdan huzurunun yer
leşmesine en büyük etken olmuştur. Devlet nazarın
da vatandaşın Müslüman, Hristiyan veya Musevî
oluşu, Müslümanların Sünnî veyahut Alevî oluşu,
ancak bir eşitlik konusu olmuştur. Toplum hayatın
da Alevî'yi Sünnî'den ayıran asırlık çizgiler, Atatürk
döneminde silinmişken, artık milyonlar kendi itikatlarıyle başbaşa iken, geri kuvvetler bunu Türk top
lumuna çok görüp toplumu bölücü, parçalayıcı faa
liyetleri önleyen Cumhuriyetimizin
anailkeierinden
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olan layiklik ilkesini bütün güçleriyle yıkmaya çalış
maktadırlar.
Sayın senatörler;
Atatürk'ün düşmanları eskiden de vardı, şimdi de
vardır. Siyasî hayatta bu derece derin tesirler yapıp
da düşmanı olmamak, hiç bir faniye nasip olmamış
tır; fakat onun kişiliğine ve devrimlerine yapılmış
tecavüzlerin altını kazıyınız, mutlaka Türk'ü sevme
yen kirli bir el bulacaksınız. («Bravo» sesleri ve al
kışlar)
Fakat bu yobazlar hiç bir zaman bir gerçeği
unutmasınlar: «Atatürk öldü,» vehmine kapılıp bo
şuna sevinmesinler. Atatürk bir fikrin simgesidir; fi
kirler ölmez.
Sayın senatörler;
Bu yobazlar, İstiklâl Savaşında da
Atatürk'ün
karşısma çıkmışlardı. 1919, 1920, 1921, 1922'nin
9 Eylülüne kadarki zamanda, düşmanın İzmir rıhtı
mında denize dökülüşüne kadar geçen zaman içinde,
Atatürk kurtuluş hareketini iki cephedeki düşmana
karşı vermiştir: Dıştan gelen düşman, içten gelen düş
man. Dıştan gelen düşman malum; içteki düşmanın
bir kelimeyle adı «İrtica» dır, «Gericilik ve tepkicilik» tir.
1919 Ekiminden 1920 Ağustosuna kadar 18 isyan
olmuştur. 1920 Aralık ayı sonlarında Ethem kuvvet
lerinin Hükümete karşı baş kaldırması, bu isyanın en
mühimlerinden biridir. Belgelerden tespit edildiğine
göre, 1920'de muntazam ve millî kuvvetlerin toplamı
olan 65 bin tüfekten 40 bini bu iç isyanlara tahsis
edilmiştir. Bu sayılar, iç düşmanın ehemmiyetini ve
Atatürk'ün bu yöndeki uyanık ve isabetli davranışını
göstermek için kâfidir.
Sayın senatörler;
Atatürk düşmanlığı ve gericiliğin kaynaklandığı ku
ruluşlardan birisi de Çalışma Bakanlığıdır.
Yurt içi ve yurt dışı isihdam sorunlarının alabil
diğine geliştiği ve çözüm beklediği son yıllarda Sa
yın Çalışma Bakanları bunları bir kenara itip, «Rad
yo, televizyon ve basında bu işler mükemmel yapı
lıyormuş» gibi beyanatlar vermekte, Türk kamuoyu
nu yanıltarak ve dikkatleri bu istikamete çekerek Ça
lışma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının din adamlarıyle doldurmakla meşgul olmaktadırlar. Din adam
larına saygımız vardır; fakat Çalışma Bakanlığı tek
nik bir bakanlıktır, tecrübe ister, teknik ister.
Devlet dairelerinin bu şekilde işgal edilircesine
değiştirildiği Cumhuriyet Tarihinde ilk defa görül
mektedir. Gaye, kadro boşaltmak ve yerine mensup
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oldukları partinin bendelerini almak; ama Devletin I ahenkli yürütme sorumluluğu artık bir tarafa bıra
kılmış, seçim döneminin yaklaştığı bugünlerde, me
işi yiirümezmiş, pek çok sorunla karşı karşıya kalan
murlara Çalışma Bakanlığı ve bağlı ünitelerin araç
vatandaşın işi yapılamazmış; bunları düşünen mesul
ları verilmek suretiyle memurlar Cumartesi ve Pazar
bir kimse yoktur.
günleri köy köy dolaştırılarak Partinin propagandası
Cumhuriyet tarihinde asla böyle bir idare görül
yapılmaktadır. Açıkça, Anayasa çiğnenmektedir. Çün
memiştir. Çalışma Bakanlığı, bütün gücüyle parti
kü, Anayasa, Devlet memurunun politikayla uğraşma
emeline hizmet eden insanların, dairelerde oradan ora
sını yaasklamıştır.
ya dolaştığı bir arena haline getirilmiştir.
Milletin alın teriyle ve binbir güçlükle ödedikleri
Bu da yetmiyormuş gibi, Avrupa'ya giden Sayın
verginin, Devletin gayesi ve varlığı dışında bir parti
Bakan, hediye olarak dağıttığı takvimlerin parasını
amacına şarfedilmesi, partizanlığın ta kendisidir.
(150 bin lira civarında.) Çalışma Bakanlığından al
Sayın senatörler;
mış, bununla da kalmayıp, M. S. P.'nin propaganda
Yıllardır işsiz vatandaşa hizmet eden İş ve İşçi
sını yapan ve Sayın Erbakan'ın bir önsözüyle başla
Bulma Kurumu, artık bir millî kuruluş olmaktan çık
yan broşürü de 125 bin lira vermek suretiyle bastır
mıştır. Hiç kimse İş ve İşçi Bulma Kurumuna artık
mış ve Almanya'da dağıttırmıştır.
bundan böyle millî kuruluş gözüyle bakmamahdır.
Bu kuruluş, M. S. P.'M partililere iş bulmakla görev
Değerli senatörler;
li hale getirilmiş, M. S. P.'nin bir organı halinde ça
Zamanın kıtlığını dikkate alarak, Çahşma Bakan
lıştırılmaktadır.
lığı ve bağlı ünitelerdeki Anayasaya uygun düşme
yen,
Anayasaya ters düşen tutum ve davranışları da
İş ve İşçi Bulma Kurumunda yapılan memuriyet
ha detaylı olarak burada dile getirmek olnağım yok.
naklinin ve işe son vermenin 30 yıldaki tutarı, son 10
Yalnız M. S. P. değil, M. S. P.'nin yandaşı duru
ay içinde yapılan kadar olmamıştır. Yani, İş ve İşçi
munda olan Hükümet içindeki diğer partilerin duru
Bulma Kurumundan son 10 ayda 500 - 600 memur
muna inmek, onlardan örnekler vermek isterdim; fa
yerlerinden edilmiş, istifaya zorlanmış ve yerine par
kat zaman kıt olduğu için, yalnız sivri olarak gördü
tili militanlar alınmıştır.
ğümüz M. S. P. uygulamasını, M. S. P. partizanlığını
Tarafsız çalışmalarıyle daima örnek bir Devlet
burada dile getirmiş oluyorum.
dairesi olduğunu simgeleyen İş ve İşçi Bulma Kuru
Sayın senatörler;
mu tarumar edilmiş, tecrübeli, bilgili ve yetişmiş mü
Çalışma Bakanlığının görevleri ve çağımızın iş hu
dür ve memurlar başka şubelere; orada 2 - 3 ay kal
kuku anlayışı hakkında da kısaca görüşlerimizi arz
dıktan sonra, başka ünitelere nakledilerek ayrılmaya
etmek isteriz.
mecbur edilmiş, Kuurm, âdeta işgal edilmiş bir ül
keye benzemiştir.
İş ilişkilerinin düzenlenmesi meselesi, bugün ulus
ların en önemli davası haline gelmiş bulunuyor. Za
Kurumda açılan mescitlerde namaz kılmayan,
manımızda, iş hukukunun birinci plana geçmiş olan
Millî Selâmet Partisine kayıt olmayan herkes uzak
önemini takdirde, bütün hür ülkeler görüş birliği ha
laştırılmıştır. Bizzat, Bakanın ve yüksek seviyedeki
lindedir. Bu nedenle, yurdumuz da dahil olmak üze
yöneticilerin anailkesi «Kardeşimiz» tabiriyle işe yer
re, birçok ülkede yeni bir iş hukuku sisteminin ya
leştirdiklerinin hepsi parti ve derneklerine kayıtlı kim
ratılması için devamlı gayret gösterildiğine tanık ol
selerdir. Yeminli olarak girmekte ve çalıştıkları oda
maktayız. Endüstri devrimini çok önceden yapmış ül
ve servislerde konuşulanları daha yukarıya rapor et
kelerde dahi, iş ilişkilerinin yeni şartlara ve toplum
mek suretiyle ispiyon görevi yapmaktadırlar.
da meydana gelen gelişmelere göre yeniden ayarlan
Bu sebeple, Devlete hizmet eden memurlarda hu
ması için kuvvetli bir eğilim görülmekte, bu yolda
zur ve sükûn kalmamış, Çalışma Bakanlığı ve bağlı
çaba sarfedilmektedir. Bu suretle, bütün işgücünün
kuruluşları baştan sona bu hale gelmiştir. Artık me
arızasız ve tam verimi sağlayacak bir şekilde çalışma
murlar çalışamamakta, bezgin küskün ve yarının ne
sının mümkün olacağı görüşü benimsenmiş bulunu
olacağından endişe eder durumda, bozuk bir moral
yor.
çöküntüsü içinde bulunmakta, vazife yapamamakta
dırlar.
Değerli senatörler;
Çalışma Bkaanhğımn aslî görevleri olan, çalışma
hayatım dengeli, adaletli, işçi .•* işveren ilişkilerini
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Ulusların son yıllarda iş hukuku üzerindeki ça- j dan, çağımızın uygarlık seviyesine ve adalet anlayı
şına uyan en üstün geçerli amaçları seçme ve dav
lışmalara ağırlık vermesinin ve hukukun bu dalımn
diğerlerine oranla daha hızlı bir gelişme göstermesi- I ranışlarımızı buna uydurma bilgisini bize kazandıran
sosyal politika, iş ilişkilerinin yeni esaslara göre dü
nin temelinde, dünyanın içinde bulunduğu kararsızlık
zenlenmesinde de yol gösterici olacaktır.
ve sosyal hayatta devamlı bir gelişme gösteren deği
şiklikler yatmaktadır.
Anayasamız, yurdumuzda uygulanacak sosyal po
litikanın amaçlarını bize göstermiştir. Uygulayacağı
Uluslararası yeni bir iş hukuku anlayışına sürük
mız sosyal politika ve uygulamada tutacağımız yol,
leyen, yalnız sosyal düşünceler ve siyasî zaruretler de
her halde Anayasaya aykırı düşmemelidir. Anaya
ğildir; modern insanın, durmadan artan maddî ve
samız, Devleti tanımlarken, belirgin nitelik olarak
manevî çeşitli ihtiyaçları, onun hayatı görüş ve duyu
«Hukuk Devleti» ilkesini ortaya koyar.
şunda esaslı bri devrim yaratmıştır. Dar, kapalı bir
yaşayıştan geniş emellere açılma isteği, yaşama stan
Hukuk Devleti içinde Anayasamızın çalışanlara
dardını yükseltme gayretini kamçılamıştır.
sağladığı ekonomik ve sosyal haklar da, iş hukuku
muzun Anayasamızın amaçlarına uygun bir şekilde
Menfaatler arasında ahenk yaratma ve denge kur
düzenlenmesi ve uygulanmasıyle mümkün olabilecek
mak için girişilen sınıf mücadelesinin
amansızlığı,
tir.
toplumun hem ekonomik yapısını, hem hukukî dü
Görülmektedir ki, ülkemizde uygulanacak sosyal
zenini sarsma istidadı gösteren bir dert halini almış,
politikada olduğu gibi, iş hukukunda da amaç, Ana
kararsızlık ve güvensizliği artırmaktan, refahı sağla
yasamızın ruhuna uygun bir politika izlenmesidir. Bu
yacak işgücü ile ulusal enerjiyi boşu boşuna sarfetgüne kadar, bu konuda aşılan yol çok kısa olmuştur.
mekten başka bir sonuç vermemiştir.
Hiç olmazsa, bundan böyle iş hukukumuzu halkçı bir
Bu sebeple, gittikçe yaygınlaşan yeni anlayış, iş I
anlayışa ve sosyal ilkelere uygun olarak geliştirme
hukukunun, bir yandan yapıcı, birleştirici, menfaatler I
miz gerekir, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri ada
arasındaki ayrılıkları uzlaştırıcı bir nitelikte olma- I
lete uygun ve emin bir şekilde düzenleyen kuralla
sini, öbür yandan da, her ferdin, son yüzyılların sos
rın bu anlayış içinde yer alması gerekir.
yal kaderi olan ve devamlı hissedilen sosyal güven
sizlikten, daha doğrusu işsizlik endişesinden kurtarma
Bu bakımdan, Çalışma Bakanlığının hazırladığı
larını öngörmektedir.
I 274 ve 275 sayılı Kanun değişiklikleri tasarıları, iş
sizlik Sigortası Kanunu, Tarım -• iş Kanunu tasarı
Değerli senatörler;
I
ları ve bundan sonra yapılacak çalışmalar, iş huku
Görülüyor ki, bugün içinde bulunduğumuz şart- I
kumuzu bir hayli zenginleştirecektir. Ancak bunla
lar, iş ilişkileri konusunu daha çok ileri bakan bir I
rın kanunlaşmasından sonra, çağımızın
anlayışına
hukuk idealizmi ile kavramaya çalışmamızı gerektiri- I
uygun bir şekilde tatbik edilmesi, bu zenginliğe ge
yor. Gerçekten, artık geride kalmış bir sosyolojik
çerlik kazandıracaktır.
oluşuma cevap vermeye çalışmış hukukun yürürlük
Sayın senatörler;
teki kurallarına sarılıp, sadece bugünkü
sorunlara
Yukarda belirtmeye çalıştığımız anlayış ve görü
çözüm arayan bir hukuk ile yetinemeyiz.
I
şün ışığı altında hazırlanacak bir iş Hukuku sistemi,
İlini adamlarımızın görevi, bilgilerini gelişen sos- 1 toplumumuzu hür ve mutlu insanların topluluğu ha
yal şartlara uyacak bir hukukun düzenlenmesi için se
line yükseltecektir. İş Hukukundaki böyle bir anla
ferber etmektir. Bu alandaki bilimsel çabanın amacı, I yış ve gelişme, bir yandan işgücünün başkası yararına
sosyal ilişkilerin hızlı gelişmesine uygun yeni, âdil I ve hatta boşa harcanmasını önleyeceği gibi, işçinin
bir hukukun meydana gelmesini hazırlamak olmah- I sömürülmesine, makineleştirihnesine ve kötü şartlar
dır. tş hukuku sisteminin bu çerçeveye uygun olarak
da çalıştırılmasına engel olacaktır.
gelişmesinde güdülecek sosyal politikanın büyük rolü I
Bu şartların gerçekleştirilmesi, İş Hukukunda, iş
inkâr edilemez. İnsanın üretimindeki emeğini değer- I münasebetlerini, çağımızın anlayışına uygun olarak,
lendirme imkânını sağlaması bakımından isabetli bir
tarafların keyfine bağlı bir sözleşme ilişkisi olmak
sosyal politika iş ilişkilerinin düzenlenmesinde esas- I tan çıkaracak, çalışan ve çalıştıranın toplumdaki du
tır. Çünkü sosyal politika, sosyal ekonomiden farklı I rumunu belirten bir disiplin ilişkisi haline getirecek
olarak, ihtiyaçları tatminde maddeyi değil; ruhu, eş- I tir. Bu büyük adım, çalışanı yalnız kazanç ve geçi
yayı değil, iç değerleriyle insanı esas alır ve bu yol- I mini sağlayan bir makine saymaktan kurtararak,
dan sosyal gayelere ulaşmak özelliği taşır. Bu bakımtoplumda sosyal itibar sahibi kılacaktır.
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Ülkemizde iş hukukunun hangi yönde gelişmesini
istediğimizi yukarda özetlemeye çalıştık. Bu geliş
menin sağlanmasında, hükümetlere iş Hukuku
ile
ilgili taşanları hazırlarken büyük görevler ve sorum
luluklar düşmektedir. Yasama organlarının bu tasarı
ları ele alış ve sonuçlandırışlannda bu görüşe uygun
hareket etmeleri, sadece toplumumuzun büyük çoğun
luğunu teşkil eden işçilerin yararına olmakla kalma
yacak, çağımızın İş Hukuku anlayışına ve Anayasa
mızın da ruhuna uygun hareket edilmiş olacaktır.
En az bunun kadar önemli bir diğer nokta da;
bu anlayışın ışığı altında çıkarılacak bir
yasanın,
aynı anlayış içinde uygulanmasıdır. Uygulamada bu
amaçlara ulaşılmasında, yargı organlarının ve ilim
adamlarının rolleri büyük olacaktır. Yasalara yön
verecek içtihatlar, uygulayıcılara ışık tutacak ve İş
Hukukunun düzenli ve çağımızın anlayışına uygun ge
leneği yurdumuzda kurulmuş olacakta*.
Sayın senatörler;
Sırası gelmişken, işçi -. işveren ilişkileri konusun
da da grupumuzun görüşlerini kısaca özetlemeye ça
lışacağım.
İşçi - işveren ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde
haklara ve kurallara uyulması şartıyle iyileştirilmesi
grupumuzun dileğidir. Ancak bu işbirliğinin kural
ları, çağımızda Batı toplumlarında uygulanan ve
ülkeleri hem ekonomik, hem de sosyal bakımdan kal
kındıran kuralların taraflarca kabulü ile mümkün
dür.
Çatışır sanılan birçok toplumlarda; gerçekten ça
tışan ve yakın zamanlara kadar çatışagelmiş men
faatler, işçi - işveren menfaatleri, nasıl bağdaştırılıp
da özlediğimiz ahenk ve huzur sosyal alanda da
sağlanacak?.. İşte bu noktada taraflarca belirli çağ
daş kuralların tespitine ihtiyaç vardır.
Çatışır sanılan bu menfaatleri
bağdaştırabilmenin ilk çaresi, işverenle işçinin kendi men
faatlerini aşarak, ulusun menfaati seviyesine çıkma
ları, kendi menfaat ayrılıklarına o seviyeden bakma
larıdır. Ana ülkü olarak memleketi en kısa zamanda
çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı, temel ilke- ola
rak da sosyal adaleti benimsemeleridir. Bu ülkü ve
ilkeyi bir defa benimsedikten sonra, işçi ile işveren
memleketin kalkınmasında menfaat çatışması halin
de değil; eğer aralarmda menfaat çatışması yerine
böyle bir menfaat dayanışması kurabiîirlerse, hızlı
iktisadî kalkınma çabasının birçok toplumlarda açtığı
sosyal yaralardan Türk toplumunu masun tutabile
ceklerdir.
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Bu imkânın formüllerini tespit etmek sorumlulu
ğunu taraflar yerine getirmeyi ilk görev saymalıdır
lar. Bu formülleri tespite çalışırken kimse, kendile
rinden mutlaka yeni ricatlar beklemeyecektir.
Bu teknolojik uygarlık çağında, menfaat çatışma
sını menfaat dayanışması haline getirerek, hürriyet
düzeni içinde sosyal huzur ve barış kurabilmiş uygar
ülkeler vardır; onlardan örnek alınabilecektir. Hatta
iddia ediyoruz ki, o toplumlara yeni örnekler verile
bilir.
Türk işçisinin, bu haklan sağduyu ile basiretle ve
memleket menfaatlerini kendi menfaatlerinden üstün
tutarak kullanabilecek erginlikte olduğundan şüphe
edilmemelidir.
Çünkü sosyal adalet, yeni Anayasamızın siyasal
hak ve hürriyetler kadar bölünmez, parçalanmaz, ih
male gelmez bir unsurudur; fakat bunun da ötesinde,
sosyal adalet, Türk halkının tarih
boyunca
edi
nilmiş tabiatının gereğidir. Çünkü Türk toplumunda
kölelik geleneği yoktur, Türk toplumunda aristokrasi
geleneği de yoktur.
BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Tunç.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
N A HALİL T U N Ç (Devamla) — Bu geleneklerin
yokluğunda, Türkler için haklarda eşitlik duygusu,
tabiatlannın ayrılmaz bir unsuru haline gelmiştir. Bu
geleneklerin yokluğunda Türk toplumu, sınıf aynhklan şuuru ile insanlık onurunu zedeleyici bir şekilde
bölünmek talihsizliğinden bugüne kadar kurtulmuş
tur. Sınıf aynlıklan şuuruna dayanan tehlikeli ve yı
kıcı akımlardan Türkiyemiz, onun için bugüne kadar
korunabiim iştir.
Kendi tarihimizden devraldığımız bu
müstesna
talihi, iktisadî düzenimizde ve çalışma hayatımızda
iyi değerlendirmesini bilirsek, Türkiye için, demokra
tik düzen içinde ve sosyal adalet zemini üzerinde kal
kınmanın hiç de güç olmadığım göreceğimize inanı
yoruz.
Gene inanıyoruz ki, Türkiye için güç olan, hatta
imkânsız olan, demokrasi içinde ve sosyal adalet ze
mini üzerinde kalkınmak değil, demokrasiyi ve sos
yal adaleti reddederek kalkınmaktır. Türkler kadar
onurlu bir halkın, hak eşitliğine Türkler kadar alışık
bir halkın, adalet duygusunu, Türkler kadar tabiat
haline getirmiş bir halkın, demokrasiden uzak ve sos
yal adaletten yoksun bir iktisadî faaliyet
düzeni
içinde verimli olabilmesine, işe gönlünü ve kafasını
vererek çalışabilmesine imkân yoktur.
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Çalışma hayatında, sosyal adaleti demokratik
yoldan sağlamanın en medenî ve en etkili \ ası tası
ise, sendika hürriyeti, -toplu sözleşme ve grev hak
kıdır.
Bu işbirliğinde en önemli kurallardan biri de, iş
verenlerin bu haklara saygı göstermeleri ve toplu söz
leşme düzenini tek taraflı düzenleme eğilimlerinden
vazgeçmeleridir.
Sayın senatörler;
Konuşmamı bağlamak istiyorum. Sorunlara kö
tümser bir açıdan bakarak değerlendirdiysek bizi
bağışlayın. Kötümserliğin yenilgi demek olduğunu
biliyoruz; fakat memleketimizin gidişatı üzerinde kö
tümser olmasak bile, bu konuşmamızı tedirginliklerle
yapıyoruz. Kuşkulu, üzgün, hatta ciddî sarsıntılar
içindeyiz. Çünkü, bugün memleketimizde kavramlar
öyle karışmış, akımlar öyle soysuzlaşmış, politika ha
yatımızda yolunu şaşırmış kişiler öylesine birbirine
girmiş, öylesine itibarsızlaşmalardır ki, bu durumda
en iyimser görüş sahibi insanlar bile ülkemizin ka
ramsar bir isikamete süratle itüdiği noktasında bir
leşmektedirler.
Bu gidişe «Dur» demek için Hükümetin, ülkemi
zin varlığı için and içenlerin, kısacası millî gidişa
tımıza yön tayin edenlerin olduğu kadar, onlardan
daha ziyade Parlamentonun artık önplanda gelen ce
sur görev yapmasına bağlıdır. Çünkü bir ülkede par
lamento susarsa, orada artık macera adamı dile ge
lir ve demagog milletin sözcüsü imiş gibi konuşur.
Parlamentonun bu görevini tam ve uygar bir cesa
retle yerine getirmesi lâzımdır. Bizi, hem içimizde baş
sız, güvensiz, hem de dışarıda yalnız ve itibarsız bıra
kan sorumlulukların, sahteliklerin ve kendi kendimizi
aldatışın bütün tehlikeleriyle ortaya serilişi karşısın
da sanıyoruz ki, artık Parlamentonun kaybedeceği tek
bir dakikası bile kalmamıştır.
Başta Hükümet içindeki bazı partilerin; ama bir
türlü parti olamayan, yalanı ve yalancılık ithamla
rını, hem de devlet yayın cihazlarından resmî edebi
yatı haline getiren değersiz tahrik merkezlerinin
gerçek hüviyetlerini Parlamento'da millete açıklama
zamanı gelmiştir.
Siyaset gibi, ekonomiyi de kumar masası oyunları
haline getiren bütün cihazları ve sorumlu organları
milletin önünde, Parlamento mutlaka teraziye koy
malıdır; hem de tarihî bir görev olarak. İşte şimdi,
Parlamentonun ihmal kabul etmez görevi budur.
Kısacası, Parlamentonun laf ebeliği değil, bir ye
niden düzenlemeyi sağlayacakları, bir yeniden doğuş,
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yeniden uyanış ve milletçe bir kendini buluşta rehber
lik etmesi lâzımdır. Bu kendini buluş ya basardır, ya
başarılamaz ;ama ruhu ve davranışlanyle bozulmuş
bazı poliaikacılarm tekelinden bu ülkenin artık kur
tarılması şarttır. Yoksa politika, demagoji halinde
sürer gider. Ekonomi, spekülasyon halinde sürdürü
lür ve soygunlarla doymayan yağmacılar, bu defa da
devlet işletmelerine, devlet çiftliklerine göz diker ve
ülkeyi haraç mezat kendi tapularına katmak isterler;
üniversiteler kapanır üniversiteler hâlâ belirsiz katil
ler tarafından kurşunlanırsa, bu tükeniş, ne yazık ki,
kaçınılmaz hastalıklara varır ve oralarda millî var
lıkla beraber, millî haysiyet de erir gider. Bu dur
rama Parlamento seyirci kalamaz.
Değerli senatörler;
Türkiye'de siyasal saldırılar, cinayetler, Devlet,
rejim, seçimi tehlikeye sokacak boyutlara ulaşmıştır.
Başbakan, seçimlerin hâkim teminatı altında ola
cağım söylemekle, seçim güvenliği konusunda gitgide
artan kaygıları gideremez. Mahkemelerin tutuklama
karan verdiği saldırganlar açık toplantılara, eylem
lere katılıyor; fakat güvenlik kuvvetleri yargı organ
larının bütün uyarılarına rağmen onlan yakalayamı
yor..
Başbakanın, Ulusu cephelere bölme, olayları tek
yanlı değerlendirme, başlıca saldırganları koruma
tutumu sürdükçe olaylar önlenemez.
Hükümet kendi içinde tutarlılığını yitirmiştir.
Artık bir hükümetin varlığından söz edilemez. Hükü
met hiç bir önemli konuda karar alamamaktadır, al
dığı kararların da uygulamasında anlaşamamaktadır.
Öğrenim, ülkenin geleceğini, yeni yetişen kuşak
ların geleceğini tehlikeye düşürecek kadar aksamak
tadır. Millî Eğitim Bakanlığı birçok okulları demok
rasi ve Atatürk düşmanlarına teslim etmiştir. Ulu
sun birliğini, Cumhuriyeti, Atatürk devrimlerini sar
sıcı yayınlar okullarda ders kitabı diye okutuluyor.
Bu kitapları onaylayanlar yerlerinde hâlâ tutulmak
tadırlar.
Demokratik işçi haklarından ve işçi hareketinin
güçlenmesinden kaygı duyan bazı iş çevreleri de Türki
ye'deki bunalımı körüklüyorlar, Hükümeti girdiği çık
maz yolda teşvik ediyorlar, demokratik hak mücade
lesini sert bir sınıf çatışmasına dönüştürücü girişim
lerde bulunuyorlar. Sermayedarlar işçilere karşı bir
leşirken, işçilerin bölünmüş durumda kalması ve bazı
koalisyon ortaklarının tertipleriyle, baskılarıyle büs
bütün bölünmesi, yalnız işçi haklarım değil, demok-<
rasiyi de tehlikeye sürüklüyor.
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BAŞKAN — Saym Tunç 2 dakika geçti efen
dim.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. G R U P U ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — 5 dakikamı da kul
lanıyorum.
BAŞKAN — Onu da ilâve ediyorum.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. G R U P U ADI
N A HALİL TUNÇ (Devamla) — Ekonomi, Hükü
met kontrolündan çıkmıştır.
İşçi dövizleri sorumsuzca
tüketildikten
sonra,
şimdi Türkiye, uzun süre altından kalkamayacağı bir
dış borç yükü altına sokulmuştur.
Dünyada enflasyonun hızı kesilirken, Türkiye'de
artmaktadır, dünyada işsizlik azalırken
Türkiye'de
çoğalmaktadır.
Aldatıcı temel atmalarla kaynakların dağıtılma
sı ve yatırımların aksaması, üretimin düşmesi, işsiz
liğin artışında başlıca etken olmaktadır.,
Bu Hükümetle can güvenliği sağlanamamaktadır.
Huzur ve güvenlik içinde seçim yapılamayacağı, hal
kın yoksulluktan kurtulamayacağı, dünyada
ulusal
yararımızın gereğince konulamayacağı, rejime yöne
len tehlikelerin önlenemeyeceği artık anlaşılmıştır.
Bunalıma demokratik yollardan çözüm aramak,
bunun için daha demokratik ve etkin bir hükümet
formülünü araştırmak, demokrasiye inanan herkes
için kaçınılmaz bir ödev olmuştur.
Herkese güven verecek bir yeni hükümetle der
hal seçime gidilebilir.
Özgürlükçü demokraside birleşenler,
çıkar ve
ideoloji ayrılığına bakmaksızın, demokrasi ve yurtta
barış uğruna, ulusun birliğini korumak uğruna güçle
rini birleştirmelidirler. Özellikle Parlamentomuz, bu
durumda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme
lidir.
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viyatçı olması, Erzurum'a televizyon ve yohm geç geİmesindedir. Örnek olarak Lice depremini gösterebi
liriz. Orada yaşayan beşer, ahlâk ve maneviyatlarım
yitirdikleri için Cenabı Allah onlara zulüm etmiştir.
Çünkü ahlâkını ve faziletinü yitirenler için çok iyî bir
ders olmuştur.
Bizler teşkilâta alacağımız kişilerin, evvelâ iman
lı ve itikatlı olmalarını arayacağız» dediğine dair bir
çok kişinin huzurunda tanzim edilmiş bir zabıttır.
Muhterem arkadaşlarım;
Bunu savcılığa da verdik. Burada boş iddialarda
bulunmuyoruz. Sayın Bakan isterlerse, bunu kendi
lerine de takdim ederim.
Başka bir belge...
BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, rica ede
rim.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü, GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — Hemen bitiriyo
rum Sayın Başkan.
Yine Karayollarında çalışan bir bölge müdürü...
Sayın senatörler, bunlar sıradan memur değillerdir;
Orhan Batı dediğimiz kişi, M. S. P.'nin Başkanvekillerinden bir tanesidir, bir zihniyeti temsil etmekte
dir. Sayın Bakan kalkıp belki, «Bir memur yapmış
tır, cezalandırılacaktır.» diyebilir. Bir memur değil, bir
zihniyetin, ne denli tehlikeli bir zihniyetin Türkiye'de
sergilenmek istediğini göstermek bakımından bu bel
geleri okuyorum.
Yine bir belge :
« 7 . 5 . 1976 tarihinde BahçeEevler Yapı Koope
ratifi inşaatına gelen Bölge Müdürü, aşağıda imzaları
bulunan bizler huzurunda iş akdi feshedilmiş bulu
nan Lütfi Dereli için sendika toplu iş sözleşmesinin
142 nci maddesine göre ihtilâf yasasından bahsede
rek, Sendika Başkanına hitaben :

lafla söylen
ithamlar de
bu belgeleri
isterseniz bir

Siz bunları niye koruyorsunuz, bunlar Alevidir,
bunların koruyucuları var. Arkalarında Reisicumhur
var, o koruyor; hatta daha geriye gidersek, Cemal
Gürsel bile bunları koruyordu. Siz bunları daha niye
müdafaa ediyorsunuz?..»

Bugün Türkiye'nin karayollarını yapmakla görevli
ünitenin en üstündeki Genel Müdürün, bakın yol ko
nusundaki düşüncesi ve felsefesi nedir?..
Sayın Genel Müdür Orhan Batı, bir sendikayı zi
yaretinde, aynen şöyle konuşmaktadır :
«Bizler önce ahrete yol yapalım. Bu dünyadaki
yolu herkes yapar. Yol giden yere önce ahlâksızlık ve
manevlyatsızlık gider. Bugün Erzurum halkının mane-

Sendika Başkanı Canip Çağlar, «Üyelerimiz arasın
da böyle bir ayırımın yapılmayacağını kendisine hatırlatmışsa da, aynı sözleri tekrar ederek, bunları mü
dafaa etmeyin, dediğine dair işbu tutanak aşağıda im
zaları bulunan bizler tarafından tanzim edihniştîr.»
Müslümanlıktan bahsedenler, kardeşlikten bahse
denler, Türkiye*de bundan daha tehlikeli bir bölücü
lük, bundan daha tehliken' Türkiye'yi bir kardeş kav
gasına götürücü zihniyet olabilir mi?..

Değerli senatörler;
Konuşmamın içinde geçen ithamlar,
miş, dayanağı olmayan belgesi olmayan
ğillerdir. Eğer zaman olsaydı, burada
huzurunuzda okumak isterdim. Yalnız
tanesini okuyayım.
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Gayet masumane, çıkarlar, «Anarşiye karşıyız.»
derler. Anarşinin temeli işte bu zihniyetin atılmasıyla
başlamıştır. Anarşimin başka türlü önlenmesine im
kân yoktur. Siz, kardeşi kardeşe düşman ettiğiniz sü
rece anarşi sürüp gidecektir. Böyle Müslümanlık Ol
maz, böyle Müslümanlık, Müslümanların dine karşı
saygısını azaltır.
Eğer dini sız temsil ediyorsanız, o dine, bir gün
gelir Türk toplumu inanmaz. Çünkü, bugün dine sabip çıkan kişilerin ne denli yobaz olduklarını, ne
denft üçkâğıtçı olduklarını yine belgeleriyle açıklama
ya her zaman amadeyim.
Saygılar sunuyorum. (C. H. P. Ve M. B. G. sırala
rından alkışlar)
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli Milletvekili) — Sayın Başkan,
Tabîatıyle tenkit edildik, buna konuşmamın so
nunda cevap vereceğim. Umumî Heyetin huzurunda
bir Çalışma Bakam olarak Çalışma Bakanlığının faa
liyetlerini tenkit öden arkadaşlarımızı sabırla dinle
dik; fakat, tenkitlerin hakikaten ağırını ve gerçek dışı
olanını Sayın Tunç yaptılar. Ben, Sayın Tunç'un ce
vaplamalarım sırasında salonda bulunmasını temenni
ederim.
HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — El
bette Sayın Bakan.
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Erdoğan
Adalı, buyurun efendim.
A. P. GRUPU ADINA ERDOĞAN ADALI
(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem senatörler;
Çalışma Bakanlığı Bütçesi dolayısıyle, çalışma ha
yatımız, istihdam konusu, çalışan ve çalıştıranlara ait
konulardaki Grupumuzun fikirlerini ifade etmek isti
yoruz.
Anayasamız 40 - 49 ncu maddelerinde, çalışma ve
sözleşme hürriyeti, sosyal adalet, tam çalışma ko
nularında birtakım ilke ve hedefler getirmiş, çalışma
nın herkes için hak olduğunu, bu hakkın hangi şart
larla kullanılacağını, çalışanlara adaletli bir ücret öde
neceğini ve bunların temini için çalışan ve çalıştıran
lara sendikal haklar verilmesini, çalışmaların insan
haysiyetine yaraşır bir şekilde olmasını ve yaşamasının
gereği olan adaletli bir ücret alınmasının teminini,
Devlete hedef ve aynı zamanda görev olarak vermiştir.
Diğer taraftan, 4841 sayılı Kanunla, çalışma ha
yatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyeleri
nin yükseltilmesi, çalışan ve çakştıran arasındaki iliş
kilerin memleket yararına ahenklendirilmesi, tam ça
lıştırma ve sosyal güvenliğin sağlanması ile vazifeli
olarak da Çalışma Bakanlığı kurulmuştur.
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Bu geniş çerçeve içinde bakıldığı zaman, Çalışma
Bakanlığının sosyal ve ekonomik bakımdan çok yön
lü ve o derecede önemli ve hatta hayatî görevleri ol
duğu açıkça görülmektedir.
Bakanlık bu çok yönlü ve önemli görevlerini ya
pabilmiş midir, yapmakta mıdır ve nasıl yapacak
tır?..
Sayın Senatörler;
Adalet Partisi, gerek kamu ve gerekse özel ke
rimdeki tüm sosyal ve ekonomik faaliyetlerle görevli
Bakanlığın, daha doğrusu Devletin, her sahada ol
duğu gJbi, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki müna
sebetlerde ve çalışanların kendi arasındaki teşkilâttamnalarmda tam bir tarafsızlık içinde davranması
lüzumuna inanmaktadır.
Çalışma Bakanlığının bu yılkı bütçesi, yani 1977
bütçesi 272 324 000 liradır. Bu miktar, Genel Bütçe
içinde biride 12'lik bir rakam tutmaktadır.
Yukarıda arz ettiğimiz ve hepimizin yakından bil
diği, çok geniş kapsamlı yurt içi ve yurt dışı sorun
ları havi görevlerin ifasında Bakanlığın geniş bîr im
kân içimde olmadığı ortadadır. Kurulduğu 1946 yı
lından bu yana geçen süre zarfında çıkarılan çeşitli
kanunlarla ve bilhassa 1961 Anayasası ile görevleri
keyfiyet ve kemiyet olarak devamlı artmış bulunan
Çalışma Bakanlığının, kendisinden beklenen bu gö
revleri arzu edilen seviyede yerine getirebilmesi için
teşkilât, kadro ve malî imkânlar bakımından ciddî
bir şekilde takviyesine ihtiyaç olduğuna inanmakta
yız.
Sayın senatörler;
Bu Bakanlık Bütçesinin müzakeresi vesilesiyle,
çalışan ve çalıştıranların problemleri île bir kısım gün
cel sosyal ve ekonomik konular üzerinde Partimiz
görüşlerini açıklıkla ifade etmek istiyoruz.
Sosyal hadiseleri ekonomik faaliyetlerden, ekono
mik faaliyetleri de sosyal hadiselerden ayırmaya ve
ayrı düşünmeye imkân yoktur. Bu sebeple, bir ülke
de ekonomik istikrar varsa ve ekonomik faaliyetler
güVen ortamı içinde bulunuyorsa, o ülkede sosyal So
runları halletmek için yeterince kaynak bulmak ve
çözüm yolları bulmak imkânı da vardır. Buna karşı,
ülkede siyasî ve ekonomik çalkantı ve istikrarsızlık
varsa, iş hayatında emniyet duygusu sarsılmışsa, sos
yal sorunlar ortaya çıkacak, üretim ve yatırım düşe
rek kaynak yaratmak zorlaşacak ve istihdam imkânı
azalacaktır. Bunun içindir ki, parti olarak ekonomik
ve sosyal sorunların halli için her şeyden evvel siya
sal bakımdan, rejim bakımından istikrarın üzerinde
duruyoruz ve bunun temel şart olduğuna inanıyoruz*
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Sayın senatörler;
Çalışmada adaletin ilk şartı, adaletsizliklerin en
büyüğü olan işsizliğin ortadan kaldırılması ile ger
çekleşir. Anayasamızın 42 nci maddesi «Çalışma her
kesin hakkı ve ödevidir» demektedir.
İsa'nın doğumundan 400 sene evvel bir filozof «İyi
yönetilen devletlerde herkesin bir işi ve mutlulukla
değerlendirebileceği boş zamanı vardır.» demiştir. Bu
nun içindir ki, her zaman ve her vesileyle, çalışacak
bir işi olmayan, evinde kaynayan tenceresi ve tüten
bir bacası bulunmayan vatandaşın durumunu dile ge
tiriyoruz ve bu fukaralığa yeni iş sahaları yaratmakla
son vereceğimizi söylüyoruz. Bizce meselenin başlan
gıç noktası ve en önemli noktası budur. Bunun için
dir ki, yatırıma, sanayileşmeye büyük önem veriyo
ruz ve işsiz vatandaşlarımıza istihdam imkânı arıyo
ruz.
Bugün en güncel konuların başında gelen, iş ha
yatında huzur ve çalışma barışı çeşitli yönlerden yaklaşılabllen bir konudur; ama yukarıda da belirttiğim
gibi, hepsinden önemlisi, herkese çalışma imkânının
temin edilmesidir.
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J ortadan kaldıran bir sorun sayılmaktadır. Çünkü; iş
sizliğin karşıtı olan çalışma, insanlık için bir yaşam
I kuralıdır. Bunun içindir ki, Adalet Partisi olarak
kurduğumuz ve iştirak ettiğimiz bütün hükümetlerin
en büyük çabası, işsizliği mümkün olduğu kadar yok
I etmek, fakirliğe ve sefilliğe son vermek olmuştur.
Sayın senatörler;
I
Halen ülkemizde 2 milyon civarında işsiz var
dır. İş ve İşçi Bulma Kurumunda sıra bekleyen yüzbinlerce işsiz vatandaşımız vardır. Bu işgücü fazlalı
ğına, nüfusun artışı, büyük şehirlere göç, tarımdan en
düstriye transfer ve dış ülkelere gönderdiğimiz işgücündeki azalma ile yurt dışındaki işlerim' bırakarak
memlekete kati dönüş yapan işçilerimiz de hesaba ka
tılırsa, toplam işgücü arasındaki sorunlar kendiliğin
den ortaya çıkacaktır.

1976 yılında ülkemizde işgücü arzı 16 milyon, iş
gücü talebi ise 14,5 milyon civarında olup, tarım
alanındakiler de katıldığı takdirde işsizler sayısının
toplam işgücünün % 13,3'ü oranına ulaştığı ve 2 mil
yonu aştığı görülmektedir. 1973 yılı sonuna kadar iş
gücü fazlasına dış ülkelerde önemli ölçüde çalışma
Bir taraftan, Devlet olarak çalışan vatandaşların
imkânı sağlanabiliyordu. Fakat hepimizin bildiği gibi,
insanca yaşamasını, adil ücret almasını, dinlenme
bugün Ortadoğu ülkeleri ile de bu alanda yakın iş
hakkını, sosyal güvenliğini
elbetteki
düşüneceğiz;
birliği yapıldığı halde, yurt dışında istihdam imkânları
ama her yıl süratle artan nüfusumuz yüzünden ve di i eskisine nispetle çok düşük bir seviyeye inmiş bu
ğer talî sebeplerden piyasaya arz edilmiş işgücü dolunmaktadır.
layisıyîe bugün sayıları milyonları bulan açık ve gidi
t
Bu sebeple, ülkemizde çalışma arzusunda olup da
îişsiz vatandaşlara iş imkânı yaratmak mecburiyetinde
durumlarına uygun iş bulamayanların sayısı, 1976
olduğumuzu da düşüneceğiz.
yılında da artma eğilimi göstermiştir. Hâsılı, ülkemi
Bundan dolayıdır ki, «Ekonomimiz büyüsün ve
zin bizce en önemli sorununun istihdam ve işsizliğin
istikrar ortamında hızlı bir kalkınma, yeni yatırım
büyümesini önlemek olduğu meydandadır. Bu bakım
lar ve özellikle sanayileşme olsun.» diyoruz. Bundan
dan, istihdam hacmini artırmaya matuf gayretlere de
dolayıdır ki, «Kamu sektörü olsun, özel sektör ol
vam edilmesi temennisindeyiz. Adalet Partisi olarak,
sun, ülke yararlarına, toplum yararına yatırım, daha
sosyal adaletin, her şeyden önce herkesin kabiliyetine
çok yatırım, daha çok fabrika, atelye ve işyeri kurul
göre bir iş bulabilmesi ve geçim seviyesine uygun bir
sun.» diyoruz; «Daha çok insana iş bulunsun.» diyo
gelir sağlayabilmesi imkânının sağlanması suretiyle
ruz.
gerçekleştirilebileceği inancındayız.
Saym senatörler;
Günümüzün istihdam
ve işsizlik sorunu, bütün
ekonomik ve sosyal sonuçları ile ister yeteri kadar
gelişmiş olsun, ister gelişmemiş, ya da gelişmekte ol
sun, bütün ülkelerde şahsî, ferdî sorun olmaktan çık
mış, toplumsal ve hatta ulusal sınırlan da aşarak,
dünyamızın en önemli ekonomik ve sosyal sorunu
haline gelmiştir.
I
İşsizlik, artık yalnızca ulusal ekonominin bir kay
bı olarak düşünülmemekte, fakirlik ve sefilliği eşli I
ğinde getiren çalışma ve insanca yaşama imkânlarını I

Adalet Partisi olarak, sosyal adalete ve sosyal hu
kuk devletine, insanın mutluluğunu hedef alan, insan
ca yaşamanın tedbirlerini alan, vatandaşların sosyal
haklarını tanıyan, toplum içinde zayıf olanı, ekonomik
bakımdan güçsüz olanları güçlüye ezdirmeyen dev
let anlayışına bütün kalbimizle inanıyoruz ve bunun
için çalışıyoruz. Bizce, bu manadaki sosyal hukuk
devletine bir sınıf mücadelesi ile varılamaz. Devleti
mizi kuran ve koyduğu ilkeleriyle ve ileri görüşü ile
Devletimize ruh ve fikir veren Büyük Atatürk şöyle
diyordu :
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«Biz, memleket halkı fertlerinin ve muhtelif sınıf
men'suplarmın birbirlerine yardımlarını aynı kıymet
ve mahiyette görürüz. Hepsinin menfaatlerinin aynı
derecede ve aynı eşitseverîik hissiyle teminine çalış
mak isteriz. Bu tarzın, milletin umumî refahı, devlet
bünyesinin kuvvetlenmesi için daha uygun oMuğu
kanaatindeyiz. Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi,
tüccar, sanatkâr, asker, doktor velhâsıl herhangi bir
sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak ve men
faat ve hürriyeti eşittir.»

I açıktır. Çalışma hayatımızdaki barış, bir tarafın öbür
j tarafı ezmesi veya sindirmesi şeklinde bir barış olma
malıdır. Bu barış, ekonomik gelişme hızımızı azaltıcı,
yatırım hedeflerini aksatıcı ve millî servetin ziyama
1 sebep olma pahasına elde edilen bir barış olmamaI hdır. Elbette ki iktisadî gelişmeden çalışanlar haklan
olan payı alacaklardır. İşçi haklarının korunması ve
I dengeli bir çalışma düzeni kurulması en kararlı oldu
ğumuz bir konudur. Bunu yalnız parti programımız
I da ve kurduğumuz bütün hükümet programlarında
belirtmekle kalmadık, çıkardığımız kanunlarla ve ic
Sınıf ayırımım açıkça reddeden ve bugün de bü
raatımızla fiiliyat sahasına da koyduk.
tün tazeliğini ve geçerliliğini muhafaza eden Ata'mızın bu görüş/üne parti olarak, Grup olarak samimi
Çalıştıranlar nasıl refah, mutluluk ve emniyet için
yetle inanmaktayız ve katılmaktayız.
I
de bulunuyorsa, çalışanlar da aynı şekilde ekonomik
Sayın senatörler;
I büyümeden, millî gelirin artışından hakları olan his
seyi adil bir şekilde alacaklar, mutlu olacaklar ve sos
Adalet Partisi olarak emek istismarına, alınteri
yal
güvenlik içinde bulunacaklardır. Bu, bizim büyük
istismarına tamamen ve açıkça karşıyız, haksızlığa uğ
inancımız ve temel felsefemizdir. Bizi, hiç kimse ve
rayan, istismar edilen ve istikbal endişesi içinde olan
hiçbir teşekkül başka türlü göremez Veya göstere
işçinin yanındayız. Çalışan insan, emeğinin karşılığı
mez. Biz, Adalet Partisi olarak yalnız işçi edebiyatı
nı lütuf olarak değil, bir hak olarak alacaktır, Ana
yasanın ve kanunların verdiği imkânlar içinde alacak- I yaparak sendika kongrelerinde nutuk atmıyoruz, şa
milim inancımızın icraatım ve fiiliyatını yapıyoruz,
tır. Diğer yandan, hür teşebbüsü ve sermaye sahibi
•işvereni tüm olarak hiçbir ayırım yapmadan birta- I devamlı olarak çalışanların yaşantısına yeni bir şeyler
getirmenin büyük gayretini gösteriyoruz. Bugüne kadar
kim peşin hükümlerle kötülüğün kaynağı ve yıkıl
ması gereken bir düşman gibi gören Marksist Zihniye- I çıkarılan ve çıkartmakta olduğumuz kanunlar ve ge
tün de aynı açıklıkla karşısındayız. Bugün anayasal I tirilen haklar bunun en açık ve inkâr edilemeyecek
haklarım kullanarak kabiliyetine göre istediği işte ça- I delilleridir.
Iışma imkânı olan, sendikal haklara sahip; kamu ke
Sayın senatörler;
siminde olsun, özel keşlimde olsun, toplu pazarlık su
Toplumun yeni müesseselere alışması ve yeni mü
retiyle ücretini tespit eden, sosyal güvence haklarını
esseselerin o toplumda yerleşmesi için yöneticilere
sağlayan bir Türk işçisini, bir çok komünist ve faşist
büyük görev ve anlayış düşmektedir. Burada açık
totaliter ülkelerde olduğu gibi, devlet denilen rakipsiz
ça ve büyük bir memnuniyetle belirtmek isteriz ki,
patronun esiri haline getirmek isteyenlerin ide karşı
sınıf kavgasını hedef tutmayan, Anayasa düzenine
sındayız.
saygılı sendikalarımız büyük hizmet ifa etmektedir.
Türk işçisinin çok büyük çoğunluğunun, sosyal barış
Sayın senatörler;
tan yana olduğu demokratik Ve hürriyetçi nizamı
Kimsenin inkâr edemeyeceği bir hakikattir ki, ça
candan
benimsediğini görmekteyiz.
lışma özgürlüğü, toplu ücret pazarlığı özgürlüğü, her
kesin istediği işi tutabilme özgürlüğü, hür teşebbüs
özgürlüğü, bir şeye sahip olma özgürlüğü, sendika hür
riyeti, ancak ve ancak özgürlükçü demokratik bir si
yasî relimin varlığı ile kabildir. Bu sebeple hür Türk
işçisi ve sendikaları her şeyden ve herkesten faZla re
jimimizin koruyucusudur ve koruyucusu olmalıdır.
Plan hedeflerim' bir an evvel gerçekleştirmek, ya
tırımların tümünü reaîize etmek, ekonomimizi büyüt
mek, işsizliğe, fukaralığa son Vermek için memleketi
mizin sermaye, tabiat
ve insangücü kaynaklarım
tam ve tesirli bir şekilde kullanabilmek için çalışma
hayatımızda sürekli bir barışın büyük önemi olduğu

Bu görüş ve fikirdeki işçi kuruluşlarının, rejimi
mizin ve dolayısıyîe Türk işçisinin haklarının teminatı
olduğuna inanmaktayız. Fakat açıkça ve üzülerek söy
lüyoruz ki, kanunlarımızda yeri bulunmayan hukuk
düzenine aykırı genel grev, genel yas, boykot, dire
niş, işgal gibi olaylar çalışma barışını temelinden sars
makta, sosyal ve ekonomik hayatımıza telâfisi güç
yaralar açmaktadır. Bütün temennimiz, hukuk niza
mımızda yeri olmayan bu çeşit davranışların hak el
de etme vasıtası olarak kullanılmamasının teminidir.
Biz, işÇinin ve işverenin birbirine düşmanca bakma
| sını istemiyoruz, karşılıklı anlayış ve müsamaha isti-
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yoruz. Toplu yapılan bir ücret pazarlığındaki uyuş
mazlığın neticesi herhangi bir grevde tamamen ideo
lojik ve siyasî maksatlarla (Halklara hürriyet, faşist
İktidara ölüm, halk ihtilâJi) v.s. şeklinde döviz ve
pankartlar asılmasının izahını yapmak mümkün değil
dir; bu yolla çalışma barışını Sağlamak hiç mümkün
değildir.
Sayın senatörler;
Açıkça söylemekte yarar gördüğümüz önemli bir
husus, Adalet Partisi olarak işçi bütünlüğü fikrinin
yanında olduğumuzdur. Türk işçisinin ve sendikacı
sının bölünmesini ve zaafa düşmesini istemiyoruz.
Sendikacılığı kundakçılık haline getirenlerin karşısın
dayız. Zira bu sendikacılar, her şeyden evvel hürri
yetçi demokratök rejimi yıkarak Türk işçisini, işçinin
her türlü haklarının elinden alındığı ve devlete esir
edildiği bir rejime sürüklemek istemektedirler.
Türk iş mevzuatının aynı iş kolunda çeşitli sen
dikaların kurulmasına imkân vermesi, hem Türk sen
dikacılığına, hem de çalışma barışına zarar vermek
tedir. Lüzumsuz rekabetler, kötü ve çıkarcı sendika
cıların sırf aynı işyerindeki diğer sendikaya üstünlük
sağlamak ve toplu pazarlık yetkisini ahnak için yap
tıkları aşırı ve kanunsuz çıkış ve davranışlar, birbi
rinden üye ayartmak için yapılan çirkin hareketleri ve
işçilerin sarfedlîen lüzumsuz paralarını zikretmek isti
yoruz.
Bildiğiniz gibi, Türkiye'de 34 çeşit işkolu vardır.
Bu 34 işkolunda ise 781 sendika vardır. Bu husus, ça
lışma hayatımızda ve çalışma barışında ahengi boz
maktadır.
Türkiye'de Çalışma Bakanlığının tş Kanunları ge
reğince murakabesi, altında bulunan işyeri sayısı 1976
yılında 223 454, bu işyerlerinde çalışan işçilerin sayı
sı ise 1 879 833'tür. Sendikalara kayıtlı üye sayısı
ise 3 328 633'tür. Aradaki açık fark ve tenakuz orta
dadır. Sendikalı üye sayısını sendikalar ve işyerinde
çalışan işçilerin sayısını işveren, Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne ve Bakanlığına bildirmektedir.
işverenin, prim vesair gibi malî, kanunî vecibe
leri dolayısıyle fazla işçi bildirmesi bahis konusu ol
madığından ve zaten Bakanlıkça teftiş ve murakabeye
tabi olduğundan; onların verdiği rakamlar sıhhatli olu
yor.
Fakat sendikalar Bakanlıkça murakabe edil
mediğinden ve yıllık raporlar da muntazam verilmedi
ğinden, sıhhatli rakamlar alınamamakta ve birçok
işçinin birden fazla sendikaya üye olduğu ve birçok
sendikanın üye sayısını fazla bildirdiği anlaşılmak
tadır.
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274 Sayılı ve 275 Sayılı Yasalara göre toplusözleş
me yapma yetkisi, o işyerinde veya işkolunda çalışan
ların çoğunluğunu sağlayan sendikaya verilmektedir.
Yetkili sendikanın tespitinde zorluklar ve ihtilâflar
meydana gelmektedir. Zira, eleman ve teşkilât nok
sanlığından bölge çalışma müdürlükleri sendikalara
kayıtlı üye sayılarını doğru olarak tespit edememek
tedir.
24 . 12 . 1975 tarihine kadar bu gibi yetki ihtilâf
larında işyeri veya sendika çoğunluğun fikrini tespit
bakımından referandum yapılmakta idi. Fakat bildiği
niz gibi, İş Mahkemeleri tarafından uygulanma alanı
na konulan ve toplu iş sözleşmelerinde yetki ihtilâfın
da kullanılan bu referandum sistemi 275 sayılı Kanu
na aykırı bulunarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun
24 . 12 . 1975 tarihli kararı ile kaldırılmıştır. Bu ka
rarla yetki ihtilâfı konusunda bir boşluk meydana gel
miştir. Bunun halli için Bakanlıkça bir çalışma ya
pılmasını ve konunun yasal bir çözüme bağlanmasını
temenni etmekteyiz.
Sayın senatörler;
Bugün Türk işçisinin, emeğinin hakkım alabilme
si için toplu iş sözleşmesi yapma hakkı vardır. Fakat
bu sözleşmelerin nasıl ve ne şekilde, hangi ilmî kıs
tas ve ücret bilimlerine göre yapılacağına dair hiç bir
usul ve esas tespit edilmiş değildir. Bu sebeple ta
lepler, çok kere bir ölçü ve miyar nazara alınmadan
yapılmaktadır. Sendikal rekabetler veya hissî sebep
lerle, bazen işçiler ve bazen de katı patron ölçüsü ve
hasis menfaatlerle hareket eden işveren tarafından öl
çüsüz ve esassız olarak ileri sürülen iddia ve talepler,
kamu sektöründe veya özel sektörde tarafları greve
kadar götürmekte ve hatta işgal, boykot, direniş gibi
cebrî ve fiilî durumlara ve çatışmalara kadar sebep
olmaktadır.
Türk kamuoyu büyük çoğunlukla bu ihtilâflarda
yeter bilgiye sahip olmamaktadır, konuyu, tamamen
verilen beyanatlarla ve yapılan eylemlerle değerlendir
mektedir. Bundan da en çok muhtaç olduğumuz hu
zur ve istikrar havası bozulmaktadır, zarar görmek
tedir.
Sayın senatörler;
Konunun burasında, ücret politikamızın ve perso
nel rejimimizin dengesiz durumuna temas etmek is
terim.
Hepinizin yakınca bildiği bir konu olduğundan,
vakitten tasarruf gayesiyle konuyu kısaca arz edece
ğim.
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Türkiye'de evvelce işçi ile memur kesimi arasında j bettlğinıiz büyük maddî ve manevî kayıplarımızı ön
leyecektir.
bir dengesizlik vardı. Bu konuda yapılan beyanlar,
direnişler, yürüyüşler, zaten Türkiye'de işçi - memur
Sayın senatörler;
ücreti arasmdaki dengesizliği açikça göstermektedir,
Yort dışındaki işçilerimizin çok çeşidi meşeleri,
Evvelce meHiur olmak için çalışan işçilerimiz, şimdi
gerek muhterem Heyetinizce ve gerekse Bakanlık er
memur statüsüne alınmamak için büyük bîr gayret
kânı tarafından yakinen bilindiğinden ve bu hususta
sarfetrnckîcdirler. Bu da açıkça, işçilerimizin ülkemiz
yart içinde ve yurt dışında kâfi derecede aydınlatıcı
de daha fazla hak elde etmiş olduklarını göstermek
ve ikaz edici mahiyette neşriyat yapıldığından, teferru
tedir. Yine, üremizde kamu işyeri ile özel sektör iş
ata girerek vaktinizi almak istemiyorum.
yeri arasında ücret ve sosyal haklar bakımından den
Son 15 senedir çeşitli ülkelerde, daha doğrusu
gesizlik vardır, kamu sektörleri arasında dengesizlik
gurbet ellerinde maddî ve manevî zorluklarla mücade
vardır; hatta, Devletin aynı Bakanlığında! bağlı işyer
le ederek çahşmakta olan işçilerimiz, bu süre zarfın
leri arasında dengesizlik vardır, yerli sektörle yabancı
da dış kaynak bakımından Türkiye'mize büyük hiz
sektör arasında dengesizlik vardır. Ücret dengesizliği
metler ifa etmişler ve yolladıkları dövizlerle bu süre
vardır, sözleşmelerin getirdikleri sosyal haklar bakı
zarfındaki dış ticaret açığımızın % 79'lr»! kapatmış
mından dengesizlik vardır.
lardır. Bu bakımdan kendilerine çok şeyler borç'u
olduğumuzu ve son üç beş yıllık püanlarımızin ve yaBütün bunların giderilmesi, bazı esaslara ve birim
tırımlarımızın tahakkukunda büj
metlerini gör
lere bağlanması, ilmî esaslara bağlanması şimdilik hiç
düğümüz bu vatandaşlarımıza sosyal ve ekonomik
olmazsa kamu kesiminde ortak ve muvazi bir ücret
bakımdan her türlü ilginin gösterilmesini istemekte
birim politikası izlenmesi için gayret gösterilmesine
yiz. Bilhassa, adetleri yüz binleri bulan 0 - 15 yaş
ve âdil bir ücret sistemi teessüs etmesine ve böylece
arasmdaki işçi çocuklarına büyük ilgi göstermeliyiz,
çalışma hayatımızdaki farklılıklardan doğan birçok
Keza, hepnizin bildiği, ekonomik sebepler yüzün
huzursuzluğun, isteksizliğin ve adaletsizliğin önlenme
den, gerek Ortak Pazar Ülkelerinde, gerek diğer Av
si lüzumuna inanmaktayîz.
rupa ülkelerinde meydana gelen ve gittikçe artan kriz
Toplusözleşmeler de, hiç şüphesiz hür sendikaları
dolayısıyle ortaya çıkan işsizlik probleminden etkilen
mız tarafından kanunların kendilerine tanıdığı hak
mek suretiyle işsiz kalan vatandaşlarımızın durumla
lara göre serbestçe yapılacaktır; fakat bu dengesizlik
rıyla yakmen ilgilenmek gerektiğine kıamyonız. Or
leri kaldırıcı birtakım ülkemizin şartlarına uygun ve
tak Pazar Ülkeleri topluluğu i"e son yapılan işçi do
iîmı esaslara göre yapılacak çalışmaların, çalışma hu
laşımı konusunda ki anlaşılanın geçerlilik kazanmasına
zurunun teessüsüne ve daha verimli çalışmayı sakla
ve hatta, halen verilmiş olan ikinci öncelikten daha
mada büyük bir etken olacağı kanısmdayız.
ileri seviyede haklar alınmasına gayret edilmesini te
menni etmekteyiz.
Muhterem senatörler:
önemle temas etmek islediğimiz bir konu da, işçi
Sözlerimizin başında da ifade ettiğimiz gibi, çok
sağlığı ve işgüvenliği meselesidir. Bu husufta kurul
yönlü faaliyetleri kapsayan bu Bakanlık Bütçesi üze
muş olan Genei Müdürlüğün ve Bakanlıkça yapılan
rinde elbette ki, temas edemediğimiz birçok hususlar
tüm çalışmaların gayeyi sağlamakta yetersiz okluğu
kalmıştı?. Sayın Bakanın, vereceği geniş izahatla
bilinen bir hakikattir. Türkiye'mizde çalışan her bin
Muhterem Senatoyu ve bizleri aydınlatacağından
işçiden 101'i iş kazası geçirmektedir. İşyerleri, maale
emin olarak, gözlerimize burada son veriyor ve muh
sef işgüvenliği ve sağlık bakımından kontrol edile
terem heyetinizi şahsım ve Grupum adına en derin
memekte ve işçilerimiz de iş emniyeti bakımından
saygılarımla selâmlıyorum.
eğirilememektedir.
Bütçenin, ülkemize, çalışma ve çalıştıran bütün
vatandaşlarımıza
hayırlı olmasını temenni ederim,
BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı Sayın Adalı
(A. P. sıralarından alkışlar)
A.P. GRUPU ADINA ERDOĞAN ADALI (De
BAŞKAN — Grupları adına ikinci kez söz isteyen
vamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım.
var mı?.. Yok.
223 454 İşyerinden her biri ancak 4 veya 4,5 se
Şahıslan adına söz istemiş olan sayın üyeleri
nede bir defa teftiş ve kontrol edilebilmektedir. Bu ko
lehte, aleyhte, üzerinde olmak üzere sıraya koyuyo
nuda fevkalâde önemli çalışmaların yapılması, yeterli
rum.
ve müessir kontrol sisteminin kurulması, her yıl kay483 —
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Sayın İlhan?.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Üzerinde konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Kırlı?..
M Ü M İ N KIRLI (İzmir) — Üzerinde konuşaca
ğım.
BAŞKAN — Sayın Özer?..
HAMDİ ÖZER (Malarya) — Lehinde konuşaca
ğım.
BAŞKAN — Sayın Öztürk?.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde ko
nuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Güven?..
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Alayhlnde konu
şacağım.
BAŞKAN — Sayın Feyyat?.
M E H M E T FEYYAT (İstnbul) — Lehinde olsun.
BAŞKAN — Sayın Feyyat, lehinde isteyince, le
hinde konuşmaya mecbursunuz.
M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Zaten üzerin
dedir.
BAŞKAN — Üzerinde konuşmak istiyorsunuz?..
MEHMET FEYYAT. (İstanbul) — Lehinde konu
şacağım.
BAŞKAN — Lehinde konuşacaksınız.
Sayın Müezzlnoğlu?
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Üzerinde
konuşacağını.
BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan?... Yok.
Sayın Çelikbaş?.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Lehinde konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Eğe?.. Yok.
Sayın Aslanoğlu?... Yok.
Sayın Oğuz?..
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Lehinde konuşacağını.
BAŞKAN — Sayın Özer, lehinde konuşmak üze
re buyurunuz.
H A M D İ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler;
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde 10 dakika
ile sınırlanmış bir süre içinde konuşmaya çalışaca
ğım.
Bu Bakanlığın bütçesi üzerinde görüşürken, evveüâ amacından bahsedeceğim. Bu Bakanlığın kuru
luş amacı, çalışma hayatını düzenlemek, çalışanla
rın yaşama seviyesini yükseltmek, işçi ve işveren ara
sındaki
münasebetleri sosyal hukuk
kurallarına
dayak olarak ülke yararına ve toplumun refahına
yöneiik biçimde düzenlemektir.
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Bunun için, ülkenin işgücü potansiyeli ile iş potansiyali arasında uyumlu ve dengeli bir bağlantı
kurarak, tam çalışma ve tam verimi sağlamaktır.
Bunun tek yolu, hammadde olan insan ve iş arasın
daki uyumu sağlamak, insana göre iş değil, işe göre
insan yönetimini tutmaktır.
Sayın senatörler;
Üzülerek belirteyim ki, ülkemizde adama göre
iş yolu tutulması, hem yoisuzîuğu ve işsizliği artır
makta, hem de verimi düşürmektedir. Verim olmaz
sa, işçi çalıştırılamaz ve işsizlik bunalım halini
aîır. Bu nedenle, Bakanlığın baş görevi iş ve işçi
analizi yapmaktır. İş analizi yapılarak, işin karak
terine uygun yetenekte adam aranmalıdır. Bir iş,
adamdan ne istiyorsa, o adamı bulmak için testlerden
ve psiko - teknik îaboratuv arlardan geçirilmeli ve
mutlaka işin yetenekçisi bulunmalıdır. Böyle olur
sa verim artar. Bir adam hangi iş kollarında verimli
olacaksa, onun istek karnesine, İş ve İşçi Bulma Ku
rumundaki «İşler» hanesine işaret edilmelidir.
Teknoloji çağmda bri iş rasgelene verilirse, ve
rim de rasgele olur. İş analizi yapılırsa, işçi, emeği
nin halikını adaletle alır. Her işin kendisine göre
riski, güçlüğü ve beceri isteyen niteliği vardır. Bu
işlerde çalışanların emekleri buna göre değerlendi
rilmelidir. Bugün, işin adamı değil, eşin, dostun ve
partinin adamları işbaşındadır. İşler talan edilmiş
ve verimler topluma ekmek veremez hale düşmüş
tür. İşte bu yüzden sık sık grevler olmakta, fiyat
lar fırlamakta ve işsizlik bunalımı toplumu kasıp
kavurmaktadır.
Sayın senatörler;
Hepimizin başında; Ankara'ya sel gibi akan iş
sizler hepimizin kapısını çalmakta ve iş aramakta
dır. Bunlar çalışmak istiyor, çalmak değil. Kanun
gereğince işverenler, İş ve İşçi Bulma Kurumun
dan işçi ister, bir işçi isteğine bin işsiz koşar; fa
kat sıradaki adam değü, çok defa paradaki adam
a!ınır. Bu, bir gerçektir. TebNgât yanlış adreslere
postalanır, alınacak kimselerin başarısı peşinen onay
lanır ve bu suretle ne iş sahibini bulur, ne de işçi
işine kavuşabilir.
Sayın senatörler;
Bu yıl Türkiye'de 2 milyon 183 bin işsiz bulun
duğu tespit edilmiştir; bunlar çalışanların % 33'ünü
teşki! etmekte. Halbuki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planına göre, üretim hedefine ulaşılmış olsay
dı, bu miktar 1 milyon 800 bine inecek ve çalışan
lar % 11,2 oranını bulacaktı. İstihdam politikasın484 —
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daki sakatlık, verimi yetersiz haie sokmuş ve işsizHk oranını plan hedefinin çok gerisine atmıştır.
Sayın senatörler;
Çalışma Bakanlığı, işçi - işveren arasında ada
letle denge kurucu, ücret, fiyat ve istihdam arasın
da istikrar sağîayıcı olmalıdır. Herkes emeğin de
ğerine inanmalı ve emek, sermayenin kölesi olmak
tan kurtarılmalıdır.
Emek, ne kapitalistlerin ve ne de sendika sal
tanatının sömürü yemi olmamalıdır. Emeğin hakkı,
emeğin sahibini bulmalıdır.
Sınıflara Anayasamızda yer var, fakat imtiyaza
yer yoktur. İşçinin Anayasal hakları. teminat altına
alınmalıdır.
Dış ülkelerde çalışan yurttaşlarımızla
sadece
bir döviz kaynağı olduğu için değil, kendi canımız
ve kendi kanımız olarak ilgilenmeliyiz, onların emek
lerini ucuza satmamalıyız. İlgili ülkelerle işçilerimiz
arasındaki anlaşmaları ve bunların uygulanması
nı titizlikle izlemeliyiz. Bulundukları ülke işçile
riyle eşit hakka sahip tutmaya çalışmalıyız. Eşit iş,
eşit ücret ve sosyal güvenlikleri sağlanmalıdır. Ta
sarruf ettikleri dövizler yurt içinde değerlendirilme
li, sanayi yatırımları haline getirilmelidir. Yerle
şim ve konut problemleri yanında, özellikle okul
çağındaki çocuklarının okumalarını sağlayıcı ted
birler alınmalıdır. Yabancı ülkelerdeki işçilere oy
hakkı tanınmalıdır. Yabancı ülkelerde çalışan yurt
taşlarımız için önerdiğimiz bu konular dışında, şu
önerilerimi de sıralıyorum:
1. Memur - işçi ayırımı kaldırılmalı, memur
lara da işçilere tanınan sendikal haklar tanınmalı
dır.
2, Asgarî ücret, en geç iki yıîda bir tespit edil
meli ve asgarî ücretten vergi alınmamalıdır. En az
geçim indirimi kanunu süratle çıkartılmalıdır. Emek
ten vergi alınmaması için mutlaka yasa çıkartıl
malıdır. Çünkü; emek bir kapital değildir. Emeğin
vergisi, sağlığından ve ömründen kaybetmektir; bu
nu da bir işçi yeterince vermektedir.
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Ayasamızın emrettiği birçok sosyal haklar; 274,
275 sayılı yasalarla Türk işçisine verilen haklar, maa
lesef Cephe İktidarı döneminde gereği gibi uygu
lanmamaktadır, birçok haksızlıklara sebep olunmak
tadır. C. H. P. ve A. P. Koalisyonu zamanında ya
pılan bu kanunlardan sonra da, maalesef lafta ka
lan ve Türk işçisine getirilen haklar da pek gözük
memektedir. Meselâ, tarım işçisi ve orman işçilerinin
sosyal sigorta kapsamına alınması durmadan
söy
lenir, propaganda konusu olarak her yerde konu
şulur; fakat bugüne kadar hiçbir neticeye varılma
mıştır.
Vatandaşların çalıştıkları yerde toplu olarak iş
ten çıkarmalar ve toplusözleşmeleri yasal yönlerden
istediği, bu yüzden işçilerin grev veya başka türlü
direnişlere gittiği zaman, üzerlerine yasa dışı baskı
lar, işçi olmayanlarca düzenlenen baskılar; olma
dı, polisin müdahalesiyle ve polisin de katılmasıyîe kanlı oîa3'Iar, maalesef bu Cephe Hükümeti dö
neminde sürüp gitmiştir.
Partizanlık, işyerlerinde tüm
çirkinlikleriyle iş
lenmiştir. Açık örneklerinden birisini Sivas Çimen
to Fabrikasında görüyoruz. Fabrikanın bel kemiği
olan uzmanlaşmış
işçilerden 80 kişi
fabrikadan
emekliye sevkediîerek, yaşları dolmadığı halde çı
karılmıştır. Yerlerine ise, Millî Selâmet Partisine ka
yıtlı olan ve eskiden Sivas'ta Millî Selâmet Partisi
nin İl Başkanlığını yapmış, şimdi de satış memuru
iken, Sümerbank alım - satım mağazasına müdür ta
yin edilen, (Kendisi bakkaldır) Maksut isminde bir
hemşehrimiz tarafından verilen, «Bu bizim kardeşimizdir, fabrikaya alınsın.», denmiştir, o kartlara gö
re de işçi alınmıştır. Sayın Halil Tunç'un söylediği
gibi, İşçi Bulma Kurumu artık
görevini, Sivas'ta
yapamamaktadır.
Memurlar da maalesef aynı sistem içerisinde
dir ve böylece Sivas'ta işyerlerinde büyük bir huzur
suzluk vardır. Hatta toplu namaz kılmaya zorlama,
resmî dairelerde takke giyme, resmî kıyafete rağ
men takunya ile dairelerde gezme, maalesef çok çir
kin olarak yürütülmektedir. Hani bunu görmesem
konuşmazdım...

Maruzatım bundan ibarettir, bütçenin milleti
mize, memleketimize ve Türk işçisine hayırlı, uğurlu
olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Öztürk.

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Hiçbir fabrikada tak
ke ve takunya ile dolaşılmaz. Yalan.
HÜSEYİN ÖZTÜK (Devamla) — Sayın Oğuz,
ben gerçekleri tespit etmeden
konuşmayan insa
nım; yoksa beraber gider sizinle görürüz, utanırsı
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan,
nız, çok üzülürüm, çünkü sizi severim. Bir tabiatım
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri;
Çalışma
var; tespit etmediğim hiçbir şeyi konuşmam, bunu
Bakanlığının
mensuplarını saygı ve sevgiyle se
I
bilesiniz.
lâmlayarak sözüme başlıyorum.
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| dakl çalışmaları bütünleştirilip, kişisel ve özlük hak[ lan maalesef yerine getirilememiştir,
tamamlana\ mamıştır.
j
Ülkemize gelip gidişlerinde, bilhassa bayramlar
da, yaz aylarında, yıllık izinlerini geçirmek için gej üslerinde Charter seferleri yapıldığı günlerde (Bu
i isimde seferler yapıhyor, sıkıştırılıyor arka arkaya
ı uçaklar) Yeşilköy Hava Limanım
arkadaşlarımın
j görmesini isterdim. Günde 20 - 25 uçak indiği zaALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Onu da
j man; buna birkaç defa şahit oldum, işçilerimizin
istismar ediyorlar.
j perişanlığını gördükçe insanın içi sızlıyor.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu, maalesef
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
sürüp gidiyor; yönetemiyorlar, üzülüyoruz ona da.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — 10 dakika
Sizin gibi akıllı insanlar oîsa, herhalde bu işi en iyi
değil mi Sayın Başkanım?.. Oradan yürüyüşümü mü
şekilde halledilir; fakat onu da bulamıyoruz.
saydınız? Daha 6 dakika oldu
benim konuşmam,
Demiştim ki, yapılan işçi hareketlerine; grev ve
ben de bakıyorum. Rica ederim Sayın Başkanım.
her türlü toplusözleşmeye giderken acı örneklerin
BAŞKAN — Yani size hile mi yapüm şimdi?..
den bir tanesi de, İstanbul'da İntercontinental Ote
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — İyi ama Sa
linin garsonlarının bir hak için direndiği zaman gör
yın Başkanım, oradan yürüdüğümü, buraya geldiği
dük. Orada polisin durum üzerindeki müdahalesi
mi hesap ettiniz mi?...
ni dikkate aldım, şöyle inceledim; çok çirkin, sebep
siz yere yüzlerce polis garson üzerine hücum edi
BAŞKAN — Beyefendi, 46 geçe başladınız.
yor. Niçin, niye ediliyor?... Bilinmiyor; yani ne ya
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ben de bak
pılmak isteniyor Türkiye'de anlamıyoruz.
tım saatıma, Sayın Başkanım. Şimdi tam 7,5 dakika
oüdu. Bu engellemenize rağmen, peki efendim.
Sayın senatörler;
Böyle bir zamanda çok yetersiz olan gümrük
Çağımızdaki hızlı gelişim, dünyadaki oluşumlar,
hizmetleri, gümrük kuyrukları ve bu arada komis
ülkeleri bir teknik değişimle karşı karşıya bırakmış
yoncu şirketlerin soygun düzeni sanki bir utanç ve
tır. Gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler yanında, sanayi
sikası gibi ortada gözükmektedir. Hele o günlerde
leşmekte oîan ve sanayi'eşmemiş ülkeler olarak ken
Aîmanya'dan Türkiye'ye gelecek olan işçilerimizin
di uluslarının teknolojik değişlmîerindeki gelişme
normal uçak ücreti 360 lira iken biletlerin 450 - 490
leri çeşitli sorunların doğmasına sebep oîmuş, kar
liraya temin edildiği, hatta 1-2 Marka taşınabilecek
şı karşıya bırakmıştır. Daha çok geri kalmış ül
eşyalarının taşıma ücreti olarak 40 - 50 Mark ola
keler ile gelişmekte olan ülkeler, kişi enerjisini de
rak soyulduklarını gördüm. Her yurda gelişlerin
ğerlendirmenin kısa yoldan çözümünü, yabancı ülke
de 1 aylık emekleri ellerinden alınıp gitmektedir.
lere işçi göndermekte bulunmuş. Daha
önceleri
Bir ay içinde işçi sırtından 400 ilâ 500 bin Markın
baş!amış olan, 1962 yılında yoğunlaşan yabancı ül
vurguncu komisyoncuların cebine girdiğine şahit olu
kelere işçi gönderme olayı, bazı sorunları da bera
yoruz. Devlete bir kuruş bile borç vermeyen bu in
berinde getirmiştir. Bugün, yabancı ülkelerdeki işçi
sanların, hâlâ komisyoncu olarak ortada dolaşma
sayısının milyonu aşmış olması, geri kalmışlığımı
sı Hükümetin aczinden, Bakanlığın aczinden ileri gel
zın gerçek kanıtı iken ve bunların sorunlarına bile
se gerektir.
çözümler getirememenin aczi içinde iken, «Büyük
ve Müreffeh Türkiye» hayalleri ile
oyalanmaktan
Avrupa'ya çahşmaya
giden
işçilerimizin
ço
zevk duymanın ötesinde bunlara çözüm getirecek
cuklarını eğitmek ve onlara gerçekten ulusal bir kah
tek bir şey yapamıyoruz. Hükümet koltuğuna otu
raman gibi millî kültürümüzü veren öğretmenlerin
ranlar, yabancı ülkelerdeki işçilerimizin döviz üre
özrük işleri ve hakları ise acınacak durumdadır. Yalten makineler olduğunu kabul etmekle yetinmişler.
mz Almanya'da bin kadar bu şekilde çalışan öğ
sigorta ve emeklilik işlerinde, ulusal kültürümüzden
retmen vardır, maalesef kendilerine hiçbir özlük hak
kopmaması
yönünde, çocuklarının eğitiminde bir
sağlanamamıştır.
çörüm getirememişlerdir. Genel anlamda temel hak
Yabancılarla kişisel ve toplu iş sözleşmeleri tek
lan sağlanmanuştır; Türkiye'deki çalışmaları ile orataraflı bozulacak kadar eğreti yapılmıştır.
Alman-

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Görürüz.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Millî kıyafet var, şapka var; ama onun yerine şimdi takke var,
onun yerine kalpak var. Hatta tokyolar alınmıştır;
tabiî abdest alırken falan giyilmesi için. Bunlar,
Devletin resmî parası ile alınmıştır.
Alevîlik, Sünnîlik itişmesi de burada
maalesef
sürüp gitmektedir.
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ya'da sayıları bini bulan bu öğretmenlerin gerçek
ten yurda döndükleri zaman
terfileri, özlük işleri
ve intibakları bir türlü yapılamamaktadır. Sonra,
Devletin memuru gibi değil, Almanların emrinde ça
lışmaktadır ve bunlar, Türk
dilini, Türk tarihini,
Türk kültürünü, Türk dinini, Türk ananesini yalnız
kalmış çocuklara öğreten gerçekten kahraman in
sanlardır. Bunlar Türk Devletinin memuru değil
se, ne diye oradaki Türk çocuklarına
öğretmenlik
yapmaktadır? Ülkeye dönerlerse ne yapacaklardır;
o da belli değildir. Alman okullarında görev ya
psa Alman öğretmeni ile maalesef aynı ücreti ala
mamaktadır. Sosyal Sigortalar primini daha çok öde
dikleri halde, emekliliklerinde çok az bir emeklilik
maaşı bağlanmaktadır. Bu
haksızlıklara
rağmen
göreve başlarken konsoloslukça onlardan bir de taah
hütname aEınmaktadır;
Türkiye'den bir öğretmen
geMrse yerimi bırakacağım, Türk Hükümetinden hiç
bir ücrette istemeyeceğim gibi. Bu fedakârlığa karşı,
onları kısıtlayan, onları baskı altında tutan durum
lar vardır.
Yabancı ülkelerde. Sayın Bakanın da geçen gün
iifade ettiği gibi, 300 bini aşkın öğrencimiz var; fa
kat buna rağmen 400'ü bulmayan öğretmen, 300 bi
ni aşkın çocukları okutuyor. Onlar da maalesef bir
okutma değil, birkaç der»; sosyal bilgiler, üirkçe gibi
derslere bakıyorlar.
BAŞKAN — Sayın Öztürk, sizin süreniz doldu
efendim.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamamlıyo
rum Sayın Başkanım, şimdi bir cümle ile bitiriyo
rum.
Okul ihtiyacı gerçekten vardır ve yabancı ülke"erde çocuklarımız hayli çoktur. İşçi
çocuklarının
yetişmesinde beiîi bir program da yok. Oylama var;
A!man okullarındaki Türk sınıflarında haftada 4-5
saat Türkçe ve Sosyal bilgiler dersi var, o da bu sı
nıfların olduğu yerde. Bunlar Türkiye'ye gelseler de,
okudukları okulla Türkiye'dekiîerin denkliği müm
kün olmadığı için, o da bir şeye yaramıyor. Birinci
sine 9 yıllık ilkokul diyorlar, birisi daha fazla; o da
Sise ayarında, ona «Ortaokul», diyorlar.
BAŞKAN — Sayın Öztürk, artık kesmek
zo
rundayım rica ediyorum, bakın...
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bitti Saym
Başkanım, bitiriyorum. Banlar faydalı şeyler Sa
yın Başkanım; duyulsun da bir çare bulunsun. Bu
Milletin çocukları..,
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ALAEDDtN YILMAZTÜRK (Bolu) — Allah,
Allah...
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bu işçinin,
yani buraya döviz gönderen insanların çocukları
nın perişanlığının duyulmasında fayda vardır.
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın
Öztürk, başka üyelerde var.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet, biti
yor, bitiyor Sayın Yılmaztürk. Sizin burada boş yere
kürsüyü işgal ettiğiniz kadar etmeyeceğim. Mese
lâ, dünkü halin fevkalâdeydi.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Benim
hiç boş yere işgal ettiğim yok. O kadar faydalı ko
nuşurum ki, konuşmalarımı zabıtlardan oku.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet, evet..
Bu çocukların iyi bir kültür almayışı, Alman
küidirü altında kalışı, bizim gelecekte millî kültü
rümüz için gerçekten yazık olacaktır. İtalyanlar, Yu
nanlılar çocuklarına her türlü hakkı ahrlar; hatta
cku^u bitken veya bitirmeyen çocukları iş bulabi
lir, ama Türk çocukları maalesef orada iş bula
maz. Gerek Türk Anayasasında, gerekse Alman
Anayasasında temel eğitimin devlet eli ile parasız
yapılması
zorunluluğu, ilkesi olmasına
rağmen,
maalesef Çaîışma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı bunları yapıp
becerememişkrdir. Türk çocukları ve Türk işçisi gerçekten yaban
cı ülkelerde bir perişanlık içerisindedir. Bunu hu
zurunuzda duyurmakta fayda buluyorum.
Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Saym İlhan.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, değer
li senatörler, Çalışma Bakanlığının muhterem men
supları; hepinizi saygıyle selâmlarını.
Grup temsilcileri Çalışma Bakanlığının 1977 ma
li î yılı Bütçe tasarısı üzerindeki görüşlerini dile ge
tirdiler. Bir bağımsız üye olarak ben de aynı tasarı
üzerinde düşüncelerimi belirtmeye çalışacağım.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Türkiye gibi çalışmanın, iş bulmanın ve işsiz
liğin büyük soranlar teşkil ettiği, işçi ile işveren ke
simi arasındaki yasal düzenlemeler konusunda hız
lı bir gelişme ve h.».zh bir endüstrileşme yolunda
buüunan bir ülkede; Çalışma Bakanlığının yetki ve
görevlerinin taşıdığı büyük önemi teslim etmek ge
reklidir.
Türkiye, işsizliğin yoğun olduğu bir ülkedir. Tür
kiye, hızla makineleşen, tarım kesiminden diğer eko
nomik sektörlere büyük işgücü kitlelerini kısa süre-
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de aktarmak
zorunda olan bir ülkedir. Bunların
hepsinden önemlisi Türkiye, nüfusu büyük bir hız
la artan ve nüfusu genç kuşaklarda yoğunlaşan bir
ülkedir.
Bu çizdiğim genel çerçeve içindeki Türkiye, hız
lı endüstriyel kalkınmasını, kıt ekonomik kaynak
larla, yetersiz kapital birikimi ile önemli dış öde
me zorlukları içinde ve güçlü bir ordunun oldukça
yüksek masraflarını karşılayarak
gerçekleştirecek
tir.
Karşılaşılan
sorunların totaliter zorlamalara
başvurulmadan, çok partili demokratik düzen için
de sendikal hürriyet, toplu sözleşme imkânları için
de çözümlenmesi, kalkınma uğruna sosyal adalet ve
sosyal güvenlik amacının feda edilmemesi Anaya
sal esasların gereğidir.
Türkiye, fert başına düşen ortalama gelir düze
yi yönünden çok partili demokratik hukuk devleti
modelini yaşatan ülkelerin en alt seviyelerinde bu
lunan bir ülkedir. Endüstriyel birikimi en mütevazi
olan demokratik ülkelerden birisi Türkiye'dir.
Bilindiği gibi, çok partili demokratik düzeni ya
şatan ülkeler, Batı Avrupa, Kuzey Amerika'nın zen
gin ve gelişmiş ülkeleri ile Japonya, Avusturalya ve
Yeni Zelanda'dan ibaret sayılabilir.
Türkiye'nin endüstriyel ve ekonomik gelişme dü
zeyinde çok partili demokratik düzeni yaşatabilmek
çok daha zordur ve Türk milleti ergin irfanı, liyaka
ti ve yüksek vasıflarıyle, derin idrakıyle bu ileri
modeli uygulamak ve yaşatmak başarısını göster
mektedir.
Türkiye'de Çalışma Bakanlığı, sendikal özgürlü
ğe, toplu sözleşme düzenine önem veren çok partili
demokratik düzenin bu alandaki yapısal zorluklarıyle, yeterince gelişmemiş, endüstriyelleşmede ileri
düzeye varamamış kronik işsizlik sorunu içinde
ki bir ülkenin yapısal zorluklarını birlikte karşı
lamak ve çözümlemek, telif yollarını bulmak zorun
dadır.
TabJatıyîe sorunların çözümünde en etkili ve te
melli tedbir, ekonomik gelişmenin ve endüstrileş
menin hızlandırılmasıdır.
Hükümetin bu alandaki tutum ve azmi, çalışma
hayatı bakımından da gerekli ve olumlu bir tutum
dur.
Tüfkiye'de çalışma hayatının temel sorunu, işsiz
liğin kısa sürede giderilmesi ve bunun için de endüst
rileşmenin hızlandırılmasıdır. Bu gidişat elbette Ana
yasal düzenimizin sınırları içinde, sosyal adalet ve
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sosyal güvenlik ilkelerinden taviz vermeden düzen
lenecektir.
Hükümetin 2 yıldan beri, 22 aydan beri içinde
bulunduğu tutumu budur. Hükümetin şu anda, özel
likle yaünmlara önem vermek suretiyle üzerinde dur
duğu politikası budur.
Bu bakımdan, gerek Türkiye'de, gerekse yaban
cı memleketlerde
bulunan
Türk işçilerinin yarın
Türkiye'de iş bulmak için geri döndükleri zaman da
onlara Türkiye'de iş vermek için elimizde bir tek
imkân vardır; yatırıma başvurmak. Bunun dışında
hiçbir imkânımız yoktur.
Bir yıl içinde devamlı olarak Avrupa'ya gidip
geîirken Türk işçileriyle yapmış olduğum toplantı
larda, «Biz devamlı olarak burada kalmak istemi
yoruz. Ne zaman Türkiye'ye geleceğiz? Türkiye'de
ki yatırımların durumu nedir?» diye soruyorlar.
Bu durum karşısında görüşlerimi şu şekilde be
lirtmek istiyorum. Mutlaka hangi Hükümet iktidar
da olursa olsun, yatırımlara önem vermek gerekir.
Ancak, son 3 senedir Avrupa'ya işçi gönderme
olanakları ortadan kalkmıştır.
Yine Alman Hükümetinin davetlisi olarak Al
manya'da bulunduk. Sayın Bakana şu hususu be
lirtmek istiyoruz: Hiçbir suretle Alman Hükümeti
artık Türkiye'den yeni işçi almayacaktır, kesin ola
rak. Alman yetkilileri, «Bizim elimizde bulunan im
kânlar şudur: Türkiye'den yeni işçi almak müm
kün değildir; ama Türkiye'den Almanya'ya gelmiş
olan ve şu anda Almanya'da bulunan 526 bin işçi
nin çoluk
çocuğuna, Almanya'daki akrabasına ve
alîe mensuplarına iş vermek için elimizdeki bütün
imkânları
kullanmaya hazırız,», diyorlar. Bonn'da
Meclis Başkanıyîe görüştük. Bu birinci nokta.
İkinci nokta; «Sizin buradaki çocuklarınızın eği
timi bakımından bize öneriler getirin. Bu hususta
emrinizdeyiz. Çocuklarınızın Türk
kültürünü mü,
yoksa Alman kültürünü mü alması hususunda eği
tilmesi için önerilerinizi bekliyoruz. Yalnız, herhan
gi bir şekilde yeni bir işçi alımı için bizim yanımı
za lütfen gelmeyin» dediler.
Almanya'da bulunan Türk işçileri, «Biz hiçbir
surette Almanya'da bulunan paralarımızı
Alman
ya'da bırakmak istemiyoruz. Paraları Türkiye'ye ak
tarmak istiyoruz. Yalnız bir şartla; biz % 100 emin
olmak istiyoruz, paralarımızın çarçur edilmeyeceği
ne. Bunun için Devletin iştiraki altında kurulacak
olan firmalara, şirketlere ortak olmak
istiyoruz.
Devletin ve Hükümetin bu
husustaki çalışmalarım
bekliyoruz.» dediler.
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Dışardaki işçilerimizin Türkiye'ye celbedilmesi
için; evvelâ iyi planlanmış, yurt çapında koordine
ve entegre edilmiş, fizibilitesi gerçekçi esaslara gö
re tespit edilmiş yeterli sayıda yatırım projesinin kı
sa şiirde hazırlanması şarttır. Bununla birlikte, bu
yatırımlar etrafında Avrupa'da çalışan işçiler teşki
latlandırılmalıdır.
5 yıi ile 3 yıllık bir süre vardır. Bir toplantıda
işçilerimizin bazıları, «5 yıl dolmadan herhangi bir
bahaneyle Alman yetkinleri bizi hudut dışı ediyor.»,
diyorlar. Haliyle, 1973 yılından beri Alman Hükü
meti orada çalışan işçilerimizin Türkiye'ye kayma
sını istiyor. Kendiliklerinden Türkiye'ye geri gönder
mek mümkün değil; ama herhangi bir gerekçeyle,
herhangi bir bahaneyle Türkiye'ye gelmiş olan bir
işçiye de tekrar iş vermek yoluna gidilmiyor.
İkinci bir konu; «Murat, Renault veya Anadol
tipi arabaları döviz fiyatına almak istiyoruz. Tür
kiye'de Renault otomobili dışarıya ihraç edilirken
hangi fiyatla alınıyorsa, bu arabaları dövizle almak
istiyoruz. Bu hususta Çalışma Bakanhğıyie temas
edip ve bize bu hususta yardımda bulunursanız,
memüekete döviz getirme bakımından Mercedes
otomobili getirmek
istemiyoruz, İtalya'daki
Fiat
otomobilini getirmek istemiyoruz. Yalnız bir şart
la; ihraç fiyatıyle Renault, Murat veya Anadol oto
mobillerini istiyoruz», diyorlar.
BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın İlhan.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Başüstüne.
İşçilerin en çok üzerinde durdukları hususlar
dan bir tanesi de; emeklilik durumu, Almanya'da
çalışılan sürenin değerlendirilmesi ve borçlandırma,
ve primlerin iadesi.
Sayın Bakandan istirham ediyoruz, Almanya'da
bulunan işçilere duyurulması
bakımından. Birçok
ları kati olarak ilişkilerini kesiyorlar. Haliyle ora
daki paralarını alıp gelince, sıfır duruma düştükleri
için herhangi bir hukukî durumları kalmıyor. Bu
radaki
çalışmalardan
haberleri yok
bazılarının.
Buradaki çalışmaların
safahatını
kendilerine bil
dirilecek olursa, işçilerimizin birçokları buradaki
kanunların tam manasıyle çıkıncaya kadar bekle
yecek durumdalar, 3-5-6 ay. Aksi takdirde, birçok
ları kesin çütışlarını yapmak
suretiyle Türkiye'ye
dönmek istiyorlar.
Teşkilâtlandırihnanın
önşartı ise, devletin
ya
pılacak yatırımlara kâr garantisi temin
etmesidir.
Bu belki endüstriyel sübvansiyon olarak tanımla
nabilir; fakat mutlaka gerçekleştirilmelidir. Kuru
_
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lacak tesislere devletin de belirli ölçülerde ortak
olmasının faydalan olacaktır. Bu yola gidilirse Tür
kiye'de endüstrileşme hızı artırılabilir.
Dışarıdaki
işçi dövizleri büyük ölçüde Türkiye'ye kazandırıla
bilir. Aksi halde, Avrupa bankalarında biriken iş
çi dövizlerinden büyük şeyler ummak mümkün ola
maz.
Türkiye'de çalışma hayatının sorunlarına en kısa
zamanda en yeterli çözümlerin bulunabilmesini di3er," Çalışma Bakanlığı Bütçesinin işçilerimize, tüm
çalışanlara,
Çalışma Bakanhğı
mensuplarına ve
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu obuası
temenni
siyle hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Feyyat; buyurun efendim.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın senatör
ler;
Çalışma hayatımızla yakından ilgili grevin kanun
dışı sayılanı, özellikîe bazı tutucu Sendikalara göre
de suç sayılacağı; ama bana göre suç sayılmayacağı,
mevzuatımızda da suç sayılıyörsa da Anayasamız mu
vacehesinde suç olmadığını saptamak üzere huzurunuz
da bulunuyorum.
Anayasamızın 33 ncü maddesi şöyle der : «Kim
se, işlediği zaman yürüdükte bulunan kanunun suç
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Cezalar
ve ceza tedbirleri ancak kanunla koyulur.»
Bu maddeye paralel olarak Ceza Kanunumuzun
1 nci maddesiyle «Kanunsuz suç olmaz, doîayısıyle
kanunsuz ceza verilemez.» prensibi beriimsenmişl'ir.
'Bu kuralların ışığı altında, cezada kıyas olamayaca
ğına göre, konumuzu ilgilendiren 275 sayılı Kanunun
54 ncü maddesinin ilk fıkrasında belirtilen «Kanun
dışı grev» tabiri, ölçüsüz, iEk bakışla tehlikeli gözük
tüğü halde memleketimiz gerçekleri yönünden bu teh
likenin bahis konusu olmadığı apaçıktsr.
İlk bakışta, grev yöneticileri ve greve iştirak eden
işçiler aleyhine konan bu müeyyide sadece bir avuç
sendikalara veya belirli işçilere uygulanabilmektedir.
Bunun nedenleri, hukukî ve nazarî olmaktan Ziyade,
pratik bazı düşüncelere dayanır.
Cumhuriyet savcıları işverenlerin hukukî ihtilâfları
sebe'biyle delilleri tespit ettikten sonra olaya iştirak
eden işçiler hakkında takipsizlik kararı vermekle yetinmekted'irier. Çünkü, Sayıları kabarık işçi kulesini
muhakeme etmek ve bu kadar sayıda iddianame tan
zim etmek ve geniş bir salon tespit etmek güçlüğü
sefodbiyle, idarî mercilerin eylemlerine paralel işlem
lere, yani idare-i maslahata kaymaktadırlar.
489 —
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54 ncü madde ile
cezalandırılan «Kanun dışı
grev» tabirinden ne snîaşıhr :
Anayasamızın 47 nci maddesinde amacı açıiça
belirtilmiş ve sınırlandırılmış bulunan genel manada
grev mi yoksa 275 sayılı Kanunun şekil şartlarına mu
halefet mi anlaşılacaktır?..
BaMs konusu 54 ncü maddeye bu yönden gereken
açıklık verilmemiştir. Anayasamızın 33 ve Ceza Ka
nununun 1 nci maddecinde yer alan «Kanunsuz suç
olmaz» prensibini ihlâl ettiği fikrindeyim.
275 sayılı Kanunun şartlarına en ufak bir aykırı
lık ile kanun dışı grev doğmaktadır; yani uygulama
larda. Anayasamızın 47 nci maddecinde
belirtilen
amaçlara uygun şekilde yapılan grev, bu sebepten ka
nun dışı sayılacağından, bu hakkın kullanılmasında
hak sahipleri her zaman için ilk görüşte tehdit altında
bırakılmakta ve suç unsurları açık olarak belirtil
mediği için Anayasamızın 3 ncü maddesine aykırı düş
mektedir.
Anayasamızın 47 nci maddesi, «İşçilerin işveren
lerle olan münasebetlerinde, iktisadî ve sosyal du
rumlarım koruma veya düzeltmek amacıyle grev hak
kına sahiptir.» demektir. Bu maddeye göre, grev hak
kının amacı iki noktaya yönelmiş olmakla tah'd'M! ni
telik taşır.
Bu amaçlardan birincisi, işçilerin iktisadî ve sos
yal durumlarını koruma, ikindisi, bu durumlarını dü
zeltmek amacıdır.
Belirtilen bu amaçlara uygun o'Ian grev hakkı,
diğer medenî haklardan, yani mülkiyet hakla, evlen
me hakkı, alım - satım gibi sübjektif nitelik taşır.
Grev hakkı, 275 sayılı Kanunun dışında, şartlar
ile diğer medenî hakların şartları arasında nitelik ba
kımından hiçbir fark yoktur. Bu itibarla, sübjektif hak
kın kullanılmasından doğan şeklî hataların müeyyide
lerinin yine hususî hukukta aranması gerekmektedir.
Hukuk Usuıü Muhakemeleri Kanunu, Medenî Ka
nun ile Amme Hukuku arasında bir köprü vazifesini
gördüğü apaçıktır. Buna paralel olarak bir nevi usul
hukuku olan 275 sayılı Kanunda aynı şekil, İş Huku
ku ile Amme Hukuku arasımla köprü vazifesini gör
mektedir. İş Hukuku, Medenî Hu'ktikun bir dalı olan
Borçlar Hukukunun hizmet akdinden doğmuş, top
lumsal nitelikte olmasına rağmen, süjesi itibariyle
fertlerin, işçiler ve işverenlerin arasındaki münase
betleri düzenlemesi bakımından Hususî Hukuk, yani
Madenî Hukuka daha yakındır.
Yapılan kanun dışı grev şayet Anayasanın belirt
tiği amaç dışına çıkılmak suretiyle işlenmiş, işbu ko
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nuda gereği kadar ağır müeyyideler mevcuttur. Bu
itibarla, amaçlara uygun; fakat yukarıda belirtildiği
gibi, prosedür hukuku sayılan 275 sayılı Kanunun is
tediği şartlara aykırı ise memleketimizde tatbik im
kânı zorlaşır.
54 ncü madde yerine İş Kanunu tasarısının bu
konuda hazırlanması gerekirken, maalesef zamanın
şartları bunu engellemiştir.
Anayasamızın belirttiği amaçlara aykırı ve kamu
sağlığını bozucu nitelikteki grevler hakkında yeteri
kadar müeyyide vardır; gerekirse ağırlaştırılabilir. Bu
itibarla, şekil hukukuna aykırı düşen kanun dışı gre
vin müeyyidesi unsurlardan yoksundur. 54 ncü mad
de yerine müeyyideleri Hususî Hukukta aramak ge
rekir.
Yukarıda belirttiğimiz düşünceler ve Avrupa dev
letlerinin hemen hemen tümünde olduğu gibi, Ana
yasamızın 47 n d maddesinde belirtilen amaçlara uy
gun; fakat kanun dışı sayılan grevlerin müeyyidesiriln Anayasaya aykırı olduğu düşüncesindeyiz.
Sayın senatörler;
Az trajîı bir dergide neşrettiğim bu görüşümü hu
zurunuzda tekrar etmeyi faydalı buldum.
Kanun dışı grevin, yani 275 sayılı Kanunda belir
tilen kanun dışı grevin, diğer, 275 sayılı Kanundaki
genel nitelikteki grevden ayrıdır ve daima hüküme
tin, işverenlerin elinde «Denıokles'in kılıcı» gibi işçi
ler üzerinde bir tehdit vasıtasıdır. Uygulama imkânı
da yoktur. Kanun dışı grev yapmış 2 000 tane işçi
düşünün. Direniş grev mMir değil midir; halen bu
gün tartışma konusudur.
BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Feyyat.
MEHMET FEYYAT (Devamla) — İşte, bunun
uygulamalardaki imkânsızlığı gözönünde bulunduru
lursa, Medenî Hukuk hükümleri, Medenî Hukuk mü
nasebetleri de gözönünde bulundurulursa,
bunların
müeyyidesini tamamıyle İş Hukukunun bünyesinden
Medenî Hukukta aramak, işverene bu konuda haklı
lık gibi bazı işçiler aleyhine müeyyide imkânı sağla
mak herhalde bugünkü tatbiki imkânsız ve işçiler üze
rinde Demöklesln kılıcı gibi tehdit vasıtası olan bu
hükümden sarfınazar etmek (Ki, uygulamalarda sar
fınazar edilmiştir) ve kanunlarımı da bundan arın
dırmak lâzımdır.
Değerli senatörler, değerli Bakan, değerli Sayın
Başkanım;
Bir misalle konuşmama son veiryorum. Meseleleri
hep objektif açıdan gözönünde bulundurmak gerekir.
Bir insan, bulunduğa ortama, bulunduğu düzene gö-
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re, ya ahlâkîdir, ya değildir, ya yararlıdır veyamıîta I komünist partileri dahi geçmişteki niteliklerini .yok et
tiler, sınıf esasına dayanmayı reddedip, sosyal ada
değildir. Türkiye'de yıllar boyu iş bulamayan, şurada
let Ökelerini benimser duruma geldiler. Hele kesinlikle
burada çeşitli gayri ahlâkî veyahut da kumar gibi bu
sual kavgalarından vazgeçip, seçimle iktidarın yolu
na benzer .kötü itiyatlara alışmış kimseler, T a b i y e '
nu aramaya başladılar. Örneğin, İtaîya'daki, örneğin
deki işverenler tarafından ipleri koparılmış gibi tah
kir edinmekteydi; ama bu kadro, bu değerli îinsuriar j Fransa'da'ki gidiş.
Demek ki, değil sosyalist partilerin, komünist par
ba çilekeşler, bu Ulubatlı Kasanlar yabancı bir ül
tilerinin dahi ilişkilerini bu derece yumuşattığı bir
kede, yabancı, ayrı bir düzende ayrı bir mekanizma
ortamda, ülkemizde so'syalkt p a r t i n i n temsilcisinin
da Türkiye'nin gelir kaynağını, dış ödemeler dengedahi Parlamentoda bulunmasina karşın, maksatlı, aşı
Smi sağlamaktadır. Bunlarım gönderdiği dövizleri, dü
rı bir tepki gösteriliyor.
ne kadar onları hakir gören büyük iş çevreleri payÖnce bir iki sorunu açıkça çözelim,
laşamamakta ve geçen gün de arz ettiğim gibi; Van
' ALİ OĞUZ (tstaıibu!) — Siz Sosyalist Enternas
kedilerinin bir sofrada birbirlerini yüzünü tırmalar
yonale üye değil misiniz Sayın Güven?..
şekilde, Türidye'de gayri meşru çevrelerin çıkarcıları
MÜMİN KIRLI (İzmir) — 1973'te sizi destek
bu garip vatandaşların, bu Ulubaîlı Kasanların gön
lediler.
derdiği dövizi bu şekilde yekdiğerinin suratını tırma
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin
lamak suretiyle paylaşaraamaktadırlar. Şimdi kopuk
Sayın Oğuz.
kim?.
Gerçek Türk, üretimine bir şey katkıda bulunan
HASAN GÜVEN (Devamla) — Çalışan üyelerin
dır; ama bunu tüketicisine artık iade etmek lâzım»
h'çbir şey kazanmadığı ortamda, bir şey; hatta bir
Asil öîan bu işçilerdir, asil olmayanlar da, üretmeden
çok şey kazananlar as çakşır. Bu gerçeği bilelim,
onların şartından kene gibi beslenenlerdir.
Bir işçi, İşgücünün beli kesimlini kendine, gerisini
İşte, sağ cephenin peçesi buradan kalkmaktadır.
patron için çalışır. Üretim sonucu meydana gelen
Bir tüketiciyi asil, şerefli kabul edeceksin, gerçek bir
sermayede bölüşüm budur. Bana «Ücretlerin Tunç
üreticiyi oram dûnunda göreceksin, sonra bunu Türk
Kanunu» deniyor.
eğitimine sokacaksın, ondan sonra da «Ben milliyet
Bu kısa girişten sonra, ülkemizdeki duruma gele
çiyim» diyeceksin...
lim.
BAŞKAN — Sayın Feyyat, sözü lehinde istedi
Yr.!n!2 ba arada, burada biraz evvel konuşan, du
niz, aleyhinde konuşuyorsunuz,
rumu it''bar?.yîe bir işçi teşekkülümün temsilcisi Snym
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum
7ur:çYm görüşlerini bir yönüyle yadıvgadığum beîirtSayın Başkanını.
mek isterim, Çünkü, kendilerimin bir durumu vardır,
İşte, bu miîliyetçiîJk anlayışına kargaların «Gak»
dayandığı bir temel vardır, emeğiyle geçinen insandeyip gülmesini bırakın, uzun kulaklılar bl?e bağırır.
înrm en büyük örgütünün başmda bulunmaktadır.
Saygılarımla.
Şimdi, her türlü çahşanlar, kazananlar, kendilerine
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
uygan. müttefikler ararlar; bu bir gerçektir. İşçi solda
Buyurun Sayın Güven.
müttefikini av?.r, sermaye sağda milite?lkim nrar. Bmıda, !h.;ViIi^t.'iuan katışma kadar daima bir yelpnze mev
HASAN GÜVEN (Trabzon) — İşçi - işveren iliş
cuttur.
kileri, ister istemez emek - sermaye sorununu ortaya
çıkarıyor. Bu nedenle, Çalışma Bakanlığı, adı üzerin
•Bugün bilinen bir gerçek vardır ki, emekçilerden
de, daha çok çalışanların haklarını korumak, çakşan- I yana olan siyasî teşekkül, solda partimiz Cumhuriyet
lar lehine vaziyet alma gibi bir durumla haşhaşadır. I Halk Partisidir. Sağm temsilcisi, sermayenin temsilcisi
İşçi - işveren ilişkileri çoğu kez kasıtlı olarak sert- I olsu horirakü MC İktidarıdır; fakat bu temsilciler de,
îeştirilip, ters istikâmetlere yansıtılarak, zaten güçsüz I kemi Seri yönü itibarîyle bazı ayrımlar gösterirler.
Bogün Türkiye'de büyük sermayenin en yakm m'âiolan emek kesiminin hakları daha rahatlıkla elinden I
alınır. Bugün dünyada işçi - işveren münasebetlerine I teTlkmin A. P. olduğundan kimsenin kuşkusu yoktur.
HAYRETTİN
ERKMEM (Giresun) — Benim
göre rejimler renklenirken dahi, bu mesafeyi gotikçe I
var.
daraltmaktadırlar.
j
MÜMİN KÎRLI (İzmir) — İşçiye de hep biz ve
Ülkemizde Parlamentoda temsilcisi olan bir sos- I
yalist partisi yok? Avrupa'da onun daha solunda olan J riyoruz.
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BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. |
Ayrıca, yakın zamana kadar; 1973*den evvel ya*
bancı memleketlere Türkiye*den giden işçi sayısı 100
HASAN GÜVEN (Devamla) — Bunun yanı sıra
Anadolu esnafı denen ikinci bir sermaye kesimi, da- | binin üzerindeydi; zannedersem, 1973*te rekor seviye'
ye, 135 bine ulaşmıştır.
ha çok Millî Selâmet Partisiyle bütünleşiyor ve Cum
huriyetçi Güven Partisinin aldığı vaziyet de, Cumhu
Petrol bunalımından sonra Avrupa'da işsizlik bîr
riyet HaSc Partisinden ayrılışında ortaya koyduğu Sim
buhrana dönüştü, yurdumuza da yansıyarak 1974'te
geyle ortadadır.
I giden işçi miktarı 20 bin, 197S'te 4 419, 1976*da ise
7 754 gibi bir rakama inmek suretiyle, aynca yurt
Şimdi Sayın Tunç, özellikle işçi - işveren ilişki
içi işsizliğini de bir yönüyle bu durum hızlandırmış
lerinde sermayenin karşıtı olan işçi kesimini tem's'iîoldu.
ettiğine göre, bu vaz'yeî almada tabiatıyle solda ol
ması gerekir ve yine emek - sermaye sömürü den
Ortak Pazardan umduklarımızı bulamıyoruz. 20
gesinin Türkiye'de en giiçîü büyük sermaye temsilcisi
Aralıkta imzalanan Ortak Pazar Protokolünde, Ortak
A. P. olduğuna göre, burada tenkitlerini daha çok o
Pazar çerçevesi dahilinde işçilerimizin dolanımı için
yana yöneltecek yerde, bütün hızıyîe, sanki bütün
imkân sağlanacağı belirtilmiş ise de, burada bugün
memlekette bu konuda suçlu Millî Selâmet Partisi
eîMn bir ferahlatıcı netice aldığımızı iddia edemeyiz.
imiş gibi, o tarafa yöneldi.
Bu ararla işçilerin diğer sorunlarına da kısaca de
ğinmek isterim.
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Bravo.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Benim anladı
Asgarî ücret sorunu :
ğım şudur :
Anayasamız, işçinin haysiyetine uygun bir yaşam
îşçinin haklarını korunmasında veya işçinin kar
temin edecek ücrete hak kazandığım belirtir. O hal
şıtı olarak uzlaşabilir, çeşitli
şeyler olabilir; beş
de, işleyen sistem bu dengeyi kuracak bir düzeyde tu
A. P'ye vurduğu yerde, üç M. S. P.'ye, bir de işçiyi
tulmalıdır. Bu amaçla şunları öneririz; zaten birinci
koruyan partiye eleştiri yöneltebilirdi. Halbuki bu,
önerimiz çözümlenmiştir.
tamamen tersine çevrilmiş bir gidiş gibi geldi ba
Yurt düzeyinde tek bir asgarî ücret. C. H. P. na; ki, ben bunu işçinin haklarını koruma prensibi
M.
S. P. Koalisyonunda bu sorun çözüldü ve ilk ola
ne uyum bakımından tu tarh görmedim ve üzüldüm.
rak % 80 civarında ücretleri artırıldı. Bunun yanı sıra,
Şimdi, sosyal güvenlik konularına kısaca döneyim.
işçi, asgarî ücretin tespitinde tek başına ele alın
Sürem kısıtlı olduğu için, Sayın Oğuz'a buradan ce
mamalı; mutlaka ve büyük bir ihtimal ile aile reisi
vap veremeyeceğim. Özel olarak ona konuşuruz.
dir, geçindirdiği aile nüfusu itibariyle ele alınmalıdır
MÜMİN" KIRLI (İzmir) — 2 saat sonra Sosyali I
vs nitekim Türkiye'de işçinin % 89,23'ünün evli, aile
Güvenlik Bakanlığı Bütçesi var, o zaman konuşur
reisi oîduğu gözönürede tutulursa, işçi ücretlerinin dü
sun.
zenlenmesinde bu durum dikkate alınarak, ailesiyle
HASAN GÜVEN (Daramla) — Ülkemizde 1976
birlikte haysiyetli bir yaşam sürecek seviyeye gelme
yüırida eldeki istatistiklere göre, tarım kesiminde
lidir.
8 680 000 kişi çalışır görünüre de, bunun sadece
BAŞKAN — Süreniz doldu bağlayınız efendim.
500 ÖOO'i devamlı işçi olup; 8 milyon civarında glz?i
işsiz vardır.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Üçüncüsü; îşçi
ücreti sosyal kavrama dayanır; işçiyi, insanca yaşa
Yine öfkemizde 1976 istatistiğine göre, sanayi ke
tacak bir düzeye ulaşması lâzımdır. Bunun yanı sıra,
siminde 2 066 090 işsiz bulunmaktadır. İşsizlik ora
fiyat hareketleri, hele günümüzde hızlı giden bir enfnı bakımından Türkiye
rekor düzeydedir, işsizlik
IrjjCiJon oMuğu da gözönünde tutulursa, işçi ücret
% J23 ? ü bulmuştur.
lerindeki
artım, enflasyonun önünde bir hızla giderse
Haübakİ, Batı Avrupa'nın sanayileşmiş ülkeleri bu
ancak
işçi
korunmuş olur. Bu ilkelere dayanarak ya
miktarı % 5'in allına İndirmiştir, O halele, en önemli
pılacak
bir
tespit ancak ve ancak sosyal adaleti sağ
sorun olarak, işsizlik sorunu durmaktadır. Bunu hallayıcı
niteliktedir.
btmerıin yoîüarım arayacak durumdayız. Tabiatıyle
hızla bir sanayie kayma durumundayız. Sanayie ka
yış, bir ta.raftîiiı ekonomideki böîgeîerarası dengesızOkkri giderme, onun yam sıra da yeni hamlelerle
bir çok inşana İş bulma gibi bir durum ortaya çıka
racaktır.

Kısaca önerilerimi başlık olarak sıralıyorum :
1. Karan görevlilerine de sendikal haklar, tophı
sözleşmeler verilmelidir,
2. îşçi - memur ayrımı tez elden, tam istenecek
İstikâmette giderilmeli,
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Tarım kesiminde çalışanlar sosyal güvenceye I kendi zararına da toplusözleşmeler imzalayabil mektedir. Çalışma banşını bozucu birtakım mad
kavuşturulmalı,
deleri, bu toplusözleşmelerin içine koyabilmekte
4. Esnaf ve sanatkârların sosyal güvenceleri ge
liştirilmeli,
I dir. «Demokratik işçi hakları» diye diye, bu
haklan nereye kadar götüreceğimizi, bu hakları
5. İşsizlik sigortası hemen çıkmalı,
işçinin aleyhine kullanmak için hangi çevrelere han
6. îşçi haklarının kullanılması ve işçi haklarını
gi imkânlan sağlayacağımızı da, şu toplusözleş
kullanmada kısıtlayıcı tedbirler bertaraf edilmeli.
meden bazı kısımları okuyunca anlamış bulunacağız.
7. Sendika için demokrasi geliştirilmeli, referan
Bu toplusözleşme, Sosyal Sigortalar Kurumu ile bi
dum tez elden çıkarılmalıdır.
zim Mustafa Başoğlu'nun Başkam olduğu sendika
Sayın Başkan, sayın üyeler;
arasında, imzalanmıştır. Kendileri Başkan olarak, sen
Bütçenin Türkiye'de çalışanlara ve bu Bakanlığa
dika
olarak, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgililerini
hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım.
anlaşmaya
davet etmişlerdir. (Benim yaptuğım tahki
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırlı.
kat
neticesi
bu çıkmıştır. Bilmiyorum, yanlış ise bura
M Ü M İ N KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, değerli
da
söylenir).
Fakat gelen bulunmadığı için anlaşma
senatörler;
Yüksek Hakem Kuruluna gitmiştir ve burada anlaş
10 dakikalık süre içinde sizlere işçilerimizin işve- I
manın sonunda da birtakım yasaklar ve ceza hüküm
Tenlerimizle yapmakta bulunduktan toplusözleşme- !
leri getirilmiştir. Şimdi bu yasaklardan ve ceza hü
lerden çok garibime giden bir örneği, maddeleriyle
kümlerinden bazı kısmileri sizlere okumak istiyorum.
önünüze sermek suretiyle konuşmamı bitireceğim.
Pek çok maddeler var ama, ben bazılarını seçtim.
Toplusözleşme, elbette hak elde edebilmek için
yapılmaktadır. İşçiler, elde edemedikleri hakkı, ica
8 nci madde;
bında greve gitmek suretiyle almak durumunda kala
«İş esnasında uyuşturucu madde kullanmak. Ceza
biliyorlar.
sı; birinci defa yaparsa 3 yevmiye kesilmesi, ikinci
3.

Türk işçisine ve onun haklarına çok saygılı olan,
Türk işçisine, işçi emeklilerine en büyük yararlan,
faydalan sağlayan bir partinin de üyesi olmam sıfa
tıyla, aynı zamanda söylediklerimin yanlış anlaşılma
masını, Türk işçisine olan saygımızın devam ettiğini;
ama, Türk işçisinin ahlâkını bozacak seviyelere varan
toplusözleşmelerin, bilhassa Senatomuzda onun en bü
yük temsilcisinin başı olarak bulunan Halil Tunç'un
Saîonda bulunduğu şu anda, bu sözlerimi Sayın
Halil Tunç'un, da yanlış anlamamasını bilhassa rica
ediyorum.
Toplusözleşmelerde elbette iki taraf için de fayda
aranmaktadır. Bir tarafın zararına imzalanmış bir
toplusözleşme, bir taraf için hak kaybı, diğer taraf
için de hak, yeni yeni ve anormal seviyelere çık
mış hak kazancı manasına alınabilir. Hak eşitliği
iki taraf için aynı olmalıdır.

defa yaparsa 5 yevmiye kesilmesi, üçüncü defa ya
parsa 8 yevmiye kesilmesi, dördüncü defa yaparsa üc
ret ilerlemesini durdurma, beşinci defa yaparsa iş
yerini değiştirme.» Altıncı defa yaparsa bir şey yok..
Arkadaşlar, esasında uyuşturucu madde kullanma,
kanunlarımızda bir suçtur, bunun cezaî hükmü var
dır; hapse atarsınız böyle bir şey kullanan adamı.
Siz bunu hiç nazarı itibare almadan, 3 yevmiye, 5
yevmiye, işten uzaklaştırma vesaire....
Bir başka maddeyi okuyorum:
«İş saatmda yapılması gereken işi yapmamak.»
Birincisinde uyarma, ikincisinde kınama,
1 - 3 - 4
yevmiye kesilme; beşinciye kadar.
E... şimdi hastanede bir ameliyat oluyor, doktor
bir şey istemiş, yapılması lâzım; hastanın hayatı mev
zubahis, adam yapmıyor; yani işçi yapmıyor, hasta
ölüyor, masada kalıyor ve o adamı kınıyorsunuz..
Bu iş ahlâkına da uymayan, işçimize başka birtakım
vasıfları da getiren bir anlaşma hükmü gibi görünü
yor.

Toplusözleşmeden gaye, her iki tarafa da fayda
ve güven getirebilmektir. Bu olduğu takdirde toplu
sözleşme maksadına ulaşmış olacaktır.
Şimdi, Halil Tunç arkadaşımız buradaki konuş
masının bir yerinde «Türk işçisinin memleket men
Bir başka maddeyi okuyorum:
faatini düşünmekten başka düşüncesi yoktur.» dedi.
«İş emniyetiyle ilgili işçilerin işbaşında uyuması.»
Buna bütün gönlümüzle katılıyoruz, ama biraz sonra I Birincisinde kmama; sonra 1 - 3 - 5 diye yevmiye kevereceğim misalden anlaşılacaktır ki; Türk işçisinin ba I silmesine gidiliyor. Yani uyuyacak, her taraf talan
zı kesimi memleket menfaatini bir tarafa bırakınız, j olacak ve kınayacağız bu işçimizi..
_
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Bir başka madde,
«Amirlerine fiilen tecavüz etmek,» Gidecek işçi,
başhekime fiilen tecavüz edecek, yumruk vuracak;
birinci defasında 4 yevmiye kesilecek, sonra 6 yev
miye, ondan sonra ücret ilerlemesini
durdurma,
dördüncüsünde iş jeıinl değiştirme, beşinci defa
sında da, vazifesine son vereceğiz...
Bir başka mndee. Î6 neı maddede;
«İs yerinde ~x* İş eüiSL-Mda işyeri îüei'ii'ii^Iai'ifiH,
iş arkadaşlarına, maiyetine, iş sahiplerine hakaret,
tehdiî veya tecavüzde bulunmak,» Boşsun da bisla
kım yevmiye kesin tileri var.
3 a toplusözleşme Ankara'da 19 , 2 , 1976 da
imzalanmış. Dosyanın numarası ve^airesi falan hep
si borada.
BAŞKAN — İki d a k i k a * var e f e a k ı .
MÜMİN KIRLI (Devamla) — Bitiyor efendim.
Şimdi bk başka durı«îîa geliyorum. 22 n d mad
dede: «Hırsîzbğa teşebbüs etmek, ya da hırsızlık
yapmak.» Birincisinde; (pek iyi olrıır.uzyorj foîokcpisini almıştın») 4 yevmiye galiba, ikincisinde 6 yev
miye, üçüncüsünde ücret ilerlemesini durdurma, dör
düncüsünde işyerini değiştirme, beşincisinde isme
zoıı veriline....
İşyerinde yangın çıkmasma sebep OIKIER dikkat
sizliği sebebiyle kmama veriyor dk de^as:^da.

mi'yormn üstünde cendikyk b^dî'dz var, Burnar hepsi
güzel şeyicT, 5^y,T:!ry:2, bu t a güzel; KÜS, işcüerh:iİ2
haklar mı arfirkeK i?aküi<ysn içimie irjkmucaya dikkat
eîtnek meeb^riyel-mdedMe^. K^.Lhkku^ciH kaybettik
leri amda, e=ie e'mi.? br.!k:"dnkkn h~k : ar da ellerin
den gider ve bir gün gelir hak elde etmek için dahi
o';a, biç bir kimseyle karşı karşıya gelip toplusözÜeşme İmkimmı da elde edemezler.

yorum.
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Sayın Başkanlığa
6 sayın üye konuşmuş, konu aydınlanmıştır. Gö
rüşmelerin kifayetini arz ederini.
Bolu
Aiâeddin Yıîmaztürk
Sayın Başkanlığa
Konu üzerinde 6 saym üye konuşmuştur. İçtüzü
ğün 56 neı maddesi gereğince görüşmenin yeterliğini
oya koymanızı arz ederim.
Saygılarımla.
Tokat
Cevdet Aykan
BAŞKAN — Son söz hakkı baki kalmak ve soru
lara da şâmil bulunmak üzere kifayeti oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler.» Kabul etmeyenler... Ka
bil- "edilmiştir.
- FAKIM ÖZLEN (Konya) — Saym Başkan, son
m'i sırası kimin acaba?.
BAŞKAN — Son söz Saym Çelikbaş'm.
Yapılan tenkit ve temennilere cevap vermek üze
re, Çalışma Bakam Sayın Kazan, buyurunuz.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli Milletvekili) — Saym Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri;
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde sayın grup
temsikiierimn ve şahısları adına konuşan muhterem
seııaiörlerimiziu birçok açıdan kıymetli
fikirlerini,
mütalaalarım dinledik ve tenkitlerini tespit ettik. 45
dakikalık bir saman çerçevesi içerisinde, önce bu ten
kitlerin dışmda, doğrudan doğruya hazırlanmış olan
bazı nokralarda sizlere bilgiler vermeye gayret ede
ceğim ve konuşmamın son kısmında da, Bakanlığımız
çibşmalanna hakli veya haksız tenkitlerde, tarizler
de bıılunan üyelere, elbette aydınlatıcı cevaplar ver
meye gayret edeceğim.
Değerli üyeler;
Çahşma bayatı, bir yandan Anayasamızın 40 ilâ
47 TKİ maddeleri arasındaki hükümlerle, öbür yandan
bu mevzuu de alâkalı olarak çıkarılmış kanunlarla,
iii"îanmamelerle ve yönetmeliklerle tanzim edilmiştir.
Çalışma hayatînin tanzimi görevi, bir icra kadrosu
İçerisinde Çalışma • Bakanlığına tevdi edilmiştir ve bu
Eakanbğın, çakşma hayatının hangi yönleriyle alâka
dar olacağı;, hangi hedefleri istikâmetinde gayret gös
tereceği yine kanunlarımızda açıkça ifade edilmiştir.
17 , 12 o i 974 tarihine kadar Sosyal Sigortalar
Kurumu bir sosyal güvenlik müessesesi olarak ve bu-
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nunla beraber Bağ - Kur, Çalışma Bakanlığı bünye
sinde birer kuruluş idi. Ancak, bu tarihte ısdar edi
len bir onayla bu kuruluşlar Sosyal Güvenlik Bakan
lığı bünyesine alınmış ve böylece Çalışma Bakanlığı
bünyesinden ayrılmış bulunmaktadır,
Çalışma Bakanlığa, 4 bin civarındaki kadrosu ile
memleketimizde çalışma hayatının ahengini sağlamak,
çalışanla çalıştıran arasında iş barışını tesis etmek,
ihtilâfların!, mümkün mertebe grev ve lokavt nokta
larına tırmanmadan önlemeye gayret göstermek amacıyle faaliyet içerisindedirler.
Böyle bir Bakanlığın 1977 yılı malî Bütçesi, Hü
kümetçe
teklif olunan Genel Bütçe
çerçevesinde
272 324 000 lira iken, Bütçe Karma Komisyonunda,
Sosyal Sigortalar Kurumundan Bakanlığımız kadro
suna intikal edecek işgüvenliği müfettişleri dolayısıyle 5 350 000 liralık bir artışla, huzurlarınıza 277 674
000 liralık bir çerçeve ile gelmiş bulunmaktadır.
Şunu hemen ifade etmek yerinde olur; çalışma
hayatında ahenk sağlayacak, denge sağlayacak, iş ba
rışı sağlayacak bir kuruluş, memleketimizdeki iç ba
rış açısından son derece önemli bir kuruluş olmakla
beraber, bu görevini yaparken diğer devlet üniteleri
yanında hakikaten mütevazi bir bütçe ile huzurları
nızda bulunmaktadır.
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Çalışma Bakanlığı bünyesi içerisinde mevzuat ça
lışmalarımız vardır, bu mevzuat
çahşmalanımzdan
kısaca bahsetmek isterim.
Elbette, çalışma hayatını tanzim eden kanunlar, iş
kanunları veya iş hayatiyle ilgili hak sağlayıcı birta
kım kanunlar tam manasıyle çıkarılmış değildir. Ek
sik olan bu kanunların çıkarılması ve çıkarılmış olan
kanunların aksak yönlerinin düzeltilmesi istikâmetin
de Bakanlığımızda devamlı mevzuat çalışmaları ya
pılmaktadır. Şu anda Bakanlığımız tarafından Mec
lislerimize sevk edilmiş iki kanun, hayatî önemi haiz
iki kanundur.
Bunlardan bir tanesi Tarım ile Orman îş Kanun
tasarısıdır, Parlamentoya sevk edilmiştir. İkincisi sa
kat ve eski hükümlülerinin istihdannyle ilgili kanun
tasarısıdır, Parlamentoya sevk edilmiştir. Önümüzde
ki günlerde Kıdem Tazminatı Fonu Kanun tasarısı da
üzerinde son rötüşîer yapıldıktan sonra Yüce Parla
mentoya sevk edilecektir.
Yine 274 ve 275 sayılı Kanunlar üzerinde de Ba
kanlığımızda çalışmalar bir hayli ileri
safhadadır,
bunlar da tamamlanıp mümkün mertebe kısa bir za
man içinde sevk edilecektir. Bunların kanunlaşıp kanunlaşamayacağı meselesi ayrı bir konudur. Bizim
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vazifemiz, sorumluluk taşıdığımın süre içerisinde elbette bu kanunlarm Parlamentoya sevk edilmesi ve
bizim üzerimizden her.halükârda sorumluluğun berataraf edilmiş olmasıdır.
Çalışma Bakanlığı olarak bu hizmetleri Bakanhğm bünyesinde 2 057 kişilik bir kadro ile yürüfeıekteyiz; yurt içi ve yurt dışı kadrosu olarak 2 057 kişi*
lık bir kadro ile bu Mzmetleri yürütmekteyiz. Bunun
yadında, Bakanlığumza bağlı bir kuruluş olan İş ve
foçi Bulma Kurumunun kadro durumu ise 2 Î92'dir.
Çaî-şma B^kanhğı bünyesi içerisinde bu 2 057 kişilik
kadronun 1 İ7î'i Çalışma Genel Müdürlüğünde gö
rev yapmaktadır ve bu kadronun 392'si iş müfettiş
leri ve iş müfettişleri
yardıriîcıîprından
meydana
gelmiş bulunmaktadır. Yurt dışı işçi sorunları kadronıısz 24Fdîi' bunun 17G'i yort dışında görev ya
pan arkadaşlarımızdır.
Geri kalan 71'i Bakanlık
bünyesinde yurt içi İşçi Sorunları Genel Müdürlü
ğünde görev yapan arkadaşlarımızdır. Bakanîiğnm.zîiı û'iğer kuruluşlarındaki kadrolara ayrıca
temas
etmeye lüzum görmüyorum.
Eakaııliğmnzm fonksiyonları
bakımından hakikaien en fazla faaliyet gösteren yükü en fazla olan
genel müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğüdür. Ça
tışma Genel Müdürlüğü, gerek ferdî İş ilişkileri açı
sından İş Kanununun tatbiki iîe itgHi koşularda faa
liyet göstermekte ve bunun yanında toplu îş ilişki
leri açısından da bilhassa 274 ve 275 sayılı kanunla
rın tarbi'kaîıy'e görevli foulıııii'&akiadır. Çarşına
Genel Müdürlüğü kadrosunun, demin ifade etmiş
olduğum 1 171 kişilik personelinin 302'si iş müfet
tişidir. Bunu belirtmekte
zaruret görüyorum. Şu
bakımdan zaruret görüyorum; bugün İş Kanununa
tabi Türkiye'deki işyeri sayısı 226 397'dlr. Bu ka
dar işyerini, 302 iş müfettişi ile teftiş ediyoruz, îş
Kanununun uygulanması
açısmdan, bir müfettişe
bir y>3da düşen işyeri teftişi 75ü'dir. 226 397 işye
rini 302 iş müfettişi teftiş ettiğine göre, bir iş mü
fettişinin senede 750 işyeri teftiş etmesi lâzım
dır. Halbuki bu kadro îîe bu teftişi yapmak müm
kün değildir. Bir iş müfettişi, yönetmeliklere göre
ve normal olarak ayda 29 işyeri teftiş edebilmek
tedir. 12 ayda 240 işyeri teftiş elîeMIir. 3G2 iş müfetti
şi ile Türkiye'de ancak 72 480 işyeri teftiş edilebi
lir. Demek oluyor ki, bugünkü iş müfettişi kadroEariyle Türkiyesizdeki, İş Kanununa tabi işyerleri
nin ancak dörtte birini teftiş edebilme imkânımız
vardır. Gsri kalan dörtte üçünü maalesef teftiş ede
memekteyiz. Eğer Çalışma Bakanlığından
Iıakikaten rantabl bir hizmet bekleniyorsa, iş ve işveren
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münasebetlerinin
ihtilâflarının
yüksek
noktalara
varmadan iıaEediSmesi isteniyorsa, her şeyin ba
şında kadro yönünden takviye edilmesi, hiç değil
se iş müfettişleri kadrosu yönünden takviye edil
mesi ktzımdır. Bu husustaki vaki taleplerimiz Maüyece henüz
cevaplandırılmamıştır,
cevaplandırı
lacağım ümit ediyoruz.
«îş Kanununa tabi
işyerleri 226 327'dir.» de
dim. Hakikaten, İş Kanununa tabi îşyerlierinin du
rumu budur; fakat Sosyal Sigortalara tabi olma
sı bakımından 642 672 işyeri vardır. Bu işyerlerin
de çalışan işçi sayısı 1 901 320'dir. Bu kadar işçi ve
226 397 işyeri... Bütün bunlar çalışma bölge mü
dürlüklerimizin, istatistik! notlara
dayanarak bize
intikali ettirdiği bilgilerdir. Şimdi bu bilgilerin ışı
ğı altında da bazı gerçeklere temas etmek istiyo
rum.
29 bölge çalışma müdürlüğü vardır. Bu 29 bölge
çalışma müdürlüğünün tespit ettiği 226 397 işyeri
nin yüzde 52 si Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa'da toplanmıştır. Beş vilâyette Türkiye'deki işyer
lerinin % 52'si toplanmış bulunmaktadır. Buna pa
ralel olarak, çalışmakta olan 1 901 320 işçimizin %
50'si, yine bu beş bölgede çalışmaktadır. Halbuki
Türkiye'de çalışma hayatını yaygınlaştırmak mec
buriyetindeyiz. Mutlaka bu beş bölgenin dışında ka
tan diğer bölgelere, her halükârda işsizliği gidere
bilmek için, gerek Devlet oîarak, gerek özel sek
tör olarak nıuüaka hizmetler götürmek mecburi
yetindeyiz.
Çalışma barışı, memleketimizdeki iş hayatı ba
kımından son derece önemli bir faktördür. Çalış
ma barışının temin edilebilmesi lâfla olmaz. Ka
nunen sorumlu olan merciler, devlet görevlileri ça
lışma barışım sağlamak için samimî bir gayret için
de olacaklardır, tarafsızlık içinde olacaklardır. İş
çi ile işveren arasında ihtilâf çıkması halinde mutüaka tarafları barıştırmak için, anlaştırmak için el
den gelen bütün
gayreti göstereceklerdir. Bir Ça
lışma
Bakanüığı
teşkilâtının veya
mensubunun,
herhangi bir yerde bir işyeri faaliyetten durmuşsa,
grev ve lokavt sebebiyle çalışamaz hale gelmişse,
bu yerdeki grev veya lokavta lakayt kalması müm
kün değildir. Son yapmış olduğumuz bölge müdürIeı*i toplantısında, bendeniz bu hususu bütün bölge
müdürü arkadaşlarıma açıkça ifade ettim ve kendi
lerine, «Herhangi bir yerde grev ve lokavt varsa,
bana ne deyip geçemezsiniz, buna her halükârda
bir anîaşma vasatı hazırlamak için gayret göster— 496
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meniz lazımdır. >>, diye kendilerine tavsiyelerde bu
lundum. Çalışma barışının sağ!amnası için kanun
larımız bazı müesseseler kurmuş, ama bu maalesef
çakıştırılmamış. Bunlardan en canlı bir örnek ola
rak, çalışma Meclisini belirtebilirim. Bugün Teşki
lât Kanunumuzda, Çalışma Meclîsi adı altında ka
bul edilmiş olan bir kurul; işçi - işveren ve Devlet
üçlüsünün bir araya gelmek
suretiyle çalışma ha
yatının ahengini sağlamak bakımından son derece
önemli ve hayatî meseleleri tartışması lâzım gelen
b-r kurul oMuğu halde altı seneden beri topllanamamışür. Altı seneden beri böyle bir kurulun top
lanmamış Oiması,
hakikaten
üzücüdür. İşte biz,
Çalışma Bakanlığı olarak bu kurulu Martın ba
şında toplantıya çağırdık ve bu kurulda, Martın ba
şında görüşülecek oîan meselelerin gündemini ha
zırladık, bu Mecliste görüşlerini bildirmeleri için
ilgili kuruluşlara tekliflerimizi bildirdik. Onların mu
kabil tekliflerini alacağım ve bu kurulda inşallah son
derece hayırlı birtakım meseleleri, işçi - işveren, - Dev
let olarak üçlü bir platform içerisinde görüşeceğiz.
Çalışma Meclisinin altı seneden beri yapmamış ol
duğu bu toplantıyı biz sadece Mart ayı başında ya
pacağımız toplantı ile bitirmeyeceğiz. Nisan ayı so
nunda bir toplantı daha yapacağız. Çünkü, mesele
ler birikmiştir. Bu meselelerin hakikaten işçinin, iş
verenin ve Devletin bir araya geleceği bir platform
içerisinde müzakere edilmesinde son derece
fayda
vardır. Yoksa, taraflar bir araya gelmeden, biri bir
yandan bir türlü konuşur, öbürü diğer yandan bir tür
lü konuşursa, bu konuşmalar hiç bir zaman bir neti
ce ortaya koyamaz, faydalı bir netice meydana ge
tiremez. Faydalı bir netice almak istiyorsak, kısır çe
kişmeleri bir tarafa bırakmak, birtakım istatistikî
gerçeklere dayanmak suretiyle birtakım maddî im
kânları, ekonomik imkânları dikkate almak suretiyle
meselelerimizi ciddî bir platformda müzakere etmek
mecburiyetindeyiz. İşte, biz Çalışma Bakanlığı olarak
böyle bir girişim içerisinde bulunduğumuzu Yüce Se
nato üyelerine duyurmaktan iftihar ediyoruz.
Muhterem üyeler;
Türkiye'de gerçekten bir sendikal enflasyon var
dır. Türkiye'deki bu sendikal enflasyonun kendiliğin
den ortadan kalkması veya kendiliğinden ortadan
kalkmasını temin edecek birtakım tedbirlerin alınması
Çalışma Bakanlığı olarak üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz bir husustur. Bugün Türkiye'de mevcut sen
dika sayısı 78î'dir, işçi konfederasyonu sayısı 6'dır.
781 sendikaya 3 328 633 işçi kayıtlıdır. Halbuki; biraz
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evvel arz etmiş olduğumuz bir rakam dikkate alına
cak olursa, işyerlerinde 1 milyon 900 bin civarında
işçi görülmektedir. Bu sendikaya kayıtlı üye sayısı ile
işyerinde tespit edilen işçi sayısı mukayese edildiği
zaman birçok işçimizin birkaç sendikaya üye olduğu
realitesini açıkça ortaya koymaktadsr. Zaten kanun
larımız da buna imkân vermektedir. Bir işçi birkaç
sendikaya üye olabiliyor. Girişini kontrol altında tut
mamış; ama çıkışını kontrol altında tutmuş. Bir sen
dikadan ayrılmış sayıîabilmesi için mutlaka noter se
nedi ile ayrılmış olması lâzım.
Toplu iş sözleşmelerinde çeşitli iş kollarında, gerek
ücretler açısından, gerek sosyal yardımlar
açısın
dan, gerek özel sektör olarak, gerek kamu sektörü
olarak büyük farklılıklar olduğunu bütün bu meseleye
vakıf olan çevreler kabul etmektedir.
Dengesizliklerin mevcut olduğu bir ortamda huzuru
sağlamak mümkün değildir. Huzurun sağlanabilmesi
için mutlaka dengesizliklerin bulunduğu ortamda den
gesizlikleri gidermek lâzımdır. Şayanı arzu olan, bu
dengesizliklerin gerek işveren tarafından, gerekse işçi
temsilcileri tarafından şuurlu, basiretli bir anlayış
havası içerisinde, müzakereler yoluyla sağlanmasıdır;
ama bu yolla birtakım neticeler elde edüemiyorsa,
bu dengesizliklerden amme intizamı rahatsız olduğu
için, Devletin her halükarda bu noktada önce, tama
men centilmenlik havası içerisinde tarafları bir an
layışa davet etmesi icap eder. Bugün için Çalışma Ba
kanlığı olarak yaptığımız budur, gösterdiğimiz gay
ret budur. Bu gayret hakikaten netice vermektedir.
Bunun yanında, biraz evvel bahsetmiş olduğum Ça
lışma Meclisinde ele alacağımız, gerek asgarî ücret
meseleleri, gerek toplu sözleşmeler ve ücret mesele
leri, elbette bu dengesizliği gidermek bakımından
önemli bir adım olacaktır. Böyle bir ortamda bu den
gesizliği gidermenin çeşitli çevreler açısından görüş
leri masaya getirilecektir.
Türkiye'mizde Çalışma Bakanlığı olarak elbette
grevsiz, lokavtsız bir çalışma hayatım sağlama gay
reti peşindeyiz; ama bunun imkânsızlığı ortadadır.
Türkiye'de grevsiz ve lokavtsız bir çalışma haya-;
tımn sağlanabilmesi için, Çalışma Bakanlığı olarak
blühassa işçi - işveren kardeşliğini temin etmek yolun
da, sermaye - emek barışım temin etmek yolunda,
sermayenin de bir hakkı olduğunu, emeğin de bir
hakkı olduğunu; taraf tutulmak lâzım geliyorsa, ser
mayenin veya emeğin değil, hakkın tarafı tutulması
lâzım geldiğini hepimizin kabul etmesi lâzımdır. Bu
gün sermayesiz emeğin manası yoktur, emeksiz ser
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mayenin de kıymeti yoktur. Bu ikisinin bir araya
geîmesi lâzımdır. Bu ikisini bir araya getirirken onun
da hakkı vardır, onun da hakkı vardır.
Şu halde, üstün tutulması lâzım gelen haktır.
«Emekten yanayım» demekle hiç bir yere gidilemez.
«Sermayeden yanayım» demekle de bir yere gidile
mez, hiç bir zaman barış ve huzur sağlanamaz. Şu
haMe, üstün tutulması lazım gelen haktır. îşte biz
çalışma! nmızda, bilhassa bunda hassasiyet göster
mek teyiz. Bunda hassasiyet gösterdiğimiz için, yet
ki ihtilâflarının hallinde olsun, toplu sözleşmelerde
oîsun, grev ve lokavtlarda olsun, eğer çalışma ha
yatı nerede durmuşsa, ihtilâf nerede mevcutsa, ora
ya tam bir tarafsız düşünce ile yaklaşıyor ve o mese
leyi hakkanî ölçüler çerçevesinde halletmeye çalışıyo
ruz.
Temennim, 1977 yılının grevi en az olan, lokavtı
en az olan bir yıl olmasıdır. Çalışma Bakam olarak
bu hizmetin başında kaldığımız sürece, bütün teşki
lât mensubu arkadaşlarımla bu istikamette
gayret
göstereceğiz, geceli gündüzlü faaliyetler gösterece
ğiz.
Bununla beraber, sizlere 1973'ten bu yana, Tür
kiye'deki grevler hakkında kısaca bilgi arz etmek is
tiyorum,
1973 yılında Türkiye'de 55 grev hadisesi olmuş,
bu grevler toplam olarak 2 909 gün sürmüş, bu grev3ere 12186 işçi katılmış ve 667 345 işgünü kaybedil
miştir. Kayıp, o yıl asgarî ücreti 20 lira kabul eder
sek, 13 milyon lira civarındadır.
1974 yılında 110 grev vakası olmuş, 4 404 gün
sürmüş, 24 546 işçi katılmış, 1109 401 işgünü kay
bedilmiş, asgarî ücret 40 lira olduğuna göre 44
m'r'îyon 376 bin lira kaybımız olmuştur.
1975 yı^nda 116 grev hâdisesi vukubulmuş, 4 631
gün sürmüş, katılan işçi sayısı 11054, kaybolan
işgünü 577 055'dlr. Ortalama 40 lira asgarî ücret
üzerinden kabul edilirse. 23 milyon lira kaybımız
cîmuştur.
1976 yılında 47 grev hâdisesi olmuş, 4 607 gün
sürmüş, 9 675 işçimiz katılmış, 473 718 işgünü
kaybedümiş, asgarî ücret 60 lira üzerinden hesap
edilirse, 28 milyon lira kaybımız olmuştur.
Bu arz etmiş olduğum rakamlar muvacehesinde
1975'ten 1976 yılma geçtiğimiz zaman gördüğümüz
düşüşün, 1977 yılında da bir düşüş olarak menfî isti
kamette gelişmesini temenni etmekteyim. Bu temen
nime hepinizin de iştirak ettiğine inanıyorum.
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Çalışma Bakanağı olarak, sadece yurt içindeki
çalışma hayatının değil, yurt dışındaki çalışan işçi
lerimizin de meselelerini halletmek, takip etmek,
Bakanlığımıza bir görev olarak verilmiştir; ama şu
nu kesinlikle ifade etmek isterim ki, yurt dışındaki
işçilerimize karşı biz sadece Çahşma Bakanlığı olarak
sorumlu değiliz. Hükümet olarak sorumluyuz. Ça
lışma Bakanlığının bu meseledeki falkiyeti, sadece
bir Koordinasyon Kurulunun koordinatörü olmak
tır. Şunu da belirtmek isterim; bu Koordinasyon Ku
rulu bugüne kadar yapmış olduğu toplantılarda me
seleleri belki ciddiyetle ele ahnış; ama o meseleleri
halletmek kararlılığı içinde ele almamıştır. O me
seleleri halletmek kararlılığı içerisinde ele almadığı
içindir ki, görüşülen meseleler görüşüldükten sonra
ne gibi neticeler hâsıl olmuş; maalesef koordinatör
Bakanlığın bunlardan haberi yok.
İşte biz, yurt dışında yapmış olduğumuz 14 gün
lük gezi neticesinde, yurda döner dönmez Koodinasyon Kurulunu toplantıya çağırdık, bu toplantıda
Kurulun önüne iki metin getirdik. Bu metinlerden
bir tanesi, yurt dışındaki temsilciliklerimizin dağı
nık bir şekilde çalışmasının her halükârda koordine
edilmesi lâzmıgeMlği zaruretidir. Yurt dışına işçi sevk
etmişiz, yurt dışına işçi sevk eden bir Türkiye ola
rak, maalesef başka mîlletlerin gösterdiği basireti
göstermernıişiz. Bunu bir mukayese ile ortaya koy
mak istiyorum.
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| na ek bir kanun çıkarmışız, Yurt Dışı İsçi Sorunları
Genel Müdürlüğünü kurmuşuz; ancak 1967 ydında
kurmuşuz ve böylece yurt dışında çalışan idlerimi
zin işçi olmaları dolayısıyle britakun problemleri ola
bileceğini ancak o zaman düşünebilmişiz; tam 6 yıl
sonra. Oradaki işçilerimizin problemlerini takip et
mek üzere bugün yurt dışında 8 ülkede 8 müşavirli
ğimiz ve 15 ataşeliğimiz vardır.
Şimdi, ihmalimiz sadece bu değil. Çalışan işçi
I açısından, çalışan işçiyi orada her halükârda savuI nacak çalışma teşkilâtını, onu gönderdikten 7 yıl
I sonra kurarken, o işçilerimizin çocuklarının eğitim
S meselesini, şimdi yeni yeni ele almışız. Maalesef
I Millî Eğitim Bakanlığında Yurt Dışı İşçi ÇocuklarıI nın Eğitimi Genel Müdürlüğü daha yeni kurulmuşI tur, Genel Müdür tayin edilmiştir; ama daha kad
rolara atama yapılmamıştır.
I
I
I
I
I
I

İşte, biz Devlet olarak bugün hâdiselerin arkasından giden bir seyir takip etmişiz. Biz buna, idâreyi raaslahatçı zihniyet diyoruz. Halbuki, böyle olmaması lâzımdır; hadiselerin Devlet önünden gitmeî:dfr. Bugün yurt dışındaki işçi kardeşlerimiz sahipsizlikten şikâyetçidirler. Sahipsizlik hissiyatının içe
risinde olmalarının sebebi budur; çünkü, aradddarı
I zaman Devleti karşılarında bulamıyorlar.

i
Biz Çalışma Bakanlığının başında
olduğumuz
I sürece İnşallah o kardeşlerimize sahipsizlik hissi içeİspanyollar da yurt dışına işçi göndermişler, Yu I risinde olmamalarını temine çalışacağız. Şunu ifade
etmek istiyorum, iftihar etmek için söylemiyorum;
nanlılar da göndermişler, İtalyanlar da göndermiş
I
ama ihmal edilen hizmetlerdir, bunlar basit hizmet
ler; ama onlar yurt dışına işçi göndermeden evvel
lerdir.
Bugün yurt dışında çıkan gazetelerimizden
işgücü Eaîsşmpîss'im yapmışlar; fakat işçilerini gön
sadece
bir
tanesine Çalışma Bakanlığı abonedir, diğerderecekleri ülkeye giderek, işçiler nerede çalışacaksa,
ne katla? işçi gidebitecekse bütün bunların hesabını I lerine değildir. Bâz, bu gazetelere Çalışma Bakanlığı
nı şimdi abone ettik. Bu gazeteler Çalışma Bakan
kitabını yanmışlar. Bu işçilerin ne gibi devlet hiz
lığına 5 g^in sonra gelmektedir, Bakanın haberi yok
metine ihtiyaçları vardır, bunu planlamışlar, o hiz
tur; şimdi bu gazeteler Bakanın önüne özet halinde
met kadrolarım oraya kurmuşlar. Önce devlet ola
|
geliyor.
rak kadrolarını kurmuşlar, ondan sonra işçilerini göndernr'ş'er. Böylece, oraya giden bir İspanyol işçi I
Yurt dışında herhangi bir yerde gazeteye intikal
si, bir Yunan işçisi veya bir İtalyan İşçisi, orada I etmiş, bir cezaevinde bulunan işçi kardeşlerimizin
b"r p<*ob*csnle karşı ksrşıj'a kal&ğı zaman, devletini
sahipsizliğinden mi dert var, ataşeliğimize derhal
»radîğı zaman kolayca bulmuş, hangi hizmet itibariy I yazı yazılıyor, «gidiniz, ziyaret ediniz» deniliyor.
le bir görevli arıyorsa onu karşısında bulmuştur.
Her hangi bir işçi kardeşimiz çalıştığı işyerinde müBiz böyle yapmamışız; biz İşçilerimizi gönderme
den evvel hiçbir tedbir almamışız» İşçilerimizi gön
derdikten sonra bir süre konsolosluklarımız vasıtasıyîe bu işçilerinizin problemlerini hallederiz diye düşün
müşüz; anın haîledememişiz. Ne kadar zamana ka
dar bu idareyi maslahata yokla gitmişiz?.. 1967 yı
lma kadar gitmişiz. 1967 yılında Çalışma Bakanlığı-

I kâfat mı almış, «kendilerini tekrik ediniz» diyoruz.
Böylece yurt dışında çalışan teşkilâtımızla, orada çaI lisan işçi kardeşlerimizi son derece sıkı bir diyalog
içerisine sokma gayretine girmiş bulunuyoruz. BuI no ifade etmek her halde sizleri de sevindirecektir.
j
Yurt dışındaki işçi kardeşlerimiz için elbette ya| pılması lâzım gelen her şey yapılmamıştır, bunu ka498 —
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bul etmek lâzımdır; ama yurt dışındaki işçi kardeş
lerimizin bazılarının bize hiçbir şey yapılmadı, Dev
let hiç bir şey yapmıyor tarzındaki iddialarına da
hak vermek mümkün değil. Yurt dışındaki işçi kar
deşlerimiz için Devletimiz, hakikaten geçmiş idare
ler, demin tenkit ettiğimiz kusurlarına rağmen bir
takım hizmetler getirmişlerdir. Bunları da mutlaka
ortaya koymak lâzımdır.
Geçtiğimiz yıl Parlamentodan köylü lehine, es
naf lehine doğru dürüst kanun çıkaramazken, işçi
camiası lehine 11 tane kanun çıkarmışındır. Bu 11
tane kanunun 4 tanesi yurt dışında çalışan işçi kar
deşlerimiz
lehine kanunlardır. Bunlar kısaca pa
saportların uzatılması, 5 sene süreyle, askerlik yaş
larının 29 yaşma kadar erteienebünıesi, DESİYAB
Kanun tasarısı ve birtakım gümrük muafiyetleri...
Buna bazı ilâveler yapılabilir; şu anda hatırlayabil
diklerim bunlardır.
Yurt dışındaki işçi kardeşlerimizi hem sahipsiz
likten kurtarmak ve hem de kendilerine Türkiye'ye
döndükleri zaman mutlaka güven altında bir yatı
rıma katılabileceklerini ifade etmek açısından, Ça
lışma Bakanlığı olarak yapmış olduğumuz ziyaret sı
rasında 50 bin broşür dağıtılmış ve yine Diyanet İş
leri Başkanlığı tarafından bastırılan 3 bin takvim gö
türülmüştür. Tabiatıyîe bu broşürlerin dağıtıldığı
sırada işçilerimizin sevincini görmeyen kardeşlerimi
zin veyahut bu broşürlerin sayfalarını açıp da içinde
neler yazıldığını okumayan kardeşlerimizin bunu
bir parti propagandası olarak görmeleri sadece üzü
cüdür, esef vericidir. İçînde tek bir M. S. P. keli
mesi yoktur ve biz onun içinde M. S. P.'nin propagan
dasını değil, Türkiye'nin sanayileşme davasının pro
pagandasını yaptık ve daima da yapmaya devam
edeceğiz. Bizim davamız, M. S. P. davası değil,
Türkiye'nin sanayileşmesinin davasıdır ve aynı za
manda ahlâk ve maneviyat davasıdır. (A. P. ve
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Bu takvimlerin gönderilmesi Çalışma Bakanlığı
Bütçesinden yapılmış... Gayet normal. Çalışma Ba
kanlığı Bütçesinden götürdük. O takvimlerin üzerin
de «Çalışma Bakanlığının hediyesi» diye yazı var,
mühür var. «Şevket Kazan hediyesi değil, Çalışma
Bakanlığının hediyesidir. Eğer ben onların üzerinde
«Şevket Kazan hediyesi» diye yazsaydım, ama pa
rasını Çalışma Bakanlığından ödemiş olsaydım, o
zaman tenkit edilmek haklıydı; fakat üzerinde Ça
lışma Bakanlığının hediyesidir diye yazan bir takvi
min, Çalışma Bakanlığı Bütçesinden ve geçen yıl
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sizler tarafından kabul edilmiş bir Bütçe içerisinde,
bir fon çerçevesi içerisinde ücretinin ödenmesi kadar
normal bir şey olamaz.
BAŞKAN — 15 dakikanız var Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI
ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Yurt dışına işçi gönderirken tedbir almadığımız
bir gerçektir. Yurt dışında bulunan işçilerimizin
Türkiye'ye kesin dönüş yapma ihtimalini göz önün
de tutarak, dikkate alarak acaba birtakım köklü ted
birler alınıyor mu? Bu hususta hemen ifade etmek
isterim, bu tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin
ahnması bir yandan Çalışma Bakanlığı tarafından ha
zırlanıp Başbakanlığa takdim edilmiş bulunan kesin
dönüş projesi ile alâkalıdır. Bir yandan Türkiye ile
Federal Almanya arasında imzalanan «tş göçü» an
laşması çerçevesinde alınmaktadır. Öbür yandan
Türkiye ile Hollanda arasında yapılan «tş göçü» an
laşması çerçevesinde, fonlar çerçevesinde alınmak
tadır.
Bunun yanında yine Çalışma Bakanlığı olarak sa
dece o broşürleri dağıtmakla kalmadık yurt dışında,
işçi kardeşlerimiz yatırımlara ortak olmak istedikler!
takdirde, Devlet garantisi altında yatırımlara ortak
oîmak istiyor işçi kardeşlerimiz; İşte Devlet garan
tisi altındaki yatırımlara ortak olmak istedikleri tak
dirde kendileriyle haberleşme problemini halletmek
bakımından Çalışma Bakanlığının bünyesi içerisin
de Çalışanları Yatırıma Teşvik Bürosu diye bir bü
ro kurduk, 6 elemandan müteşekkil bir bürodur.
Bu büronun 2 elemanı Çalışma Bakanlığından, 2 ele
manı Sanayi Bakanlığından, 2 elemanı da Devlet
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasından teşekkül etmek
tedir ve yurt dışından müracaat eden bütün işçi kar
deşlerimizin yatırımla ilgili mektuplarına, sanayi ile
ilgili mektuplarına bu büro cevap vermektedir.
Yurt dışı işçi sorunları üzerinde konuşulması ge
reken birçok hususlar var; ama bunları sadece bir
parlamento platformunda konuşmuyoruz. Daima,
konuşulması lâzımgelen kurullarda ve diğer platform
larda konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz.
Bu konuşmaiar basma açık yapılıyor, basın bülteni
haline getiriliyor. Lâf yapmak için yapılmıyor bun
lar; iş yapmak için yapılıyor. Aslında biz, iş yap
mak gayreti içerisindeyiz. Az konuşuyoruz, herhal
de fazla iş yapıyoruz. Aslında fazla dediğim halde
az iş yaptığımıza da inanıyorum. Çünkü, demin ver
miş olduğum rakamlar bu kadro ile ancak bu hizme
tin bu kadar yürüyebileceği realitesini ortaya koymak499
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tadır. îş güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği mese
lesi de hakikaten önemli bir meseledir. Çalışma
Bakanlığı teşkilâtımızın kadro kifayetsizliği maale
sef burada da kendisini göstermektedir. 226 397 iş
yerini gayet mahdut sayıda 153 iş güvenliği müfet
tişi ile teftiş etmekteyiz. İş teftişi ile iş güvenliği tef
tişi mukayese edildiği zaman, bugünkü iş müfettiş
ler kadromuzla Türkiye'deki işyerlerinin 1/4'ini teftiş
edebiliyoruz demiştim. İş güvenliği müfettişi kadro
muz, iş müfettişleri kadrosunun yarısı olduğuna gö
re, ancak 1/8'ini teftiş ediyoruz. Evet, Türkiye'de
iş güvenliği hakikaten önemli bir meseledir. Meslek
hastalıkları en yüksek düzeyde Türkiye'dedir. İş ka
zaları en yüksek düzeyde Türkiye'dedir. Bunun her
haüükârda halledilmesi lâzımdır. Çalışma Bakanlığı
olarak geçmiş yıllara nazaran bu yılki mütevazi kad
romuzla gerçekten sıkı bir çalışma programı hazır
ladık, onu en kısa zamanda tatbik mevkiine koy
maya gayret edeceğiz.
İş ve İşçi Bulma Kurumumuz; Çalışma Bakan
lığına bağlı bir Kurudur. Çalışma Bakanlığına bağlı
oîan bu Kurumun bütün illerde şubeleri, 31 ilçede de
bürosu vardır. Bu kurumun bütün hedefi Türkiye'de
işsize iş bulmaktır. Malumuâliniz, Çalışma Bakan
lığı yatırımcı bir bakanlık değil; yani iş sahası temin
edecek, iş sahası açacak olan bir bakanlık değildir.
Çalışma Bakanlığı, açılmış olan iş sahasına, işçi
bekleyen İş sahasına işçi temin edecek bir kuruluştur.
Bu bakımdan yatırımcı müesseseleri gerek kamu sek
törü olarak, gerek özel sektör olarak hepimizin sü
ratle yaygınlaştırmaya davet etmesi, yaygınlaşabilmeîeri için gayret göstermesi lâzım. Çalışma Bakan
lığı da bunlar yaygınlaşahildiği, bunlar çoğalabildiği
ölçüde elbette İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalı ile
istihdam politikasını daha canlı olarak yürütebilecek
tir.! Gerçekten memleketimizde 2 milyon 66 bin iş
siz vardır. Bu rakam kesin değildir; bu rakam tah
minî bir rakamdır. Maalesef Türkiye'mizde istatis
tikler tam mânası ile kesin neticeler ortaya koyacak
şekilde yaygınlaşmış değildir; bazı kesimlerde. Buna
rağmen 2 milyon 66 bin işsiz şu andaki Türkiye'deki
işsizdir. Yurt dışında çalışan işçi kardeşlerimizi de
bu işsizler kategorisine sokmak yerinde midir, değil
midir? Elbette bu, kabili münakaşa olan bir husus
tur. Bu kurum üzerinde birtakım tenkitler yapıldı,
biraz sonra cevaplandıracağım.
İş ve İşçi Bulma Kurumu; bir diğer ifade ile is
tihdam meselesi açısından en önemli hususlardan bir
tanesi sakat ve eski hükümlülerin istihdamıdır. Maa
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lesef, kanunlarımız işverenlere belM
kontenjanlar
çerçevesinde sakat ve eski hükümlü çalıştırma mükel
lefiyetini yüklediği halde, işverenler bu mükellefi
yeti yerine getirmemektedirler. Yine, kanunlarımız
bu mükellefiyeti yerine getirmeyen işverene, hakika
ten o işveren için ibreti müessire olamayacak şekilde
hafif cezalar tertip etmiştir. İşveren o cezayı öde
mekte, sakat ve eski hükümlüyü işe almamaktadır.
Çalışma Bakanftğı olarak bugünkü tespitlerimize gö
re 23 182 sakat iş beklemektedir, buna karşı işyer
lerinde 4 356 kontenjan mevcuttur; boş. Eski hü
kümlü olarak işsiz 9 836 hükümlü sıratla beklemek
tedir. Buna karşı 9 168 kadro münhaldır; eski hü
kümdü kadrosu. İş müfettişlerimizde bundan böyle
sıkı bir takip neticesinde hangi işyerinde bu kadrolar
münhal tutuluyorsa, bu kadroları münhal tutan iş
verenler hakkında derhal kanunî mercilere müracaat
edilmesi hususunda tamimler gönderilmiştir.
Değerli üyeler;
Çalışma Bakanlığı olarak elbette
hizmetlerimiz
şu 35 - 40 dakika içerisinde özetlediklerimiz değildir;
ama müsaade ederseniz geri kalan kısa zaman zar
fında, bazı tenkitlerde bulunuldu, bu tenkidlere cevap
vermek istiyorum.
Tabiatıyla, bu tenkitlerden haklı olanları var,
yapılmış olan bütün tenkidleri haksızdır, yersizdir,
gerçek dışıdır diye reddetmek basiretli bir durum,
bir tavır olamaz. Elbeiteki, haklı tenkitlerden istifa
de edilecektir. Yanlış işler varsa düzeltilecektir. Bu
nu ben Çalışma Bakanı olarak tekeffül ediyorum, ta
ahhüt ediyorum. Ancak, bunun yanında haksız bazı
tenkitler vardır. Ben haksız tenkitler karşısında elbet
te teşkilâtımı müdafaa etmek mecburiyetindeyim ve
bunu şerefle yaparım.
Bu tenkitler çerçevesinde genel bazı problemler
var, önce onlara temas edeyim. Grev ve Lokavt me
selesine temas etti arkadaşlarımız; lokavtın nerede
ise bir hak olmadığı noktasına kadar işler vardırıl
mak isteniyor, kanunlardan kaldırılması istikametinde
fikirler oluşturulmak isteniyor. Eğer çalışma hayatın
da denge sağlamak istiyorsak, grev işçinin hakkı ise,
lokavtta işverenin hakkıdır. Çalışma hayatı bakımın
dan hangisinin çalışma hayatımıza zarar verdiğini
istatistikî rakamlarla ortaya koyarsak, lokavtın zararı
devede kuîak kalır; grevin yanında. Bu realiteyi gör
memiz lâzım. Hiç bir işveren keyfince lokavta gide
mez. Lokavta gitmeninde birtakım riskleri vardır.
Sonra, lokavtı kaldırmak için bugün gayret gösteren
bazı arkadaşlarımız işbaşında iken hiçbir gayret gös
termemişler. Bunu da hatırlamaları lâzım.
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Sendikal özgürlük meselesinde bilhassa referan
dum konusu üzerinde duruldu. Yüce Senatoda bir
süre önce bu mesele görüşüldü, prensip olarak refe
randuma karşı olmadığımızı ifade ettik ve yine aynı
fikri savunuyoruz. Referanduma karşı değiliz; ama
o gün getirilmiş olan bir maddelik kanunla çalışma
hayatında referandum getirmek değil, çalışma
ha
yatına huzursuzluk getirecek bir durum söz konusu
idi. Çünkü, sadece o maddenin değiştirilmesi ile iş
bitmiyor. O maddenin başka maddelerle alâkası var,
irtibatı var. Diğer maddeleri dikkate almadan, diğer
maddelerle alakalı olan bir maddeyi; sadece bir mad
deyi değiştirmek suretiyle iş hayatına huzur değil
huzursuzluk gelir. Onun için o gün karşısında dur
duk: Usul yönünden karşısında durduk, esas yönün
den değil. Bunu belirtmekte fayda vardır.

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, lütfen
son olarak en mühim hususu belirtin ve bağlayın.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devam
la) — İşkence edilen işçilerden bahsedildi. Bunlar
biraz ifrata varan ifadelerdir. Ben bunlan pek cid
diye almıyorum. «İşkence edilen işçiler, işkence edilen
işçiler..» deniyor. Soruyorum; bu memlekette işçilere
hakikaten işkence ediliyorsa, niçin memur kardeşle
rimiz işçi olmak istiyor? Gönüllü işkence çekmek için
mi?. Hayır efendim, bunlar mugalâtadır, bunlar abar
tılmış birtakım hususlardır.
«Emekten vergi alınmasına karşıyız»
diyorlar.
Biz emekten değil, nafakadan vergi alınmaz diyoruz
ve sadece işçinin ücretini değil, memurun maaşını da
dikkate alıyoruz. Doğrudur, görüşümüz bu istika
mettedir. Parti olarak budur görüşümüz.
Burada
Hükümeti temsilen konuşuyoruz.

«Çalışma Bakanlığı işverenden yana» diye itham
edildi; haksızdır, yersizdir. Çalışma Bakanlığı hem
işçiden yanadır, hem de işverenden yanadır. Daha
doğrusu haktan yanadır. Bunun prensibini demin or
taya koymuştuk, işte Kırıkkale hâdisesi.. Çalışma Ba
kanlığının bir çağrısı ile, bazı yönden mağdur oldu
ğu kanaatine varan işçi kardeşlerimizin Kırıkkale'de
başlatmış oldukları direniş, bir Çalışma
Bakanının
çağrısı ile nihayete erdi ve ertesi gün işçi kardeşleri
miz işlerine başladılarsa, işbaşı yaptılarsa; Çalışma
Bakanıma güvendiklerinden dolayı yaptılar. Çalışma
Bakanının vermiş olduğu sözü yerine getireceğine inan
dıklarından dolayı yaptılar. Çalışma Bakanı da ver
miş olduğu sözü yerine getirmiştir. İşverenle işçiyi
anlaştırmıştır ve neticede bugün
işyerinde
huzur
ahenk içinde yürümektedir. Şimdi, nasıl olupta kal
kar Çalışma Bakanı işverenden yana dersiniz? işte
işçilerimizin hakkını koruduk. Biz hak neredeyse ora
dayız ve daima da hakkı koruyacağız.

Grevde geçen süreden ücret almak meselesi üze
rinde görüşümüz tenkit edildi; edilebilir, görüşümüz
budur. Çalışılmayan bir devrenin, çalışılmış gibi üc
retini istemek hak ölçüsüyle kabili telif değildir. Çün
kü, o devre içerisinde ücretin kimin tarafından nasıl
ödeneceği kanun tarafından düzenlenmiştir; sendika
ödeyecektir. Bunlar düzenlenmiştir. Herkes hakkına
razı olmalıdır. Kanunlar değiştirilir, ondan sonra aksi
fikir savunulur. Bugün kanunun tatbikatı budur.
Ücret konusunda birtakım arkadaşlar fikirler söy- *
lediler. Tabiî hepsine cevap verme imkânım kalmı
yor.
İşçi - memur ayrımı hususunda Çalışma Bakan
lığı olarak yapmamız lâzım gelen vazifeyi yaptık. Bu
hususla ilgili kararname taslağım hazırlayıp Başba
kanlığa, söz verdiğimiz süre içerisinde ve 10 Ocak ta
rihinde takdim ettik. O günden bu yana elbette Ba
kanlar Kurulu gündemine alınması için şifahi rica
larda da bulunuyoruz. Gündeme alındığı ve müzake
re edildiği zaman bu gerçekleşecektir. Gecikmiş ol
masından şahsen ben de üzüntü duyduğumu belirt
mek isterim.

Genel - iş Sendikası konusunda Çalışma Bakanlı
ğımızın işkolu yetkisi noktasında vermiş olduğu bir
karar, kanunî merci olan Yargıtayda itiraza medar
olmuş ve Yargıtay Çalışma Bakanlığının vermiş ol
duğu bir karan bozmuş; mümkündür bozabilir. Biz
bozulmamasını arzu ederdik. Daha dikkatli olunursa
belki bozulmazdı. Hatamız varsa, bu hata elbette
Yargıtayın bozması istikametinde tashih edilir; ama
gerçek ne ise o rakam götürülür.
«Şu sendika yetki alırsa benim işime gelmez, bu
sendika yetki alırsa benim işime gelir» diye bir zih
niyet, bugün görev başında bulunan Çalışma Bakanı
için düşünülecek bir yol değildir. Hak kiminse, o
hak sahibine verilir.

O : 3

Sayın Sami Küçük'ün, Millî Birlik Grupu adına
yapmış olduğu konuşmalarda çok yerli tenkitleri ve
tavsiyeleri var. Bu tenkit ve tavsiyeler istikametinde
çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca üzerinde durmaya vak
timiz kalmadı.

I

Bir noktada kısaca, Sayın Başkammın müsmahası
ile ve hakikaten ağır itham altında kalmış olduğum
bir noktada, Sayın Halil Tunç arkadaşımızın (O bizim kalbimizi kırmış olabilir. Kalbimiz kırılmaz da,
incitici ifadeler kullanmış olabilir) kendilerini incitici
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ifade kullanmadan, bu ağır sözlerini cevaplandıra
cağım.
«Çağdaş olmayan akımlar» meseîesnden sonra,
«Ekonomik kalkınma çağdaş olmayan bir görüşle
yürütülmektedir» dediler. Çağdaş olmayan görüş ne
dir?. Pîaıısa pîan, programsa program, hesapsa he
sap, kitapsa kitap... Ekonomi bu çerçevenin dışında
değildir ve bugün Türkiye'nin kalkınma hamlesi ba
çerçeve içinde yapılmaktadır. Önümüzdeki aylarda
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı gelecek. O za
man ekonomik kalkınma açısından çağdaş olmayan
bu görüşün ne ölçüde güçlü olduğunu açıksa göre
ceksin. Planda kim anlıyor, programdan kim anlıyor,
hesaptan kim anlıyor, kitaptan kim anlıyor, Türkiye'
nin kalkınması için gönülden aşk duyan kimdir? Buna
göreceksin. O gün geldiği zaman bu daha açık görü
lecektir.

O : 3

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sonuna geldim, bitiriyorum Sayın Baş
kanım.
Bunun yanında, «İdari M. S. P. bakanlıklar, çağ
dışı» falan dediler, «Dünyaya değil, Ahirete yoî. Bir
lokma, bir hırka..» falan dediler, uyuşukluktan bah
settiler. Allah'a şükür hiç bir uyuşukluğu yoktur bu
kadronun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1973 yılın
da Nevzat Tandoğan Meydanına giden yolda tek bir
Bakanlıktı. Bugün bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın Ankara bünyesi içerisinde 5 tane kuruluşu var.
Uyuşuklukla mı oluyor bu?.. Dinamizmle oluyor. Sa
nayie bir dinamizm gelmiştir, bu dinamizmin ne öl
çüde geldiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi
görüşülürken sizler de göreceksiniz.
Bunun yanında, «Hekim bulamayana maneviyat
tavsiye eden politikacı» dediler. Şunu hemen..
BAŞKAN — Sayın Bakan, çok rica ediyorum.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Bunlar yapılan ithamlar efendim.

Şunu samimiyetle ifade etmek isterim; ekonomik
kalkınma meselesi üzerinde Ekonomik Kurul adına,
Hükümetin ekonomik siyaseti adına bugüne kadar
yapılmış olan toplantılardan, acaba bu tenkiti yapan
sayın hatip, bir tane toplantının, basın toplantısının
alıp da sayfalarını çevirdi mi, sayfalan çevirerek mi
bu tenkidi yaptı? Hayır. O halde sayfaları çevirme
den bu tenkidi yaptığı için haksızdır. Sayfalan çevir
mesini tavsiye ederim.

BAŞKAN — İki Bütçemiz daha var. Anayasa
sınırlandırmış bizi. Bitiremediğimiz takdirde, Cum
huriyet Senatosunun bu kadar emeği boşa gidecek.

Bunun yanında, «Kalkınma birkaç temel atmakla,
birkaç makine fabrikası kurmakla olmaz» deniliyor.
Birkaç değildir Sayın Tunç; 200 tanedir. Önce bu
nu ortaj'a koymak lâzım ve bir de arkasından şunu
sormak lâzım, «Temel atmadan fabrika kurulur mu?»
Temel atılır, fabrika kurulur. Bu atılan temellerin
hayal mi olduğu, gerçek mi olduğu Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı Bütçesi görüşülürken konuşulacaktır.
Sonra, bu temeller üzerinde nelerin, hangi eserlerin
meydana geldiği kısa bir zaman sonra da görülecek
tir. O gün gelip, bunlar görüldükten sonra mahcup
olmak varken, bugün saldırmak niyedir?. Bu gayret
peşinde koşanlara, gece - gündüz ter dökenlere haki
katen kırıcı, kalplerini incitici bu sitemler niyedir?.
BAŞKAN — Sayın Bakan, müsamaha paymı da
kullandınız. Rica ediyorum bağlayınız efendim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Evet, son noktaya geliyorum. Görüyorsu
nuz, gayet olgun bir üslup içerisinde konuşuyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Daha iki hütç& bitireceğiz efendim.
Rica ediyorum.
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ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Evet.
Sayın Başkan; Sayın Tunç'un burada yapmış ol
duğa ithamlara cevap vermekten âciz bir kimse de
ğilim. Sayın Tunç da âciz olmadığımı bilir; ama ben
Sayın Tunç'un bu kürsüye çıktığı zaman tenkitlerini
yaparken, gerçekten işçi kitlesi adına konuşarak bir
tenkit yapmasını beklerdim, ba tenkidi yapmamıştır.
Sayın Tunç, bir sendika toplantısında. Parlamenter
maaşlarının yükseldiği havasının kamuoyunda haki
katen tenkit edildiği bir sırada yapmış olduğu ko
nuşmada «Artık asgarî ücretler açısından işçiyi tuta
mam» diye konuşmuş; fakat bugün burada yapmış
olduğa konuşmasında, asgarî ücretten tek kelime bah
setmemiştir. Konuşulacak yer burasıdır. Bu meseleleri
konuşmak lâzımdır ve Mîllî Selâmet Partisine artık
sataşmayı terk etmelidir. Samimayetle çalışan insan
lara, (Evet, hataları olabilir, kusurları olabilir) haklı
ve makul ölçüler içerisinde tenkit yöneltiiebilir; ama
onların kalbini kıran, onların hakikaten maneviyatını
rencide eden ağır ve yersiz ithamlar yapılamaz. O ba
kımdan yapmış olduğu konuşmayı grup adına yapıl
mış bir konuşma saymıyorum ben; Halil Tunç'un
şahsı adına yapmış olduğu bir konuşma telâkki ediyo
rum, Şahsî kanaatim budur. Çünkü, Sayın Tunç her
yerde konuştuğu zaman böyle konuşmaktadır.
Teşekkür eder, saygılar sunanm. (Alkışlar.)
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BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurunuz.
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, muhterem üyeler;
Bütçe Karma Komisyonunda Çalışma Bakanlığı
nın Bütçesi müzakere edilirken, Bakandan sordu
ğum bir suale kısa zamanda cevap verdiklerinden do
layı evvelâ teşekkür ediyorum. Sorum şu idi :
Üç dört ay evel basma intikal eden ve Devrim
ci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanına
atfedilen bazı gayri kanunî iktisaplar dolayısıyle sen
dikaların malî denetimi hakkında bir sual sordum,
«Türkiye'de yürürlükte olan mevzuata göre, sendika
ların malî denetimi hangi esaslara tabidir ve bu tat
minkâr mıdır?» diye.
Sayın Bakanın verdiği cevap, bugünkü durumun
tatminkâr olmadığı merkezinde ve «Dürüst çalışan
işçi ve işveren sendikaların her türlü töhmetten kur
tarılması için demokratik hür sendikacılığı zedeleme
yecek malî murakabeye taraftarım.» diyorlar ve Der
nekler Kanununa göre yapılması mümkün olacak mu
rakabenin de Bakanlıkta herhangi bir rakamına rast
lamadığım ifade ediyorlar.
Muhterem arkadaşlar;
Türkiye'de siyasî partiler dahi malî bir murakabe
rejimine tabi iken, işçi ve işveren sendikaları, fede
rasyonları ve konfederasyonlarının müessir bir mura
kabenin dışında kalması, ne işçiler için, ne işçi sen
dikalarının yöneticileri için şayanı arzu değildir. Kamu
hizmetlerinde «Şüyuu vukuundan beterdir.» sözünü
çalışanlar hiç unutmamalıdır. Açık hesap vermek her
yerde; yönetici olsun, çalıştırıcı olsun, insana gurur
verir. Alınacak bir şey yoktur.
Bu itibarla, ben mevzuatın bu gayri kâfi nrurakalbe sistemini bir nizama bağlamasını tavsiyeye de
ğer görüyorum. Sayın Bakan bulunmasa dahi bu kısa
zamanda çıkmaz. Bakanlık teşkilâtının konu üzerin
de durmasını memleket için faydalı telâkki ediyorum.
Çalışma Bakanlığı Türkiye'nin ekonomik ve sos
yal kalkınmasında, hazırlamak lâzım gelen, iklimin
şarjlarını hazırlamakta fevkalâde büyük sorumluluk
taşıyan bir Bakanlığımızdır. Türkiye, işsizi çok olan
bir memleket. Bu işsizliği azaltabilmenin yolu, bir
yandan bütün siyasî organların elbirliğiyle gerçekleş
tirilebilecek siyasî istikrar havası yanında, en aşağı
bunun kadar lüzumlu olan çalışma barışının muhafa
za ve idamesidir. Bu vazife de Bakanlığa verilmiştir.
Gerek Komisyonda, gerekse burada (Demin huzuru
nuzda) Sayın Bakanın bu vazifesini fevkalâde büyük
bir ciddiyetle, tamamen aktif olarak benimsemiş ol
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masından büyük memnuniyet duydum; kendilerini
tebrik ve takdir ederim.
«Bir grev, bir lokavt bana nedir» dememelidir arkadsşlar. Türkiye'de sosyal barış ve siyasî istikrarın
yeterince kurulamadığının delili, çok tenkit edilen Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunu gerçekten liberal bir
kanun; ama biliyor musunuz, 1950 yılından 1972 yı
lma kadar Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan
getirilen yatırım 119 milyon dolardır arkadaşlar. Bu
para, Yugoslavya'ya dört senede giren paradır. Ni
çin?.. Çünkü, siyasî istikrar ve sosyal barış yatırım
lara müsait bir atmosfer yaratmıyor.
Bu bakımdan, gerek işsizliği azaltmak gerekse ça
lışanların ücretlerini ekonomik esaslara dayanarak ar
tırmak, herkesin gelirini artırmak; refahını artırma
nın yolu, siyasî istikrar ve onun yanı başında sosyal
barıştan geçer.
Bu itibarla, ben Bakanlığın böyle bir vazifeyi be
nimsemiş olmasını fevkalâde isabetli görüyorum. Çün
kü, Türkiye sosyal barışı gerçekleştirebildiği takdirde
yatırımların artmasına zemin hazırlayabilecektir ve
ancak bu suretle işsizlik kısmen takip edilebilecek ve
işçilerin ücretlerini ekonomik esaslara dayanarak artırrsıak imkânı olabilecektir.
Bakanlığın bu esası benimsemesinden dolayı çok
memnun oldum; tebrik ederim.
Bakîniz, bir Çaîsşma Meclisi varmış. Çalışma Mec
lisi, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı örnek alınarak
kurulmuş; belli. Çalıştıranların, işçilerin temsilcileri
var, işverenlerin temsilcileri var, Hükümetin temsilcileri var.
Muhterem arkadaşlar;
İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Yoksa sırtını bir
birine çeviren insanların anlaşması mümkün değildir.
Bu üçlü atmosfer içerisinde Türkiye'nin imkânları,
şartları nedir?.. İşsizleri de düşünmek lâzım. Yani
Türkiye'de (Her zaman söylüyorum) bir numaralı
problemimiz Türkiye'nin işsizliğini azaltmak arkadaş
lar. Bir memlekette, işsizlik kadar sosyal adalete uy
mayan bir davranış yoktur. En büyük adaletsizlik iş
sizliktir.
Bu itibarla, memleketin, şartlarını üçlü bir toplan
tıda devamlı değerlendirmek, herkes üzerinde, orada
müdafaa etse dahi evine gittiğinde, işyerine döndü
ğünde yeni yeni birtakım fikirlerin zihninde yer al
masına imkân hazırlar, yol açar ve müteakip toplan
tıya daim başka zihniyetle, daha başka düşünceyle
gelip otururlar ve esasen Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtı da bu bünyede kurulmuştur ve her zaman söy-
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leriııı, bu meseleler bizim için, Batı âlemine nazaran
nispeten yeni meselelerdir.
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının, Çalışma Ba
kanlığının kendi mevzuuna giren, Sosyal Güvenlik
Bakanlığının kendi mevzuuna giren konulardaki ça
lışmaları devamlı olarak Türkiye'de tercüme edilip
umumî efkâra sunulmalıdır; nasü meseleler halledili
yor. Yani Türkiye'de her meseleyi son derece sert bir
tutumla eleştiriyoruz^ Bunu demin bir arkadaşımız
söyledi.
Mesele, Avrupa Ekonomik Topluluğunda, katma
protokolle yapılan anlaşma, 1976'nın aralık ayında
başlayacak, 10 yıl sonra 1985'in kasım ayının sonunda
tam olarak yürüyecek; böyle bir şey var. 10 yıl süre
içinde serbest dolaşım tahakkuk edecek.
Bendeniz bu sene gittiğimde söyledim, «Nasd ya
pacaksınız?» diye. «Başlar başlamaz serbest dolaşım
istemeye hakkınız yoktur. Biz kendi aramızda dahi,
1958'de başlamak üzere kayıt koyduk; ancak 8 se
nede tekemmül ettirebildik ve ilk tedbiri 1963*te al
dık. Bunlar, müzakere ile tespit edilecek.» dedi.
Biz, bakıyorum, umumî efkârımız, yazarımız çize
rimiz, politikacımız son derece sert davranışlarla gi
diyoruz arkadaşlar.
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Modern cemi
yet müzakereci cemiyettir, diyalogçu cemiyettir. Bu
şeyi itiyat haline getiremezsek hiç bir konuda netice
alamayız. Ben bu Çalışma Meclisinin Mart başında
hayırlı bir başlangıç olarak çalışmalarına başlamasını
hali hayır görüyorum ve bunun memlekette büyük
bir ferahlık yaratacağı kanaatini taşıyorum.
Şimdi, Sayın Bakanın iş tutumunda aktif bir faa
liyeti benimsedikleri için, mühim bir konu olduğu
için arz edeyim :
Her bakanlık için var; ama işlere müdahale edip
taraflara hakkını vermek isteyen bir kişinin, bir ba
kanlığın bütün icraatında fevkalâde âdil olmaya dik
kat etmesi son derece esastır. En küçük bir partizan
lığın buna tahammülü yoktur. Çünkü, vatandaş veya
ilgililer peşin hükümle derhal, müzakereye başlama
dan hangi tarafı tutacağı hakkında hükme bağlarlar,
daha evvelki davranışlarından ve esasen devlet ada
mı, hükümette vazife aldığında, partisinin programı
için alır (Koalisyonsa koalisyon protokolü için); yok
sa partisinin mensuplarım vazifeye koymak için de
ğil. Hizmeti, parti programına, hükümet programına
uygun yürütmek için vazife alınır; yoksa eşe dosta
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veya partiliye vazife almak için değil. Bunda büyük
hassasiyet göstermesini tavsiye ederim. Çünkü, üzeri
ne aldığı aktif vazife başarısını bu kayıtla gösterebi
lecektir; aksi takdirde başarısızlığa mahkûm obuası
mukadderdir.
BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Çelikbaş.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Teşekkür ede
rim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1977 malî yılı
bütçe kanun tasarısının görüşülmesi bitmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)
101

lira

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
29 827 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111
Çalışma hayatının düzenlen
mesi hizmetleri
42 806 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hiz
metleri
153 811 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113
Yurt dışı işçi sorunları hiz
metleri
40 342 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
10 888 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler..; Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Çalışma Bakanlığı 1977 malî yılı bütçe kanun ta
sarısının görüşülmesi bitmiş ve kabul edilmiştir.
Hayırlı ve uğurlu olsun.
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BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1977
malî yılı bütçe kanun tasarısının müzakeresine başlı
yoruz.
Hükümet ve Komisyon yerinde.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Lûtfi
Bilgen.
Buyurunuz efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN (İçel)
— Sayın Başkan, sayın senatörler;
Normal şartlarda yarım saat için hazırladığım ko
nuşmamı bu centilmen anlaşması gereğince üçte bir
zamana sığdırmaya çalışacağım.
C. H. P. Senato Grupu Sözcüsü olarak Sosyal
Güvenlik Bakanlığı 1977 Malî Yılı Bütçesi üzerinde
Grupumun görüşlerini ifade etmek için söz almış
bulunuyorum. Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
lerim' saygıyla selâmlarım.
Anayasamızın 2 nci maddesi, «Türkiye Cumhu
riyeti insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel
ilkelere dayanan millî demokratik, layik ve sosyal bir
hukuk devletidir» şekîinde, Cumhuriyetimi/fi
tarif
ederek, Türk hükümetlerinin ne olup ne olmayacak
larını belirtmiştir.
Demek ki, her şeyden önce insan haklarına da
yalı millî, demokratik, layik ve sosyal bir hukuk dev
leti ilkesine bağlı kalacak olan Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı Bütçesinde bu Bakanlığın sosyal hakları ne
derecede gerçekleştirildiğinin tartışması yapılacaktır.
Oysaki, bugün sosyal haklarından söz edeceğimiz Türk
insanının hayat hakkı, can güvenliği bile kalmamıştır
bu karanlık cephe devrinde.
Bütün bunlara rağmen biz, bu karanlık Cephe
Hükümeti döneminin Türkiye'miz için geçici olduğu
na inanarak, can güvenliğinin bile kalmadığı bu şart
lar altında dahi, Parlamento olarak, sağ kalabilenlerin
sosyal güvenlik haklarını görüşmek ve önlemler al
mak zorundayız. O nedenle görüşlerimizi açıklamaya
gayret ederek zabıtlara geçirmeye çalışacağız.
Elimizdeki bütçe kaynağına göre Türkiye'de or
talama çalışanla emeklilerin toplamı 4 milyon 441
bin kişidir. Bunların eş ve çocuklarını da eklefsek bir
aile 3 - 4 nüfus hesabiyle bütün Türkiye'de 14 - 15
milyon insanın iyi - kötü bir güvencesi var demektir
ki, oran % 38'dir. O halde, ortalama her 3 kişiden
2 kişinin sosyal güvencesi yoktur.
Oysa, bize sosyal devlet olma emrini veren Ana
yasamızın gereği olarak yapılan beşer yıllık kalkın
ma planlarına göre; tüm nüfusumuz 3 ncü Plan dö

9 . 2 . 1977

O : 3

nemi sonunda; yani 15 yılda ve şimdi tamamlamak
üzere olduğumuz 1976 bütçe dönemiyle 1977 yılı so
nunda sosyal güvencenin bütün şartlarına kavuşmuş
olacaktır. Geçtik sosyal güvenceden, can güvenliği
bile kalmadı; ama bu neden böyle oldu? Bunun ceva
bı Senatoca malum olduğundan vaktinizi almayaca
ğım.
Şayet İnönü Hükümetinin Çalışma Bakam Sayın
Bülent Ecevit işçilere toplu sözleşme ve grev hakkını
tanımamış olmasaydı, bugünkü durumdan da çok ge
rilerde olacaktık. Ya da EceviHn attığı adımlar ilerletilebilseydi; hatta ilerletme gayretinden geçtik, sos
yal oluşum frenlenıneseydi şimdiye kadar bütün Türk
halkı sosyal güvenceye kavuşurdu ve şimdiki, Cephe
Hükümetinin eseri can güvensizliğine düşmezdik.
Bize göre sosyal devlet, bir Darülaceze anîayışı
içinde gerçekleştirilemez. Her şeyden önce bireylerin
kerMi sosyal güvenliklerinin hiç olmazsa sigorta prim
leri, kendilerine ağır gelmeyecek bir ekonomik güce
kavuşmaları gerekir ki, bu ekonomik güç ve hürri
yete sahip olan insanların elde edeceği siyasal güç
le kuracakları sosyal güvence sağlam temellere dayansm. Sosyal güvencenin dayandığı siyasal güç, onun
da temeli ekonomik güçtür. Bunun değeri ise, emeğin
üstünlüğü prensibi kabul edilerek elde edilen ekono
mik güçle sağlanan siyasal gücün kuracağı sosyal
güvenliğin de güvencesinin kendi Sistemi içinde sakh
olmasındadır.
42 milyonun sosyal güvenliğe kavuşmasını isteme
yen yoktur sanırım. Ancak, bu sosyal güvenliğin mad
dî yükünü aynı toplumun taşıyabilmesi gerekir. Bu
toplum sosyal güvenliğini kendi eliyle kurmalı, mev
cutları iyileştirmelidir. Hiçbir toplum bir başka toplu
mun yükünü devamlı çekemez, mecbur da değildir.
O nedenle sosyal güvenceye hak kazanan toplumu
muz, sosyal güvencenin yükünü taşıyacak ekonomik
güce ve onu devam ettirecek siyasal güce kavuşturuiamazsa (Dökme suyla değirmen dönmeyeceği gibi) si
yasal dayanaktan yoksun bir güvence de yaşayamaz.
Sosyal güvenlik sistemleri bir gün mutlaka çöker ki,
asıl bunalım o zaman başlar, demokratik rejimi kim
se kurtaramaz. Onun için geliniz, üst sınıf bencilliği
ni bırakıp halka inanalım ve onun sosyal haklara mü
cadelesini frenlemeyelim. Böylece Türk toplumu bir
yandan ekonomik güce kavuşturulurken, bir yandan da
bizzat kendi eliyle kuracağı sosyal güvence için sosy-o - psikolojik hazırlığını yapsın, siyasal gücü elde
ettiği zaman da, anayasal emri hızla gerçekl'eŞtirsin.
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Cumhuriyet Halk Partisi olarak düşündüğümüz
sosyal güvenlik önlemlerinin neler olduğunu geçme
den önce, o yükü taşıyacak çalışan insanların emeğin
üstünlüğünü nasıl sağlayacağını kısaca tespit ederek,
sosyal güvenlik hakkındaki düşüncelerimizi belirtip
sözlerime son vereceğim.
Çağımızda ilerlemenin ve gelişmenin şartı sana
yileşmedir. Bu aşamada olan Türkiye elbette bunun
getirdiği ve getireceği sosyal sorunlara karşı duramaz,
onları benimsemek, gereğini yapmak, en azından kat
lanmak ve onu toplumumuza mafetmeyi başarmak zo
rundadır. Bu görev bizlere, topluma inanan ve gü
venen partilere düşer. Biz istesek de, istemesek de bu
değişim olacağına göre, her halde isteyerek kabullen
memiz daha isabetli ohır. Daha sağlıklı bir ekonomi,
daha sağlıklı bir Siyasal yönetim, daha sağlıklı sosyal
güvenceler ve kısacası daha sağlıklı bir Türk toplu
mu istiyorsak bu sosyal oluşumu frenlemek değil,
hızlandırmak zorundayız.
Sanayileşme süreciyle toplumda beliren en önemli
değişiklik, halkın dağınık ve güçsüz durumdan çıkıp,
(birleşik bir güç olmaya başlamasıdır. Birleştikçe hal
kın istenci etkinledir ki, bu ortak istenç toplumsal ve
siyasal dengeyi değiştirecek yönde ağırlığını kullanır.
Halktaki bu birleşmenin ve birleştikçe güçlenme
nin öncüsü işçilerdir. Üstelik sanayileşme ile birlikte
ekonominin anahtarı da işçilerin eline geçer. Bu anah
tarı belli kurallar içinde özgürce kullanma ve böy
lece toplum düzenini halk yararına değiştirme hak
kını ve onalağım işçiler zamanında elde edemezlerse,
sanayi devrimi toplumda büyük bunalımlara neden
oiur. Özünde çok sağlıklı olan bir dönüşüm, gerek
siz yere depremlerle gerçekleşir. Keskin sınıf ayrılık
larına ve çetin bir sınıf savaşına yol açar.
Hem işçilerin etkinliğini engellemek, hem de bu
engellemenin yol açacağı bunalımı önlemek isteyen
geleneksel egemen güçlerle sömürüye ve anaparaya
dayanan egemen güçler, sağ baskı yönetimi kurmaya
çalışırlar. Bu çabanın etkisi olarak da sol baskı yö
netimin eğilimleri belirir. Baskıya dayandığı için her
ikisi de sanayileşmenin topluma, insanlığa, insana
getireJbileceği özgürlüğü, mutluluğu büyük ölçüde en
geller. Sanayileşmenin sağladığı gelişme olanağını
yozlaştırır, insancıllığından saptırır.
Türkiye'de sınaî topluma dönüşümün
başlangıç
aşamasında işçilere sendika özgürlüğünü ve en ileri
ölçüde toplu sözleşme, grev
haklarını tanımakla,
C. H. P. koruyucusu olduğu demokrasiyi, en sağlam
toplumsal güvencesine kavuşturmuştur. Böylece, o aşa
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mada sağ baskı yönetimine de, sol baskı yönetimine
de giden yolları tıkamıştır ve sınaî toplumuna dönü
şümü yumuşatmıştır.
Ne var ki, sanayileşme ile başlayan toplumsal
dönüşümün daha ileri bir aşamasında yeni düzenle
meler yapılmazsa, yeni çözümler getirilmezse, o yol
lar yeniden açılabilir, çelişkiler kesMnleşerek bunalım
doğur abilir.
Ancak, böyle bir inanç ve anlayışla yapılan uygu
lama sonucu sağlanan emeğin üstünlüğü ilkesi temel
alınarak elde edilecek ekonomik ve siyasal güce eri
şen Türk halkının, kendi eliyle kuracağı toplumsal
güvenlik Sistemi sağlam temele oturacaktır.
Bu ekonomik ve siyasal güce kavuşabilen herke
sin tüm yaşamını kapsayan toplumsal güvenliğe ka
vuşması, insanca ve hakça bir düzenin ve toplumsal
ilişkilerde dayanışmanın temel gereğidir.
Toplumsal güvenlik, insanları başkalarına
veya
Devlete boynu eğik duruma düşmekten koruduğu
için, özgürlüğün de insanlık onurunun da başta ge
len koşuflanndandır.
Toplumsal güvenlik bencillikten uzaklaştırır, bir
çok bunalımlardan eŞirger, erinçli (huzurlu) kılar, mutIulaştırır ve insan ilişkilerini yumuşatır. Toplumsal gü
venliğin kısa sürede bütün yurttaşları kapsar duruma
gelmesi, bu yönde büyük adımlar atmış olan C. H. P.'
öin öncelik taşıyan bir amacıdır.
C. H. P.'nin bu amaca ulaşmak için Hükümete
tavsiye ve atacağı yeni adımlardan bazıları şunlar
dır :
Yaygınlaştırılacak ve kısa sürede tüm köylüleri
kapsayabilir duruma getirilecek kooperatifçilik hare
ketiyle bağlantılı olarak, geçimim çiftçilikle, ormancı
lıkla, hayvancılıkla, balıkçılıkla, süngercilikle sağla
yan yurttaşlar için yaşlılık, ölüm, kaza, hastalık, sa
katlık, analık gibi bütün dalları kapsayan bir top
lumsal Sigorta düzeni kurulmalıdır.
Bağ - Kur'un toplumsal sigortacılık
alanındaki
eksiklikleri giderilmeli ve öteki toplumsal güvenlik kurumlarıyîe her konuda uyumu sağlanmalıdır. Bağ Kur'a bağlı olarak (Programın esnaf ve sanatkârlarla
ilgili bölümünde anlatıldığı gibi) işsizlik sigortası da
kurulmalıdır.
Bağ - Kur'un kapsamı dışında kalan iş ve mes
lek adanılan île başka yurttaşlar da kendileri için ku
rulacak bir toplumsal Sigorta düzeninin kapsamına
isteğe bağlı olarak girmeye özendirilmelidir. ÖyleKkle, iş alanlarının ve her türlü serbest mesleğin dokuncalığına karşı bu yurttaşların da yaşamaları her ba
kımdan güvenceye bağlanmalıdır.
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Toplumsal sigorta kurumlarından bir hukuk sigor
tası dalı da kurularak, sigortalıların avukat ücreti öden
meksizin hak arayabilmeleri veya kendilerini savuna
bilmeleri sağlanmalıdır.
İşsizlik sigortası mutlaka kurulmalıdır.
Belli işleri yapabilecek durumda olan bütün (sa
kat) kişilere gerekli meslek ve sanat eğitimi olanağı
Devletçe sağlanmalı ve engelli kişilere yeteneklerine
uygun iş verilmesi kuralı daha etkin yaptırımlara bağ
lanmalıdır.
işçilerin emekli, dul ve yetim aylıkları, kamu gö
revlileri için olduğu gibi aylıklardaki genel yükseliş
lerle orantılı olarak kendiliğinden artırılmalıdır.
EsikMen bağlanmış bu tür aylıklarla yeni aylıklar
arasındaki tüm eşitsizlikler giderilmelidir.
Zaman içinde ve aşamalı olarak erişilecek amaç,
tüm toplumsal güvenlik kurumlarının da birleştirilmeslidir ve toplumun tümünü kapsayan tek bir top
lumsal güvenlik düzeni kurulmasıdır.
Toplumsal güvenlik kurumlarının yönetiminde de
mokrasi kuralları en ileri ölçüde uygulanmalıdır. Bu
amaçla, toplumsal güvenlikten yararlananların, ken
di toplumsal güvenlik kurumlarını tam yetki ile yönete'bilmeleri, denetleyebilmeleri ve bu kurumlara ta
şıyamayacağı yükler getirilmesini önleyebilmeleri sağ
lanmalıdır. Bu kurumların kaynaklarını
gelişmeye,
üyelerini ve topluma yararlı güvenli ve planla uyum
lu biçimde ve yönde değerlendirilmesi demokratik
yöntemlerle güvence altına alınması sağlanmalıdır.
Örneğin : işçinin parası işçiye harcanmalıdır. Bu
birikimden kendileri yararlanmalıdır. Bunlar büyük
iş çevrelerine ucuz kredi olarak aktarılmamahdır. İş
çi kendi kurumunun yönetimine katılırsa buna fırsat
vermez. Kendisi için yeteri kadar doktor ve tedavi
imkânları sağlar. İşçiler yönetime etkin bir tarzda
katılırlarsa, tüm mesken sorunlarını çok daha kısa
sürede hallederler. Birikmiş paralarının çarçur edil
mesini önlerler.
Değerli arkadaşlarım;
Konuşmamı burada kesiyorum. Ancak, vakit al
mamak için şurada soracağım kısa bir sorunun da
tespit edilerek Sayın Bakan tarafından bilâhara ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica edeceğim.
Şimdi Hükümetten soruyoruz; sırf dedikoduları ön
lemek ve gerçeği öğrenmek için :
1. Sosyal Sigortalar Kurumunun birikmiş parası
var mıdır, ne kadardır?
2. Bu paralar hangi bankalardadır?
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3. Hükümet bu paralardan kredi olarak yararla
nıyor mu; hangi şartlarla?
4. Hükümetin dışında bu birikimden yararlanan
kuruluşlar ve firmalar var mıdır? Varsa isimleri ve
aMikları kredilerin miktarları, vadeleri ve faizleriyle
zamanında ödeyip ödemedikleri?..
5. Sigorta plrimlerini ödemeyen devlet kuruluş
ları ve büyük özel firmalar var mıdır? Varsa mik
tarları nedir, ne zamandan beri ödememektedirler?
Ödenmeyen pirimler için yüklenen ceza ve faizler ne
orandadır? Borcunu ödemeyen böyle firmalar hak
kında ne gibi işlem yapılmaktadır? Tahsili için ne
düşünülmektedir? Mütemerrid olduğu halde 1976 yı
lında ödeyen var mıdır?
Bu soruların teker teker ve açık seçik cevaplandı
rılmasını istiyoruz. Şayet Hükümet şu anda bu bilgiye
sahip değilse yazılı olarak cevaplandırılabilir. Ancak,
bu cevap geciktirilmemelidir. Aksı halde, Bütçenin
Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında aynı sual mu
kadder olacaktır.
Bütçenin Türk halkına hayırlı olmasını diler, mensıibu bulunduğum C. H. P. Grupu adına hepinize
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler
Grupu adına Sayın Halil Tunç, buyurun efendim.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Ben de Sayın Bilgen gibi, arkadaşlarımın sabır
larım tüketmemek bakımından konuşmamı kısa kes
meye çalışacağım. Bu bakımdan Çalışma Bakanlığı
Bütçesinde yaptığım konuşmadaki genel konuları bu
rada tekrarlamakta yarar görmüyorum. Bu genel eleş
tiriler içinde eîheiie Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgi
lendiren konular da vardı; fakat ben bunları tekrar
etme yerine, bir - iki önemli konuya değindikten son
ra konuşmamı bağlayacağım.
Sayın senatörler;
Bildiğiniz gibi, ülkemizde değişik sosyal güvenlik
müesseseleri vardır. Bunların en büyüğü, en köklüsü
bugün bütçesini müzakere ettiğimiz Sosyal Güvenlik
Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Sigortalar Kurumudur.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planımız Sosyal Si
gortalar Kurumunun, sosyal güvenlik müesseselerinin
çekirdeği olması ilkesini koymuş ve zamanla Emekli
Sandığmın ve diğer sosyal güvenlik müesseselerinin
Sosyal Sigortalar bünyesi içinde
teşkilâtlanmasını,
b'rlik ve beraberliğin sağlanmasını anailke olarak
kabul etmişti.
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Ne acıdır ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planım
tamamlamak üzere olduğumuz bu dönemde hâlâ Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Planında anailke olarak ka
bul edilen sosyal güvenlik müesseselerinin tek çatı al
tında birleştirilmesi sağlanamamıştır. Bu uygulama da
büyük sakıncalar doğurmaktadır. En azından ülkemiz
de değişik sosyal güvenlik müesseseleri, değişik şekilde
sosyal yardımlar ve iştirakçilerine sosyal menfaatler
sağlamaktadırlar. Bu ahenksizlik ister istemez giderek
sosyal güvenlik sistemi içindeki değişik gruplar ara
sında tedirginlikler, huzursuzluklar yaratmakta
ve
zaman zaman da birbirlerini basamak yapmak sure
tiyle sosyal güvenlik mevzuatımızı her dönemde ye
nilenmesi lâzım gelen bir mevzuat haline getirmekte
dir.
Bu bakımdan, zaman
geçirmeden hiç olmazsa
Dördüncü Baş Yıîldc Kalkınma Planının hazırlıkları
yapılmaya başlandığı bu dönemde, sosyal güvenlik
müesseselerinin tek çatı altında birleştirilmesi yolları
aranmalı ve buna zaman kaybetmeden başlanılma
lıdır.
En azından şu olmalıdır; Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına Emekli Sandığı ve diğer sosyal güvenlik
kurumları bağlanmalıdır. Böylelikle merkezî koordi
nasyon sağlanabilir. Hiç olmazsa mevzuatta uygun
luk, uyum bir sisteme bağlanabilir.
Gönlümüz ister ki, ülkemizde sosyal güvenlik sis
teminin kapsamı, sayıları üç milyonu, beş milyonu
bulan çalışma yaşına gelmiş çalışan grupları çok aş
sın. Örneğin, tarım ve orman işçileri de sosyal gü
venlik kapsamı içine alınsın.
Bir dereceye kadar bu konuda atılımlar yapıldı.
Bunu küçümsemiyorum. En azından kamu kuruluş
larında çalışan tarım ve orman işçilerinin sosyal gü
venlik kapsamına alınmaları yolunda topluluk sigor
tası da olsa, bir sigorta sisteminin adımlan atıldı.
Bunun hukukî bir müeyyideye bağlanmasının yara
rına inanıyorum. Çünkü, topluluk sigortası her şey
den evvel bir eğitim meselesiyle gelişir, yerleşir. Eği
tim seviyemizin bugün yüksek düzeyde olmadığı ger
çeğini kabul edersek, topluluk sigortasıyle kitleleri si
gortalamak mümkün değildir. Eğitim meselesini hal
letmiş ülkelerde ihtiyarî sigorta sistemleri, topluluk
sigorta sistemleri işleyebilir; ama eğitim sorununu halletmemiş bir ülkede topluluk sigortasının ve ihtiyara
bağlı sigorta sistemlerinin uzun süreli ve tutarlı bir
gelişme göstereceği iddia edilemez. Nitekim, Bağ - Kur
örneği elimizde. Bugün Bağ - Kur kapsamına giren,
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girmesi lâzım gelen sayı ile Bağ - Kur kapsamı için
deki sayı arasındaki büyük fark ihtiyarî sigorta sis
teminin ülkemizde ne denli zayıf geliştiğini göster
mesi bakımından ilginçtir.
Kaldı ki, Bağ - Kur kapsamına girenlerin eğitim
düzeyi, şunu kabul etmek lâzım ki, tarım ve orman
işçilerinin eğitim düzeyinden bir hayli yüksektir. Bu
böyle olmasına rağmen, burada süratli bir gelişme ol
madığına göre, orman ve tarım işçisini topluluk ve
İhtiyarî sigorta sistemine tabi tutmak bence gerçekçi
bir tutum olmaz.
Bu arada Toprak Reformu kooperatiflerinin ku
rulması, bildiğiniz gibi Toprak Reformu gerçekleş tik
çe tatbik mevkiine konacaktır. Daha başlangıçta Urfa pilot bölgesinden ele alınmak suretiyle Sosyal Gü
venlik Bakanlığı derhal bu kooperatifler yoluyla yal
nız kamu sektöründe tarım ve orman işçisini değil,
özel kesimde çalışan tarım îşçiler'ini de böylelikle sos
yal güvenlik şemsiyesi içine alma gayretini arama
lıdırlar.
Muhterem arkadaşlar;
Bildiğiniz gibi bir ülkenin uygarlığı yalnız ürettiği
mal yahutta kurduğu fabrikalarla ölçiilmemektedir.
Bugün uygar ülkelerde sosyal güvenlik fonlarına ay
rılan para miktarı, bir ülkenin uygar olup olmadığı
nın belli başlı ölçüsü haline gelmiştir.
Ulus olarak genel bütçemiz içinde sosyal güven
lik için ayırdığımız fark çok sembolik denecek ka
dar azdır. Devlet, hiçbir katkıda bulunmadığı halde
Sosyal Sigortalar Kurumunun bazı tasarruflarına, ba
zı para darlıklarına zaman zaman el atmaktadır. Ör
neğin; tahvil almaya zorlamak suretiyle ya da baş
ka ytırım projelerinin finansmanı konusunda dolaylı
yollardan Sosyal Sigortalar Kurumu fonları belirli
istikametlere yatırılmak istenmektedir.
Eübette ülkemizde kalkınmayı istemeyen tek bir
insan düşünülemez. Her türlü kıt imkân içinde olan
ülkemizde, sermaye terakümünün tam manasıyle ge
lişmediği ülkemizde fonlar ekonomik kalkınmaya ya
tırılmalıdır. Fakat sosyal sigorta fonları riskli yatı
rımlara yatırılamaz, tabiatına aykırıdır. Çünkü, Sos
yal Sigortalar Kurumunun belirli taahhütleri vardır.
Belirli kişilere, belirli zamanlarda yapması lâzım ge
len ödemeler vardır. Halbuki ekonomik ve ticarî ha
yat risk işidir. Yatırılan yatırımlar kâr getirebildiği
gibi, zarar da edebilir, batabilir de. Bu bakımdan
Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının gayet az riskli
yatırımlara yatırılması ana ilke olarak benimsenme
lidir.
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Bu arada Sosyal Sigortalar Kurumunun 4792 sa
yılı Kuruluş Kanunu, eskimiş bir kanundur. Türkiye
artık gerek sosyal yapısı, gerek ekonomik yapısı, ge
rek siyasal yapısı itibariyle 1946'ların Türkiye'si de
ğildir. Bugün Türkiye büyük sosyal sorunları olan ve
çalışma hayatına her yıl büyük sayıda genç kuşak
giren bir ülke haline gelmiştir. Öyle ise 1946 yılında
çıkarılan Sosyal Sigortalar Kurumu Kuruluş Kanu
nu artık ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. Bugün
Kurum gerek forilanyle, gerek çalıştırdığı personel
adediyle Türkiye'mizde belli başlı kuruluşlardan biri
haline gelmiştir. Tahmin ediyorum ki, 40 binin üs
tünde çalıştırdığı personel vardır. Senelik maddî var
lığı milyarlarla ölçülmektedir. Görülüyor ki, artık
Kurumun Teşkilât Kanunu Kurumun bünyesine dar
gelmektedir, zaman zaman kabuklar çatlamaktadır.
Bu bir sisteme bağlanmadığı için bu çatlaklıklar, ka
buk çatlatmalar, büyümeler Kuruma bazen yarar ye
rine zarar da vermektedir.
Yine, 506 sayılı Kanunun günün şartlarına uydu
rulması için genel bir tadili zaruret halini almıştır.
Gerçi her yasama döneminde 506 sayılı Kanun ile
Siğili değişik teklifler çıkar; fakat bunlar günlük ihti
yaçları kapsayan teklifler, önerilerdir. Bunu şümul
lü, günün ihtiyaçlarına cevap veren geniş kapsamlı
bir teklif halinde Sosyal Güvenlik Bakanlığı zaman
geçirmeden yasama organlarına getirmelidir.
Yurt dışında çalışan işçilerimizin emeklilikleriyle
ilgili teklifler bilindiği gibi komisyonlardan geçmiş,
Millet Meclisinin gündemindedir. Ümit ediyoruz ki,
bugün yurt dışında çalışan işçilerimizin güncel soru
nu olan emeklilik sorunu en kısa zamanda Millet
Meclisimizden geçerek Senatoya gelir ve Senatodan
da kısa bir süre içerisinde çıkması; bugün yurt dışırtda sayılan 500 bini çoktan aşmış, ailesiyle birlikte
1 milyon vatandaşın sosyal güvenliğini ilgilendirmesi
bakımından çok önemli bir tekliftir.
Bunlardan başka 10 tanesi Avrupa'da olmak üze
re 30'a yaklaşan ülkede çalışmakta olan işçilerimizin
sosyal güvenlik sözleşmelerinin yenilenmesinde Sosyal
Güvenlik Bakanlığının mevzuat çalışmaları İçerisinde
yer alması gereken anakonular olmalıdır. Gerçi Ba
kanlık son zamanlarda sosyal güvenlik anlaşmaları
nın hiç yapılmayan ülkelerde yapılmaya ve yapılan
ülkelerde yenileme gayreti içindedir. Fakat bu, şu ba
kımdan Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir şanssızlığı
dır. Çünkü, biz talep eden ülke durumundayız, işçi
göntdermek isteyen ülke durumundayız. Pazarlık gü
cümüz oldukça zayıf. Âdeta işçi çalıştıran, Türk işçisi
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çalıştıran yabancı ülkeler bize sosyal güvenlik anlaş
masının metnini dikte ettirmek suretiyle bugüne ka
dar anlaşmalar yaptırmışlardır ve bundan sonra da
bunun değişik bir şekilde olacağını düşünmek biraz
saflifc öîur. O bakımdan meseleyi Ortak Pazar (AET)
içinde ele almak, Ortak Pazar içinde meseleye bak
mak ve değerlendirmek yararlı olacaktır. Yoksa, ikili
anlaşmalar tek başına yurt dışında çalışan işçilerimi
zin oradaki sorunlarını çözecek güçte değildir. Demi
yoruz ki, yapılmasın. Yapılsın; fakat buna yeni boyut
lar kazandırılsın ve Ortak Pazar çerçevesi içinde bu
ele alınsın.
Kurumun son yıllarda üzerinde durduğu sorun
lardan bir tanesi de işçi - memur ayırımı sorunudur.
Şayanı şükrandır ki, tam sorunu halle tmemekle be
raber işçi - memur ayırımı sorunu uygulama karar
namesi, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi senatörlerin
den bir arkadaşımızın söylediği gibi, (Çalışma Baka
nına sual sordu) müktesep haklan koruma şeklinde
çıkarsa ferahlatıcı bir gelişmedir. Yalnız, memur - işçi
Sorununu bu kararname çözemez. Memur - işçi soru
nunun altında ekonomik ve sosyal çıkarlar yatmakta
dır. Çalışanların tümünü bu ekonomik ve sosyal ko
nularda cihazlandırmadan, onlara da toplu sözleşme
ve grev hakkı vermeden bu sene çözülmüş gibi görü
nen memur - işçi ayırımı önümüzdeki yıllarda tekrar
alevlenecek ve böylelikle yine kamuoyunun tartış
tığı konuların başında yer alacaktır. Sosyal Güven
lik Bakanlığı, daha doğrusu Hükümet meseleye bu açı
dan bakmalıdır. Tüm çalışanların, Anayasanın öngör
düğü toplu sözleşme, sendika kurma hak ve hürri
yetlerinden yararlanması istikametinde bir çalışma me
mur - işçi sorununa kesin çözüm getirecektir.
Ayrıca, işçi emeklilerine bir tek banka aracılığı
ile yapılan ödeme, onların çeşitli hava şartlan altında
uzun kuyruklar halinde beklemelerine sebep olmakta
dır. Bunlar detaylı olmakla birlikte günün konulan
dır. Emekli işçinin sızlandığı konudur. Sayın Bakan
lığın ve Sosyal Sigortalar Kurumunun bu konuda da
gayret göstermesi temennilerimiz arasındadır.
Yılan hikâyesine dönen ilâç fabrikası kurma ko
nusunu burada bu geç saatte enine boyuna tartış
mak istemiyorum. Bakanlığın bu konudaki çalışma
ları hakkında Yüce Senatoya bilgi vermesi ve on
dan sonra ba konudaki düşüncelerimizi açıklamamı
za imkân verecektir.
Sayın senatörler;
Konuşmamı şöyle toparlamak isterim. Gerek Bağ
- Kur olsun, gerek Sosyal Sigortalar Kurumu olsun
sağlık hizmetlerinde yeteri kadar bakmaya mecbur
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olduğu işçiye ve onîarın eş ve çocuklarına yararlı ol
duğu iddiasında bulunamaz. Bir çok aksaklıklar, nok
sanlıklar vardır. Bu aksaklık ve noksanlıkları gider
mekle birlikte koruyucu hekimliğe Sosyal Sigortalar
Kurumunun önem vermesi zarurîdir. Koruyucu he
kimliğe önem verip, işçiyi daha hastalanmadan has
talığa karşı güçlü hale getîrmezsek Sosyal Sigortalar
Kurumunun fonları, sağlık tesisleri giderek kifayetsiz
hale gelecektir. Bu konuda bir anımı anlatmak iste
rim :
Uluslararası Çalışma Teşkilâtının düzenlediği bir
toplantıda İsvİçre*de bulunuyordum. Konu; işçilerin
hastalığa karşı korunması, koruyucu hekimlik müessesesîydi. İsviçreli bir uzman bana şunu sordu; «Sa
yın Tunç, siz ülkenizde sütü pastörize eder ntisiriiz?»
dedi. Gururla, evet, dedim; bununla ilgili yeni ge
lişmelerimiz, fabrikalarımız var. «Biz, etmeyiz» dedi.
Dedim, sizin gibi medenî bir ülke niye pastörize et
mez? «Biz, ineği pastörize ederiz» dedi. Bundaki her
halde ince espriyi anladınız. İnek pastörize olmaz.
İnek sağlıklı olursa, inek bakımlı olursa sütün pas
törize edilmesine lüzum kalmaz fikrinin en güzel ifa
desiydi bu. Bu bakımdan Sosyal Sigortalar Kurumu
nun koruyucu hekimlik konusunda büyük gayret gös
termesi dileklerimiz arasındadır.
Çalışma Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Sayın Kır
lı, bir konuya değindi. Kendisine yürekten katılıyo
rum. O sözleşmeye o hükümlerin getirilmesi, onu dü
şünmek bir sendika yöneticisi için büyük bir risk işi,
büyük bir sorumluluk işidir. Çünkü ben, sendika yö
neticisini örnek işçi olarak telâkki ederim. Sendika
yöneticisi, tutumuyla davranışıyla işçi - işveren iliş
kilerindeki saygîsıyle, iş ahlâkı bakımından örnek ki
şidir. Herhalde sendika onu, biraz sorumsuz olmak
la beraber ham bir teklif olarak getirmişti. Sosyal
Sigortalar Kurumu müzakereye oturmadığı için Yük
sek Hakem Kuruluna gitmiştir, bu ham teklif. Yük
sek Hakem Kurulu da işlerinin çokluğu bakımından
anakonulara bakar; ücretlere ve diğerlerine bakar. Ge
ri kalan teklifi aynen getirildiği gibi kabul eder. Yok
sa, Kurum eğer müzakerelere otursaydı, sizin burada
sıraîa'dıgmız ve hiçbir zaman senatörün onaylamadığı
(ben de dahil) onaylamadığım maddeler o toplu söz
leşme içinde yer almazdı. Temenni ederiz ki Kurum,
yalnız, sendikalarda suçu aramasın, toplu sözleşme
masalarına otursun ve böylelikle arzu etmediği mad
deleri kabul etmeye kimse onu zorlayamaz. Bunu sa
vunsun ve böylelikle hiç de hoş olmayan maddeler
de toplu sözleşme rejimimizde, istisna olsa bile, kötü
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bir örnek olarak Yasama Meclislerimizde metinler
halinde okunmasın.
Sayın Başkan;
Ben daha fazla zamanınızı alacak değilim. Sosyal
Güvenlik Bakanlığının tüm çalışanlara ve ülkemize
hayırlı hizmetler yapmasını, bütçesinin hayırlı olması
dileğini sunasken temennim; sosyal güvenlik kapsamı
nın geri'şletönesi yokunda önümüzdeki yıllarda bü
yük faaliyetlerin gösterilmesidir. Bu sene sosyal gü
venlik alanındaki kaydedilen çalışmaları küçümsemiyoruz; fakat yeterli bulmadığımızı ifade ediyoruz.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın
Mümin Kırlı.
A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KIRLI (İzmir)
— Sayın Başkan, sayın senatör arkadaşlarım;
Gecenin bu geç saatında sizleri zannediyorum on
dakikanın üstünde tutmayacağım. Böylece benden ön
ce konuşan iki senatör arkadaşıma da uymuş ola
cağım.
1977 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grupunun görüşlerini aktarmak
üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyle selâmlıyo
rum.
İnsan, var olduğu günden beri güven içinde ol
mak istemiş, buna ilişkin tedbirleri aramış ve bulmuş
tur. Kendine ve ailesine ilişkin güvence tedbirlerini
gerçekleştiren insan, etrafına bakmaya başlamış ve
yaşadığı toplumdaki güvencesiz insanlara güvence ge
tirecek tedbirler manzumesini aramış ve onları da
bulmuştur. Bulunan bu tedbirlerin tatbikine başlan
ması, ileri toplumlardan iitbaren geri kalmış toplum
lara doğru, kademe kademe yerini alınıştır. Türkiye'
miz açısından sosyal güvenlik tedbirlerinin vatandaş
yararına kullanılması muhtelif aşamalardan geçerek
bugünkü durumuna gelebilmiştir.
Bugün, vatandaşlarımıza sosyal güvenlik tedbirle
rinin ulaştırılmış olması bakımından ideal noktaya
ulaşmış olduğumuz elbette söylenemez; ama Devleti
mizin imkânları ölçüsünde büyük aşamalar yapıldığı
da inkâr edilemez. İki milyona yaklaşan sigortalı işçi
sayısı, 900 bine yaklaşan Bağ - Kur sigortalıları, 900
bin civarında Emekli Sandığı yararlananları ve bu üç
kuruluşun emekli, dul ve yetimleriyle bir milyon ci
varında 65 yaşını doldurmuş fakir ve her yaştan sa
kat kişilere sağlanan imkânlar gibi, diğer bazı grup
lara yardım getiren kanunların bugün fiilen yürürlüğe
girmiş olması, sosyal güvencenin son yıllarda eriştiği
boyutları göstermek bakımından inşirah vericidir.
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Yukarıda saydığımız ve saymadığımız kurum ve
kanunlarla vatandaşlarımızın ancak % 35 - 40'ına
yakm kısmını sosyal güvenceye ulaştırabilmiş bulun
maktayız. Süratle alınması gereken diğer tedbiri<erie,
geri kalan vatandaşlarımıza da sosyal güvenlik ola
naklarının getirilmesine hep birlikte yardımcı olma
mız gerekecektir.
Bu tedbirleri başlıca şöylece sıralamamız mümkün
dür : Genel sağlık sigortası, tarımda çalışanların si
gortası, orman işçilerinin sigortası ve bu iki kısma ait
yaşlılık sigortalarının getirilmesi, ev işlerinde çalışan
ların sigortalanması, sanatçı kişilerin; muhtelif sanat
dallarında çalışan ve özel sektör olarak çalışan kişi
lerin sigortalarının getirilmesinin temin edilmesi ve
bunlar gibi diğer grupları kapsayacak sosyal güven
lik tedbirlerinin getirilmesini başlıcaları olarak sayabi
lirim.
Bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada or
tak kabul eden Anayasamız, demokratik ve sosyal hu
kuk devleti anlayışı içinde, sosyal güvenliğin bütün
millete yaygın hale getirilmesini emretmiştir. 48 nci
maddesiyle de bunun sağlanmasını Devlete görev ola
rak vermiştir. Aralık 1974 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan Cumhurbaşkanı onayı ile kurulan Sosyal
Güvenlik Bakanhğımızm, çok yeni geçmişine ve çok
az sayıdaki personeline rağmen, Anayasamızın Dev
lete yüklediği bu görevi yerine getirecek süratli ve
emin bir çalışma içinde bulunduğuna inanıyoruz. Sos
yal güvenceyi tüm vatandaşlara yaymanın esas ol
duğunu kabul etmekle beraber, bu güvencenin en iyti
şartlarda belirlenmiş olmasını görmek de hepimizin
arzusudur.
1992 sayılı Kanımla Bankalar Sosyal Sigorta ve
reasürans şirketleri, Ticaret Odaları ve Sanayi Odala
rı, borsalar ve bunların teşkil ettikleri birliklerde çalı
şan personele sosyal güvenlik götüren sandıklar, Sos
yal Sigortalar Kurumu içine alınmışlardır. Sosyal gü
vencede gaye, en iyisini verebilmektir. Yukarıdaki
özel kuruluşlar, iştirakçilerine en iyisini veriyorlar ve
becerikli idareciler elinde iyi neticeler alıyor idiyseler,
bırakmalı idik çalışmalarını güldürsünler; ama Cum
huriyet Senatomuzun reddettiği'kanunda Millet Mec
lisimiz ısrar etti; sonunda da gördük ki, Anayasa Mah
kemesine giden kanun, netice itibariyle orada o ku
ruluşlar lehine halledildi. İştirakçiler elde ettikleri
avantajlardan memnun iseler, bu gibi kurumlarda bu
memnuniyete rağmen, kanundan iyi netice alabilme
miz mümkün olamaz.
— 511
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Sayın Başkan, değerli senatörler;
Emekli, adından anlaşıldığı gibi, uzun seneler yap
tığı hizmetlerden sonra dinlenmeye hak kazanmış kişi
anlamına geliyor; ama bugün memleketimizde tatbi
kat bir başka biçimde tecelli etmektedir. Sosyal Si
gortalar veya Emekli Sandığından veya özel sandık
lardan emekli olmuş bir kişi, derhal yeni bir ticarî ve
ya sanata dayalı bir iş kurma girişimlerine başlamak
ta ve bunu kurmaktadır. Böylece çoğu defa, emekli
olan kişi ile birlikte ya bir bakkal dükkânı açılmakta
veya bir ticarî işyeri eskilerine katılmakta, bazen de
bir tornacı dükkânı mevcutlara ilâve olmaktadır.
Eğer emekli daha seneler boyu çalışacak durumda
ise, emekli edilmemelidir. Alınan tedbirlerle artan or
talama yaş haddi ile birlikte, emeklilik yaş sınırını
artıracağımız yerde, biz diğer memleketlerin yaptığı
nın aksine, emeklilik yaşı sınırını azaltacak girişim
lerde bulunuyoruz ve bu meselede de partiler olarak
yarış halindeyiz; yani Türkiye'yi bir «genç emekliler»
memleketi yapmak için bir yarış içinde bulunuyo
ruz. Bir gün gelir çalışan % 5 veya % 10 nüfus,
geriye kalanlara geçim temin eden veya emekli ma
aşı ödeyen insanlar durumuna düşerlerse, buna şaş
mamamız lâzım gelecektir.
Ayrıca, emekli kişilerin çalışanların iş sahalarına
el atmaları onların nafakalarının bir kısmına el at
mak manasına da alınmak lâzım gelir. Bu arada çe
şitli kurumlara bağlı çalışanların emeklliKk yaşlarının
değişik olması ve değişik sosyal güvencelere sahip ol
maları birtakım sorunları da beraberinde getirmek
te ve Anayasamızın ruhunda saklı asgarî koşullarda
eşitlik prensibine aykırı düşmektedir. Sosyal güvenlik
sistemleri arasında bir müştereklik sağlamak amaç
öîarak takip edilmelidir; kanaatimiz budur.
Yeri gelmişken söylemeliyiz ki, sosyal güvenlik
müesseselerinin tümü ve sosyal yardım anlayışı içkinde
bulanan her kurumun, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ça
tısı altında toplanması akla en uygun yol gibi görün
mektedir.
Muhterem arkadaşlarım;
Çağın ilerleyişi ve toplumların yaşayanlarına yap
tığı so&yal hizmetleri yakından görüp tanıyan toplu
mumuz, haklı olarak çOk isteyen bir toplum haline
gelmiş bulunmaktadır. Eğer daha önceleri bazı meseleleriıriizi halledebilmiş olsaydık elbette bugünkü sıç
rama ve doîayısıyle sarsılma durumunda olmayacak,
isteklerle verilebilenler arasında nispî bir muvazene
teessüs etmiş bir toplum durumunda bulunabilecektik.
Böylece, bugün içinde bulunduğumuz sosyal çalkan-
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tıların oldukça uzağında bir toplum manzarası göste
recektik.
Anayasamız 53 ncü maddesinde, sosyal güvenlik
tedbirlerinin alınmasında, Devleti elindeki imkânlara
göre bir sınıra sokmuştur. Bu tabiî ki, dengeyi tut
maya yönelik bir tedbirdir. Adalet Partisinin başında
bulunduğu bu Hükümetin getirdiği sosyal güvenlik
tedbirleri kadar tedbiri, hiçbir Cumhuriyet hükümeti
şu Hükümete kadar getirememiştir. Getirilenler bîr
yana, halen gündemde bulunanların kanunlaşmalarıyle
sosyal güvenlik tedbirleri demeti büyük kısmıyla ta
mamlanacaktır.
Sanayileşme sürecinin üst sınırına doğru süratle
yol aîan toplumumuz, sosyal güvence hudutlarını, im
kânlarını son haddine kadar kullanarak geliştirmeye
mecburdur. Hatta, sosyal güvence ekonomik gelişme
nin önünde gitmelidir. Ekonomik gelişmenin temel
esaslarından biri, sosyal güvencenin olmasıdır. Sosyal
güvenceyi yanında hissetmeyen görevli vazifesine ye
terince sarihnayacaktır. Sosyal güvence onu işe bağ
layan, başarı elde etmeye iten önemli unsurlardan
biri olacaktır. Milletinin sosyal güvencesine eğilme
miş bir devlet bizatihi kendisi güvensizlik içindedir.
Bu tür idareler sosyal patlamalara her an hazır bir
ortam içinde yaşamaktadırlar.
65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsemiz
Türk vatandaşlarının,
muhtaç olanlarına kurulmuş
evlerin her biri, ayrı ayrı kurulmuş bir atelye niteli
ğinde olmakla beraber, işsiz kitlelerin sosyal güven
liklerinin düşünülmesi ve işsizlik sigortası kanunla
rının çıkartılması zamanının gelmekte olduğunu da
belirtmek isteriz. Artık, Devletimizin gücünün işsiz
kitlelere prim ödeyecek seviyeye geldiğine inanıyo
ruz. Ta'biî ki, işsizliğin kaldırılmasında en iyi yol, ya
tırımların hızlandırılması suretiyle istihdam sorununun
halledilmesi yoludur.
Muhterem arkadaşlarım;
Yaşlı vatandaşlarımızı, süratle çoğaltılacak huzur
evlerinde ömürlerinin son demlerinde rahat içinde
yaşatmak Devletimizin görevleri cümlesinden olma
lıdır. Bu vatandaşlar, yaşıtları arasında yaşamanın hu
zuruna kavuşacakları gibi, üretici olabilme imkânla
rını dahi bu huzur evlerinde bulmak imkânına kavuşa
caklardır.
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar;
Şimdiye kadar hiçbir Cumhuriyet hükümetinin üst
lenmeye cesaret edemediği bir girişimle, bilhassa sos
yal güvenlik alanında programına aldığı konuların ol
dukça büyük kısmını halleden, diğerîerini Parlamento
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nun yardımı ile halledeceğine inandığımız Hükümeti
mizin başarılarının devamını gönülden diliyor, Yüce
Senatoyu saygıyle selâmlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Gruplar adına başka söz isteği-.. Yok.
Şâhısları adına söz istemiş sayın üyeleri lehte,
a'eyhte, üzerinde olarak ayırıma tabi tutacağım :
Sayın İlhan?.. Lehte.
Sayın Ege?.. Yok.
Sayın Güven?.. Aleyhte.
Sayın Özer?.. Üzerinde.
Sayın Feyyat?.. Yok.
Sayın Karaağaçh?.. Yok.
Sayın Savcı?.. Lehte.
Sayın Karaosmanoğlu?.. Yok.
Sayın İnebeyli?.. Üzerinde.
Sayın Bilgen?.. Vaz mı geçtiniz?
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Gerekirse aleyhte.
BAŞKAN — Evet.
Sayın Aslanoğlu?.. Üzerinde.
Sayın Babüroğlu?.. Yok.
Sayın Oğuz?.. Üzerinde.
Sayın İlhan, buyurunuz.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; Sosyal Güvenlik Bakanlığının saygı
değer mensupları, hepinizi saygıyle selâmlarım.
Zamanımızda milletlerin madeniyet seviyesini ta
yin ve belli eden unsurların başında, sosyal güven
lik uygulamasının kapsam ve etkinliği gelmektedir.
İnsanhk tarihî, bir bakıma sosyal adalete ve sos
yal güvenliğe kavuşmak isteyen kitlelerin mücadele
lerinin tarihidir. Şüphesiz insanın değer ve haysiye
tine en uygun düşen toplum ve devlet düzeni de
mokratik esaslar, ferdî ve siyasî hak ve hürriyetler
ortamı içinde sosyal adalete, sosyal güvenliğe en ile
ri ölçüde önem veren bir toplum ve devlet düzenidir.
Toplumun tüm fertlerine insanca yaşama şartları
hazırlamak ideali, insanlığın en yüksek idealidir. Sos
yal adaletin, sosyal güvenliğin gerçekleştirilmediği
toplumlar, sağlıksız ve yaşama gücü törpülenmiş top
lumlardır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası devleti, sosyal
demokratik hukuk devleti olarak tanımlamış ve sos
yal güvenlik esaslarına modern anayasalara
örnek
olabilecek ölçüde değer vermiştir.
Türkiye'de sosyal güvenlik alanındaki yasal ve
pratik gelişmeler son 30 yıl zarfında önem kazan
mıştır.
Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve
Bağ - Kur çalışan toplum kitlelerinin önemli bir kıs-
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mini sosyal güvenliğe kavuşturan büyük kurumlar
dır. Bu kurumlardan her hangi birisi ile ilgisi bu
lunmadığı halde, geçim kaynağı olmayan 65 ya
şını geçmiş vatandaşlara sosyal güvenlik ve maaş
bağlama prensibini de yeni bir merhale olarak de
ğerlendirmek gerekir. Ancak, halen toplumun en
büyük kesimi sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulama
sından yoksundur. Türkiye'de çalışan nüfusun %
60'dan fazlasını barındıran tarım kesiminde, henüz
sosyal güvenlik mevzuatı uygulaması yoktur.
Türkiye gibi işsizliğin çok yaygın olduğu bir ülke
de, işsizlik sigortası konusu çok kritik ve üzerinde
önemle durulması gereken bir konudur. Gerek tarım
kesiminin, gerekse işsiz kalan vatandaşların en kısa
zamanda sosyal güvenlik ortamına
kavuşturulması
samimî arzularımızdandır.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Her hangi bir ülkede sosyal güvenliğin yeterli
ölçüde
geliştirilmesi imkânları, o ülkenin ekono
mik ve endüstriyel gelişme düzeyine sıkıca bağlıdır.
Ekonomisi ve endüstrisi gelişmemiş, işsizliğin çok
yaygın olduğu Türkiye gibi ülkelerde, sosyal gü
venlik alanında yeterli gelişmeleri sağlamak ve uygu
lamak kolay değildir. Bu bakımdan, sosyal güven
lik alanında daha ileri hedeflere ulaşabilmenin yolu,
hızla endüstrileşmek ve hızlı ekonomik kalkınmayı
kısa zamanda başarabilmek yolundan geçer.
Türkiye'nin ekonomisi ve endüstrisi geliştikçe sos
yal güvenlik uygulamasını etkinleştirmenin olanakla
rı da kendiliğinden gelişecek ve Anayasamızın bu ko
nudaki hükümleri daha manalı bir canlılık kazana
caktır:
Bu itibarla, Hükümetin yüksek yatırım düzeyi
ve hızlı endüstrileşmek tercihlerini, sosyal güvenli
ğin yaygınlaştırılması bakımından da yarar sağlayacak
tercihler olarak değerlendiriyorum.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Haîen Avrupa'da çalışmakta olan
işçilerimizin
en derin endişe kaynağı, büyük üzüntüsü sosyal gü
venlik konusuna ilişkin sorunlardır. Henüz Türkiye
dışında çalışılarak geçirilen dönemlerin, Türkiye'deki
emeklilik süresiyle birleştirilmesi hususunda tatmin
kâr sonuçlara varılmamıştır. Kazandıkları dövizlerin
yurda transferi ile Türkiye'ye en büyük hizmeti yap
makta olan Avrupa'da çalışan işçi kardeşlerimizin
büyük sorunlarına ve bu arada çok büyük önem ta
şıyan sosyal güvenlik sorunlarına en kısa zamanda
tatminkâr bir çözüm yolu bulacak biçimde eğilmek
ve önem vermek gerekmektedir.
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Sosyal Güvenlik Bakanlığının, işçilerimizin dı
şarıda çalıştıkları süre içinde de durumlarım yakın
dan kontrol etmesinde, bu işçilerimizi çalıştıran ülke
lerle daha etkili bir temas ve müzakere ortamına gi
dilmesinde zaruret vardın Türk Milleti çok partili
demokratik düzene, insanca yaşama hakkına ve en
ileri sosyal güvenlik uygulamasına lâyık olan bir
Millettir.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin Milletimize,
işçilerimize, esnaf ve sanatkârlarımıza,
Bakanlık
mensuplarına hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Güven.
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan,
sayın üyeler;
Gecenin bu saatında sizleri fazla tutmayacağım,
görüşlerimi 5 dakika içerisinde bildireceğim.
Anayasamızın 48 nci maddesine göre, herkesin
sosyal güvenlik hakkına sahip okluğu belirtilip, Sos
yal Sigortalar Kurumu, sosyal yardım teşkilâtları
nın kurulacağı öngörülmektedir.
insan haysiyetine yaraşır bir yaşam sürdürme
başta gelen görevimizdir, insanlık onurumuzun da
gereğidir. O halde, Devletin en önde gelen bu
görevini yerine getirebilmesi için bu alanda örgüt
lenmesi gerekmektedir. Uzun süreden beri sosyal
alandaki gelişmeler, ekonomik gelişmeye paralel ola
rak yürümüştür. Hele çağımızda bilhassa geri kalmış
memleketlerde son derece hızlı nüfus artışı, (ki Tür
kiye'de % 2,4 civarındadır) köyden şehirlere geçiş,
göçler, doğurganlıklar bin bir türlü sorunu önümü
ze yığmaktadır.
Bu bakımdan, yeni kurulmuş bu Bakanlığın hız
la örgütlenip, geniş insan kesimlerine, sosyal güven
lik haklarını kazandırması için çaba harcaması ge
rekmektedir.
Yine, sosyal güvenlik kurumları içerisindeki da
ğınıklık, hizmetlerin yürümesi bakımından isteneni
vermemektedir; bunun da bir an evvel birleştirilme
si gerekmektedir.
Sosyal güvenceye kavuşmamış tarım ve orman
işçilerinin bir an evvel bu güvenceye kavuşturulması
için çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Yasal imkânlara rağmen, ilâç fabrikaları soru
nu hâlâ askıdadır, kurulmamıştır. Dört seneden
beri, yasa çıkmasına rağmen, kurulamadı ve 1975
yılında da ilâca Sosyal Sigortalar Kurumunun öde
diği para 500 milyon lira gibi büyük bir meblâğdır.
Onun için vakit geçirmeden bu ilâç fabrikalarının
kurulmasını talep ediyoruz.
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Son olarak, bir konuya değinip sözlerime son ve
receğim. O da, yeni çıkan 2022 sayılı Kanunla 65
yaşım doldurmuş muhtaç, güçsüz vatandaşlara maaş
bağlanması sorunu.
Bunu maalesef iyi başlamamıza rağmen, yasa
olarak bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, ol
gunlukta, biçimde çıkaramadık. Hepimiz iyi ni
yet taşımamıza rağmen, aceleye geldiğinden yasa
büyük bir dağınıklık içindedir. Şimdi görülen odur
ki, Yasanın bu boşluğunu doldurmak için, yasal
olmayan tedbirler alınmaktadır; fakat bu muhtaç
durumda olan kimseler lehine.
Yasaya göre, çalışan kimsesi olmamak, nafaka
almamak, nafaka alacak durumda bulunmamak, sos
yal güvenlik kurumlarından gelir sağlamamak gibi
şartlar yanında, tam teşekküllü hastanelerden rapor
alma, bu raporu Emekli Sandığı Sosyal Güvenlik
Kurulundan teşekkül edecek bir hekimler kurulundan
geçirmek ki, 65 yaşına kadar Türkiye'de ve dünya
standartlarına göre herkesin fizîkman çöktüğü çalış
ma olanağı olmadığı ve bu nedenle emekliye sevk
edildiği bir ortamda, öyle garipliklerle karşı karşıya
kalacağız ki, yasayı uygulamak durumundayız.. Çün
kü 100 yaşında bir adam da ge?se bu raporları dolam
baçlı yollardan temin etme zorunîuğu doğacaktır.
Halbuki, yeni uygulamaya göre, mahallinden zan
nedersem iki hekimle bu sorun
çözümlenmektedir.
Şimdi öyle bir durum yarattık ki, yasaya aykırı;
ama vatandaşın lehine. Aslında bu çarpıklığın bir an
evvel giderilmesi gerekmektedir. Bize göre yasa, şu
şekilde olmalı:
«65 yaşını geçen, çalışma gücünü kaybettiğini
tam teşekkülü hastaneden raporla saptayan, sosyal
güvenlik kurulundan bir gelir ahııayan ve muhtaç
lık belgesi getiren herkese verilir.» Hattâ ve hattâ bü
rokrasinin engellemeleri de göz önünde
tutularak
müracaatçının, müracaatından, belki bir yıl sonra
kendisine maaş bağlanacağı, hele bunu talep eden
kimselerin fakir ve kimsesiz olduğu da göz önünde
tutulursa, bize göre, durumunu beyan etti mi kendi
sine maaş bağlanmalı; ama suiistimali de önlemek
için, ileride aksi saptandığı takdirde, meselâ % 50
faziasıyle ödenen para geri alınmalı şeklinde olursa;
hem sos3al adalet gereklerine uygun olur, hem de
vatandaşa, gönül hoşluğu ile memnun kalacağı bir
yardım sağlanmış olur.
Yasada bir noktada daha noksanlık vardır, 60
gösterge üzerinden katsayıyla çarpımı sonucu bulu
nacak para ki, katsayının bugünkü durumu esas
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alındığında 540 lira tutar, katsayı 11 olursa 660 lira
eder, Günün koşuHarma göre bu da son derece
düşüktür; en azından bin liranın üzerinde
olacak
bir şekilde bir ayarlamaya gitmeli.
Sayın Başkan, sayın üyeler,
Sözlerimi burada bağlıyorum. Bakanlığın Büt
çesinin, Bakanlık mensuplarına ve yurdumuza hayır
lı uğurlu sonuç getirmesi dileğiyle sözlerimi bitirmiş
oluyorum,
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Saym Özer.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, sa
yın senatörler;
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde gö
rüşümden ziyade dileklerimi özetlemeye çalışacağım.
Bu Bakanlık, sosyal hukuk devleti kavramında
yer alan sosyal güvenlik hizmetlerini yapmayı amaçla
mış bir Bakanhkisr. Şunu kabul etmek zorundayız
ki, bu amaca götüren yolu yarılamış durumda bile
değildir. Elbetteki bunun nedeni Bakanlığın kendisi
değü, yasaların yetersizliği ve İktidarın bazı tasar
ruflarıdır.
Mademki sosyal güvenlik ile ilgili bir bakanlık
kurulmuştur, şu halde ülkedeki tüm sosyal güven
lik kurumlarını da bünyesine almalıdır. Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile müktesep hakları sak
lı tutulmak üzere tüm özel sandıkların ve Meyak'm
fonları Sosyal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde top
lanmalıdır. Bu fonlardan hükümetler elini çekmeli
ve ülkede sigortasız kimse kalmayacak biçimde de
ğerlendirilmelidir.
Sosyal bir devlet, sosyal güvenliği sağlamak ve
sosyal refahı tabana yaymakla yükümlüdür. Bugün
nüfusumuzun 1/3'ü sosyal güvenlik altında olduğu
halde 2/3'ü bu güvenceden yoksun ve yarınına kuşku
ve korku iie bakmaktadır. Halbuki, bugün sosyal
güvenlik kurumlarının sigorta fonu 32 milyar lira
civarındadır. Bu fonun gelirdeki yıllık artışı % 60
olduğu halde, giderleri °/Q 10'dur; yani gelirler gider
lerin üç katıdır. Bu sigorta fonları iktidarın tekeli
alınmış ve sosyal güvenliğin yaygın hale gelmesi fren
lenmiştir. Sadece bu fonların 10 milyara yakın bir
miktarı, Devlet Yatırım Bankası tahvillerine yatırıl
mış ve sigortalıların hakkı ellerinden alınmıştır.
Şimdi, dileklerimi kısaca özetleyerek sözlerimi bi
tireceğim;
1. İşsizlik sigortası kurulmalı,
2. İşçi emeklileri iîe dul ve yetimlerinin aylıkla
rı bugünkü emsaline eşit hale sokulmalı.
514 —

C. Senatosu

B : 34

3. Genel iş, genel sağlık, genel tarım sigortaları
kurulmalı,
4. Orman işçileri ile ev hizmetinde çalışanların
Sosyal Sigortalar kapsamına alınmalı,
5. Emekli Sandığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı
na bağlanmalı,
6. Tüm sigorta ve Mey ak fonu iktidarların harca
masına terk edilmemeli, bunlar üretici yatırım ha
line sokulmalı,
7. Bakıma muhtaç çocuk ve yaşlılara bu fon
ların gelirlerinden sosyal yardım sağlanmalı,
8. 65 yaşını dolduran muhtaçlarla, sakatlara ay
lık bağlanmasına dair kanun değiştirilmeli ve aylık
lar devlet memuriyetinin ilk derecesine uydurulmalıdır,
9. Tüm bunlar için üretim ve iş güvenliği tek
nolojisi uygulanmalı ve iş kazalarına karşı etkin ted
birler alınmalıdır,
10^ Yabancı üSkelerde çalışan
yurttaşlarımıza,
emeklilik hakkı sağlayacak bir yasa çıkartılmalıdır.
Maruzatım bundan ibarettir. Bütçenin milletimi
ze, memleketimize ve bütün işçilere hayırh, uğurlu
cumasını diler; hepinizi saygıyle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Savcı.
SABAHATTİN
SAVCI (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri ve Bakan
lığın çok kıymetli mensupları;
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1977 Malî Yılı Büt
çesi üzerinde ben de şahsî görüş ve temennilerimi
nrz ve ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Bu geç saatlerde bu konuda bu genç ve ye
ni konuda elbetteki söylenecek çok şeyler vardır.
Muhterem arkadaşlar;
Her şeyden evvel sosyal güvenlik tanımının, ta
rifinin ve tarihçesinin gerek dünyada ve gerekse Tür
kiye'deki gelişimi üzerinde durmak gerekir. Ben bil
hassa memleketimizdeki sosyal güvenlik müessesesi
üzerinde kısa bir arzı ifade etmek üzere yaptığım
araştırmalardan bahsetmiş olacağım.
Muhterem arkadaşlar;
Memleketimizde sosyal güvenlik müessesesi ilk
olarak 1866 yılında Askerî Tekaüt Sandığı ile tesis
edilmiştir; fakat bundan daha çok önceleri Orhan
Gazi zamanında, o yüzyılın icaplarına göre Tımar,
Zeamet, Yurtluk, Ocaklık ve Muhtacîn gibi namlar
la kişilere ve dul ilâ yetimlere bazı şartlarla sosyal haklar
tanınmış ve bunların da karşılanması için birtakım
esaslar vazedilmiştir. Daha sonraları memleketimiz
de sosyal güvenlik müesseselerinin teşkil olunduğunu
— 515
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görüyoruz. Emekli Sandığı, 1909'da kurulan askerî
ve mülkî sandıklar, 1934'te Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları ve limanları İşletmeleri idaresi
nin memur ve müstahdemleri için de karşılandığı ve
nihayet biraz daha geliştirirsek 1 . 1 . 1950 yılında
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kurularak ça
lışanların sosyal güvenliklerinin kısmen teminat altı
na alınmış olduğunu görüyoruz. Bu sosyal güvenlik
müesseselerinden başka memleketimizde Ordu Yar
dımlaşma Kurumu, Avukatlar Yardımlaşma Kuru
mu, nihayet son zamanlarda Bağ - Kur adı altında
birtakım kurumların da kurulmuş olduğunu görüyo
ruz.
Muhterem arkadaşlarım;
Çalışma Bakanlığının bazı görev alanlarını alarak
ve meselâ Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ - Kur
Genel müdürlüklerinin
de bağlanması suretiyle
18 . 12 . 1974 yılında 15096 sayılı Resmî Gazetede
de yayınlandığı veçhile Cumhurbaşkanlığı onayı ile
böyle bir Bakanlığın kurulması elbetteki memnuni
yet verici bir durumdur.
1974 yılı sonunda yapılan bir araştırmaya göre,
Türkiye'de iktisaden faal nüfusun % 75'inın sosyal
güvenlikten yoksun olduğu ortaya çıkmış bulunuyor.
Şu halde burada Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ Kur ve Emekli Sandığının Kapsamına giren top
lam 3,5 milyon kişi bulunduğunu kabul edersek, bu
sayının toplam nüfusa oranı ise % 9 olduğu anla
şılabilir. 17 ve 18 milyon insanın gerçekten sosyal
güvenliği sağlanmış olmasına rağmen, geriye kalan
22 - 23 milyon insanın ki, bunlar daha çok koy
alanlarında bulunmaktadır, yani çiftçi ve köylüdür
sosyal güvenlikten mahrum oldukları söylenebilir.
Muhterem arkadaşlar;
Görülüyor ki, bu yeni Bakanlıktan sosyal gü
venliğin teşmili ve çalışanların sigorta kapsamına
alınmasını, özellikle tarım ve orman kesiminde çalı
şanların da durumlarıyle ilgili olması ve bu konuda
daha çok araştırmaların yapılması kanaati ortaya çık
maktadır. Şu halde hedef nedir?... Gelişmekte olan
yurdumuzda, elbetteki ileri teknolojik koşulların iç
timaî hayatımızda oluşturduğu, bütün fertlerimize
olan güvencin sağlanması ve bunun için de gerekli
kuruluşların teşkili için incelemeler yapılması ve kı
sa zamanda bunların tatbikata konulması anahedef
olmalıdır. Meselâ, bugün Emekli Sandığının da bu
Bakanlığa bağlanması uygun olur kanaatindeyiz. Tabiatiyle bu konuda Sayın Bakama bizi tenvir etmesi
ni de bilhassa arzu etmekteyiz,
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Muhterem arkadaşlar;
40 milyon kişinin yaşadığı bu güzel vatanımız
da, sosyal güvenlikten herkesin faydalanması cihet
teki bir Anayasa gereğidir. Bunun için de Bakanlığın,
esas vazifeleri üzerinde bu konuda gerös. çapta çalış
malar yaptığına da kanii bulunmaktayız. Bilindiği gi
bi, bugünkü çağımızda modern Devlet anlayışı, ni
telikleri teşkil eden fertlerin, refah seviyesini yüksel
terek onları insan haysiyetine yaraşır bir ortamda
görmekle mümkün olmaktadır. Gerçekten fertlerin
bir Anayasa -teminatı altına alınması, çalışmaların
sosyal güvenliğe kavuşturulması Anayasa kuralı ola
rak görüyoruz. Anayasanın 48 nci maddesine göre;
«Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı
sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teş
kilâtı kurmak, kurdurmak da Devletin ödevlerindendir.»
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Muhterem arkadaşlar;
Ben burada, Devletimizin, yükümlü bulunduğu
görevin halen en geniş oranda Sosyal Sigortalar Ku
rumunca yerine getirildiğini ve 506 sayılı Kanuna gö
j
re, tarım kesimi dışında hizmet aktine dayanılarak
bir işveren tarafından çalıştırılan kimseli kapsamı
I
na aldığını görüyorum.
i
Ayrıca, memur sayılanların da sosyal güvenlikle
ri, yine bilindiği gîbi 5434, 657 ve 1327 sayılı kanun
larla (kuroian ve kurulacak oîan) ve özel kanunlarla I
sağlanmış durumdadır; fakat diğer taraftan serbest
meslek, toplumsal güvenlik kurumu adım verdiğimiz
Bağ - Kur Kanunu da bugün geniş çapta gelişme
halindedir. Bunda da Bakanlığın çok önemli fonksi
yonu ve görevinin olumlu safhada olduğunu da belirt
mekte fayda ve bir vazife telâkki ediyorum.
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altında yapmış okluğum bir çalışmayla kanun teklifimi Yüce Meclise sevk etmiş bulunuyordum. Bugün
de tahmin ediyorum ki, Bakanlık bu konuda geniş
bir çalışma halinde, hatta Hükümet tasarısının dahi
bu hususta fiilî duruma geçeceğini ümit etmekteyim.
Takdir edersiniz ki, üstü açık ve geniş bir fabrika ve tabiat laboratuvannda çalışan çiftçi ve köylülerimizin çalışma şevk ve güçlerini devamlı kılmak,
onları garanti altına almak, böylece tanıtıdaki verim artışını ve dolayısıyle millî gelirimizdeki seviyeyi
yükseltmek Devletimizin görevi ve milletimizin de
refahı icabıdır.
BAŞKAN — Sayın Savcı, bağlayınız lütfen.
SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bağlayayun efendim.
Bu bakımdan, özet olarak söylemek gerekirse, millî gelirin gruplar arasında aşırı farklarla dağılması ve
asgarî geçim seviyesini teminden âciz olanların tarım
kesiminde büyük biı oran teşkil etmesi, yurdumuz
daki sosyal güvenlik uygulamalarının da gelir ve is
tihdam politikası yönünden bir önemi olduğunu bir
kez daha ifade etmek isterim.
Netice olarak, sözlerimi bitirirken, yurdumuzda
kamu hizmeti yapan sosyal güvenlik kuruluşlannm,
bîr çatı altında toplanması, biraz evvel bazı arkadaş
larımın da ifade ettiği gibi, daha geniş bir çalışma
sahası içerisinde ve tek elden, derli toplu, dağmıkhktan kurtulan bir teşkilât, bir Bakanlık halinde bulun
ması elbetteki bizi memnun edecek. Bilhassa yoksul
vatandaşlanmız, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ku
ramlarında okuyan öğrenciler, burs giderlerine muh
taç öğrenciler için, gerekli yardımların bunlar açısın
dan da yapılması zaruretine inanmaktayım.
Bu vesileyle sözlerimi bitirirken, 1977 malî yılı
nın Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Türk Milletine ve
başta Sayın Bakan olmak üzere. Bakanlığın güzide
mensubu arkadaşlarıma, hayırlı ve uğurlu olmasını
diler, hepinizi hürmetle selâmlanın. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan,
sayın senatörler, değerli görevliler;

Ancak, ilâve olarak Sayın Bakana bundan sonra
ki, çalışmalarda da şunu ifade etmek istiyorum ki;
bugün çiftçi ve köylülerin de sosyal güvenliğe kavuş
turulabilmesi için, her ne kadar 506 sayılı Kanunun I
86 n:ı maddesinde, topluluk sigortası yoluyla çeşitli
sigorta kollarına girmelerini mümkün kdmışsa da,
bu şekiide sigortaların işlemi çiftçilerin arzu ve irade
lerine bırakıldığı cihetle, başardı bir tatbikat olacağı
Zamanınızı almayacağım. İki noktayı sayın sena
kanaatinde değilim.
törlerden ziyade, Sayın Bakanın, Bakanlık mensupla
rının ıttılaına arz etmek ve özellikle zabıtlara geçBu bakımdan, nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu
nu teşkil eden tarım sektörünü bünyesine alacak ye I mesi bakımından arz etmek istiyorum.
ni bir sosyal güvenlik müessesesinin kurulmasına şid
Bir - iki yddan beri bilhassa Adalet Partili bir
detle ihtiyaç vardır kanaatindeyim.
hanım milletvekilinin teklifi bu Bakanlıkla ilgilidir.
Muhterem arkadaşlar;
Sayın Bakanın milletvekilliği geçicidir, daimî olan
Milletvekili olduğum geçen donemde bu konuda
kadrodur, onun için kadronun ıttılaına sunmak istida «Türk tarımcıları sosyal güvenlik kurumu» adı I yorum.
516 —
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Ev hanımlarının sosyal güvenliği konusu: Çalış
mayan, çocuk hakimiyle, ev işleriyle meşgul bir ha
nımın, ülke üretiminde çalışan bir hanımdan geri kal
mayacağı ve onun priminin de ev reisine... Türkiye'
nhı aile yap'.sı, aile özelliği kendine özgüdür, ne Ba
tıya, ne Kuzeye benzer. Bu itibarla daha ilen gidiyo
rum, bunu bir espri olarak kabul etmeyin; nikâhta
primin mecburiyetini koymak lâzım. Hiç olmazsa
primin % 50'sini hanıma vermek lâzım ve boşanma
halinde hanımın sokakta kalmayacağım ve sırf geçim
için karın tokluğuna nikâha bağlılık gibi, çirkin bir
durumun söz konusu olmayacağını, ev hanımlarının
gerçek kiş'liğini o zaman kazanacağını, artık ekono
mik hürriyetin olmadığı yerde de kişiliğin olmayaca
ğım söylemek izahtan varestedir. Bu konu üzerinde,
Sayın Bakanın kendi partisine mensup bir hanını mil
letvekilinin de teklifi olması bakımından, fikrini öğ
renmek isterim.
Sayın senatörler;
4951 sayılı Bakanlıklar Kanununun 1 nci madde
sine göre kurulan bu Bakanlığın kurulması sırasın
da, güvenoyu almamış bir Hükümet bulunuyordu.
Güvenoyu almamış bir Hükümetin teşkil ettiği bir
Bakanlığın hukukî durumu üzerinde tartışma yapmı
yorum; ama tartışma yapılabilir. Hiç olmazsa bu
Hükümet güvenoyu almıştı ve bu Hükümet güven
oyu aldığı için bunu yeni bir kararname ile tekrarla
yabilirdi. O kararnameyle Emekli Sandığı da Sosyal
Güvendik Bakanlığı bünyesine ithal edebilirdi. Bu
Hükümet bunu pekâlâ bir vesileyle tamamlayabilirdi.
Çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı
ve Bağ - K u r u n bir arada toparlanması ve bunun
dışında gerek Millî Eğitim Bakanlığı, gerek Sağlık ve
Sosyal Vardım Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardım
müesseseleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
ve bunun gibi özellikle bazı bankalara mensup yar
dımlaşma sandıklarının, (bu konudaki kanunun da
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi veya Ana
yasa Mahkemesine götürülmesi söz konusu) kaldırı
larak Türkiye'de sosyal güvenliğin tek bir kamu ku
ruluşu haline getirilmesi fikrindeyim. Çünkü, bir ül
kede ne kadar sosyal yardım müesseseleri varsa, o
ülkenin sağlamlığına işaret etmez. Ben aksine o ül
kenin çürüklüğüne atfederim bunu. Bir pantolonda
ne kadar yama varsa, pantolon o kadar eskimiştir.
Bir pantolonda yama yoksa, o pantolon sağlam
dır. Bu itibarla Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesin
de bütün bu müesseselerin birleştirilmesi inancında
yım.
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Özellikle emekli olma yaşı, sağlık yardımı, emek
lilik süresi bakımından gerek Bağ - Kur, gerek Sos
yal Sigortalar Kurumu, gerekse Emekli Sandığı ara
sında değişik ve çelişkili hükümler vardır.
Ayrıca, tarım işçisi kimdir, tarım işçisinin sosyal
güvenliği ile ilgili Kanunun bugüne kadar çıkmamış
olması ve bugün için Devlete bağlı bazı kamu kuru
luşları, özellikle Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Üret
me Çiftlikleri ve bazı mevsimlik işçiler, orman işçi
leri, diğer sabit işçilerin, tanma dönük işçilerin sos
yal güvenliklerinin hepsi bir araya getirilmiş olsa, her
halde geniş bir kitlenin sosyal güvenliği sağlanmış
olurdu. Bu global nitelikte bir güvenliğin söz konusu
olduğu bir ülkede 65 yaş ve bunun benzeri yan mü
essese, ve kuruluşlara gerek kalmaz ve politik mülâ
hazalarla Hazine açık artırmaya çıkarılmaz kanaatin
deyim. Bütün bu politik yarışmalar, Türkiye'de cid
dî bir sosyal güvenlik müessesesinin oturmuş olma
masından ileri gelmektedir.
Bilhassa Bağ - Kur'dan emekli bir kimsenin,
Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalardan emekli olan
bu* kimsenin çalışamayacağı; fakat Emekli Sandığı ile
Sosyal Sigortalardan emekli olan bir kimsenin, Bağ K u r a emekli olan bir işyerinde çalışabileceği çeliş
kisi.
Özellikle bir milletvekili emekli maaşım alıyor;
ama bir işçi emekli olduktan sonra Sosyal Sigorta
lardan, sosyal güvenlikte.n yararlanamıyor.
Emekli
Sandığından ve Sosyal Sigortalardan emekli olan bir
kimse için bahis konusu şartların; (Bir milletvekilini
misâl olarak veriyorum, daha çok açıklanması için)
bunu aynı şekilde, Bağ - Kur'da çalışma özgürlüğü
nün de diğer emekliler için kaldırılması lâzımdır. Ya
hepsine aynı özgürlüğün ve fırsat eşitliğinin verilme
si, ya hiç birisine verilmemesi kanaatindeyim. Bu da
bir çelişkidir.
Türkiye'de kamuya ait işyerlerinde 500 - 600 bin
işçi çalışırken, özel sektöre ait işyerlerinde çalışanlar
140 - 150 bini geçmemektedir; benim bildiğim kadanyîe yanılmıyorum bu böyledir. Bu, Türkiye'deki
sosyal güvenlikten istifade edecek işçilerin, memurla
rın, kamu kesimiyle özel sektördeki kesim arasındaki
mukayese yapılırsa, Türkiye'deki devletçiliğin ne ka
dar önemli olduğu, ne kadar önem taşılığını ve hele
hele devletçiliği inkâr edenlerin, devletçiliğe karşı allerji duyanların, emekli olduğu zaman, en yüksek
makamda, yetimhane gibi kamu kuruluşlarında, İda
re Meclisi azahğı, şu arpalıkta bu arpalıkta yemlen
diklerini de hatırlamaktayız. Bu nedenle, insan yedi-
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ği çanağa hakaret etmez. Bu itibarla, sağcı kadrola
rın bu çelişkili tutumu için bu örneği verdim.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Feyyat.
M E H M E T FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkanım.
Cismânî tamamiyetlnde, şahsen yakınlığım olma
makla beraber, simasında sosyal güvenliği hissettiğim
Sayın Bakandan, bu konuda girişimlerde bulunmasını
özellikle istirham ederim ve bir koalisyon olduğu za
man ben başbakan olsam Sayın Bakanın yine Sosyal
Güvenlik Bakanı olması şartını koyarım ortaya.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın İnebeyü; buyurun efendim.
Sayın Bakan, ikinci bakanlığı da garantilediniz.
NÂZIM ÎNEBEYLt (Sinop) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Konuşmam uzun olmayacak. Birkaç konuya satıi'başı halinde temas etmek istiyorum.
Aslında, Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi, çok bü
yük önem verdiğim böyle bir Bakanlığın bütçesinin
Cumhuriyet Senatosundaki müzakeresinde size genel
sağlık sigortasından ve bu sigortanın uygulamasında
ki birtakım aksaklıklarından söz etmek isterdim, gö
lüm buna islerdi; ama ne yapalım ki, bu kanunu he
nüz çıkartamadık. O bakımdan, bu konu üzerinde
fazla duramıyorum. Bu benim bir tutkumdur, bir
paplantimdır; yani bu parlamenter hayatımdaki bü
tün arzum, emelim bu kanunun çıkarılmasıdır. Bu
güne kadar çıkartılmadı, çıkartamadık. Çıkartamadık
da ne oîdu?...
Çıkartamadık; ama Bağ - Kur'un bir tarafı boş
kaldı. Bağ - Kur aksak kaldı. Bu bakımdan, tam bü
tünleşmiş bir sosyal güvenlik halinde bugün
Türk
Ulusuna hizmet edemez bir duruma geldi.
Değerli arkadaşlarım;
Bu çok önemli bir konudur. Bana göre, sosyal
güvenliğin esas başlangıcı sağlık sigortasından baş
lat'. Çünkü, fakirliğin kökünde bu vardır. Bugün sosyolog'arın hepsinin ittifak ettiği bir konudur bu. Bir
şahıs hasla olduğu zaman, hekime gittiği zaman, ilâç
parası, hastane parası, hekim parası, bunların hepsini
temin edebilecek hemen bir hazırlığı yoktur. Bu şahıs
ya birisinden borç alacaktır veyahutta kendi geçim
kaynağından bir tanesini satmak zorunda kalacaktır.
Bu böyle olunca ya borcunu ödeyecek veyahutta ge
çim kaynağından kalacak. Fakirliğin hakikaten kö
künde bu vardır. Bu bakımdan, sosyal güvenliğin baş
langıcı ne yaşlılık sigortasından, ne de diğer sigorta
hizmetlerinden gelir ve doğrudan doğruya sağlık sigortasmdan başlar.
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Aslında Türkiye'de bu genel sigortanın yaygınlaşmaması; yani muayyen bir zümrenin bugün sigorta
ya kavuşup diğer büyük, geniş kitlenin sigortaya ka
vuşmaması; bu da adaletli bir durum değildir. Çün
kü, bugün sigortası olan memur ve işçi kesiminin, si
gortalarının kısmen, (tamamen demiyorum) kısmen
de bu sigortaya kavuşmamış olan kitleler tarafından
ödendiği bir vakıadır. İşçinin, bugün sigorta primleri
nin işveren tarafından ödenen kısmı, gayet tabiî ki,
imal ettikleri malın maliyeti üzerine ilâve edilir ve
bunun satın alan kişiler ödemek suretiyle işçinin si
gortasının bir kısmını öder.
Memur kesimine gelince : Onunki gene! bütçe içe
risinden ayrılan, kendisinden kesiliyor; ama gene de
genel bütçe içerisinden ayrıldığı için, vergi ödeyen
kesim tarafından bununki de ödenmektedir. Bu ba
kımdan, ülkede herkesin, bütün nüfusun tam bir si
gortaya kavuşmadığı takdirde, âdi! bir sigorta siste
minin kurulduğuna inanmıyorum.
Bu arada, bir konuya temas etmek isteyeceğim.
Bunu, daha önceki bütçe görüşmelerinde de .dile ge
tirmiştim : Ölçümlemc usulüyle sigorta primi tahsili.
Sayın Bakandan özellikle rica ediyorum. Bu konu
nun üzerinde lütfen dursunlar. Çünkü, bunun tatbi
katında birtakım sıkıntılar, birtakım zorluklar olu
yor. Bu konu şu :
Bir ev yaptırıyorsunuz, aradan beş sene veya on
sene geçiyor, bir sigorta müfettişi geliyor; «Siz işçile
riniz için sigorta primi ödememişsiniz.» diyor. Öyle
ise, nasıl tahakkuk ettireceğiz bunu?... Binayı ölçece
ğiz, ne kadar zamanda çıkmış, ne kadar işçi çalıştır
mış, onun üzerinden sigorta primi alacağım. Beş sene,
on sene geçtikten sonra ölçümlerne usulüyle sigorta
primi almak zannediyorum ki biraz yanlış oluyor.
Demin, Feyyat arkadaşımın temas ettiği bir ko
nuya bilhassa ben de temas etmek istiyorum ve önem
le üzerinde duruyorum.
Bağ - Kur'la Emekli Sandığından emekli olanla
rın tekrar başka işte çalışmamaları durumu hakika
ten adaletsizlik yaratıyor. Her iki sosyal güvenlik mü
essesesinden emekli olanlar, çahşacaksa çalışmalı, ça
lışmayacakça çahşmamahdır. Burada mevzuatı birleş
tirmenin faydası vardır.
Benim konuşmam bu kadar. Bu bütçenin, Sosyal
Güvenlik Bakanlığına ve Ulusumuza yararlı olmasını
temenni ediyor, Yüce Senatoya saygılarımı sunuyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar).
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BAŞKAN — Alîı sayın üye konuştu. Kifayet tak
riri var; fakat iki sayın üye kaldı. Birine söz verece
ğ i n ; birine de son sözü bırakacağım.
Sayın Aslanoğlu; buyurun efendim.
HİKMET ASLANOĞLU
(Balıkesir) — Sayın
Başkan, muhterem senatörler; Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı muhterem mensupları;
Gecenin bu ilerlemiş saatında, hemen her şey söy
lenmişken, bcr.i dinlemek hakikaten azap verici ola
cak; ama değinmek istediğim konular da önemsen
meyecek kadar küçük değil.
Korunmaya muhtaç çocuklar var
Türkiye'de.
Miktarları, Sosyal Güvenlik Bakarandan aldığım rakı.ma göre, 116 bin kişi. Korunabilen 16 bin kişi. Bu
korunmaya muhtaç çocuklar, mahkemeden ilâm ala
bilenlerdir. Alamayanlar bunlardan her halde çok.
Bunun üzerinde Sosyal Güvenlik Bakanlığının hassa
siyetle duracağına inanıyorum.
65 yaşını geçen ve çaîsşamaz halde bulunan muh
taç kimselere maaş bağlanmak üzere, geçim sağlamak
üzere çıkarılan kanun, fevkalâde ileri bir atılımdır.
Ancak, bunun tatbikatı ıstırap verici olmaktadır.
Edendiler, bir dağ köyünden il merkezine gidecek,
beş parası yok, elinden tutanı yok, götüreni yok; tam
teşekküllü hastaneden rapor alacak. Hiç hastanelere
gitmediniz mi?.. Türkiye'nin bu sahadaki uygulama
sına hiç şahit olmadınız mı?...
Arkadaşlar, bir yıllık maaşını bağlamayı size bı-_
rakır ve hizmeti onun ayağına gelmesini sağlamanızı
canı gönülden kabul eder bu vatandaş. Bunun mutla
ka pratik bir hale getirilmesini, tatbikatın çok daha
salim bir yola sokulmasını arz ve istirham ediyorum.
Sayın Bakanın, bazı yerlerdeki beyanları bana huzur
vermiştir. Onu da ifade etmek isterim.
Sosyal Sigortalarla Bağ - Kur mensupları mikta
rının, o kurumlara giremeyenler miktarından az oldu
ğu kanaatindeyim. Küçük müesseseleri çalıştıran yer
lere gidiniz, çoğu sigortasız; yani teminatsız. Bağ Kur da öyle. Kontrol teşkilâtınız kifayetsiz olabilir,
şu olabilir, bu olabilir; ama medenî bir ülkede kabili
tecviz bir tatbikat değildir.
Ordu saflarında «arızalı - sağlam» diye ayrılan
muhtelif kişiler vardır. Bu insanlar memuriyette çahşıirılmazlar; ama Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi
müesseselerde çalışırlar. Meselâ, bir teğmen verem
olmuştur, bir atış tatbikatında gözü kör olmuştur, or
du saflarında h:*?raet göremez; fakat sigortalı olarak
muhtelif yerlerde çalışır. Bu ikisini bir türlü birleş
tirmek mümkün olmadı, Benim müteaddit müracaat
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ları;;! oldu; ama SCJÎÎ-: itibara (benim yaşıma yakışır
şekilde söyleyeyim) alınmadı. Alınmasını temenni edi
yor, bütçenin büyük Türk milletine, muhterem Ba
kanlığa hayırlı olmasın! diliyorum.
Sağ olun. (A. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Yapılmış olan tenkit ve temennilere
cevap vermek üzere Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın
Mahir Abîum, buyurun efendim. (A. P. ve M. S. P.
sıralarından alkışlar),
Sayın Bakanım,
Umarım ki, siz de grup sözcülerinin metodunu ta
kip edersiniz.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Aynen takip
edeceğim Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesini eleştiren de
ğerli grup sözcüsü arkadaşlarımı ve şahısları adına
konuşan değerli senatör arkadaşlarıma teşekkür etmek
isterim.
Gönül isterdi ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grup
Sözcüsü Sayın Bilgen, diğer sözcüler gibi konunun
dışına çıkarak, konuyu kendi açılarından mütalâa et
meye çalışmamış bulunsalardı, hakikaten bütün söz
cülerin, Bütçemizin daha olumlu bir şekilde hazırlan
ması hususunda yaptıkları öneriler birbirini tamam
layacak mahiyette olurdu. Tabiî Sayın Bilgen'i Parti
sinin her zamanki nıntad tutumu içerisinde görmek
bîzi yadırgatmadı.
Vaktin çok kısıtlı olduğu hususunu nazarı iübare
alarak, maruzatımı fazla uzatmayacağım. Konuşma
larım sırasında hem değerli senatörlere, bilgi verece
ğim, hem de burada yapılan eleştirilerden üzerinde
en çok durulanları sanıyorum ki, bu maruzatım içe
risinde aynı zamanda cevaplandırmış ve izahat ver
miş olacağım.
Bütçemizin rakam ve esprisine temas ettikten son
ra, çok kısaca sosyal güvenlik sahasında alınması ön
görülen tedbirleri belirterek, bu tedbirlerden hangi
lerinin ne ölçüde realize edilebildiğini kısa kısa ve
zaman zaman da küçük rakam ve miktar zikretmek
suretiyle açıklamaya çalışacağım.
Değerli senatörler;
Yüksek malumları olduğu üzere, sosyal güvenlik
kavramı memleketimiz literatürüne nispeten yeni girnı'ş bir kavramdır. Anayasamızda ifadesini bulan sos
yal devletin bir gereği olarak, üzerinde durulmaya
başlanmış ve buna hükümetlerin programlarında ve
icraatlarında gittikçe daha çok yer verilmeye başla
nılmıştır.
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Bakanlığımızın kurulması ve huzurunuza müsta
kil bir bütçe olarak gelmiş olması, aynı gereği bu
alandaki olumlu bir gelişmesinin neticesidir.
Şimdi sizlere kısaca hem bütçemizden, hem Genel
Bütçenin sosyal niteliğinden bahsetmek istiyorum.
Malumları olduğu üzere, Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Aralık 1974 yılında ihdas olunmuştur. Bu, bizati
hi önemli bir gelişme olmakla beraber ne organize
edilmesi bakımından, ne de önemine ve müstakilliğine uygun ayrı bir bütçeyle teçhiz edilmesi hususuna
ehemmiyet verilmiş olduğu söylenemez. Filhakika bu
Bakanlığın, fonksiyonunu icra edebilecek kadrolarla
teçhiz edilmeye 1975 Nisanında işbaşına geçmemizden
sonra başlanılmış olup, Hükümetimizce hazırlanmış
olan ilk bütçe*, geçen yıl Yüce Parlamentoya, Senato
ya sunulmuş müstakil Bütçe, 1976 Bütçesidir.
Huzurunuzdaki Bütçe, bu Bakanlığın ikinci müs
takil bütçesi olma mazhariyetine erişmiş bulunmak
tadır. 220 milyarı aşan Genel Bütçe içerisinde rakam
olarak işgal ettiği yer çok küçüktür; onbinde 2'si me
sabesindedir; 47,3 milyondur. Bunun da % 65'i, ya
ni 30 milyon lirası sosyal fondur.
Bu Kibarla, küçüklüğüne rağmen, temsil ettiği esp
ri bakımından sosyal devlet olmanın niteliğini akset
tiren bir bütçedir. Devletin sosyal güvenlik tedbirle
rine maddî ve malî imkânlarını tahsis etme ve katma
durumunu tescil eder mahiyettedir. Hattı zatında bu
espriyi, Genel Bütçenin tümü içerisinde görmek de
mümkündür. Zira, devlet yaşlı ve sakat vatandaşını;
fakir ve zarara uğramış vatandaşını artık Hazine im
kânlarından yararlandırma görevini yüklenmiş bulu
nuyor, Bakiniz, Maliye Bakanlığı Bütçesinin sosyal
transferler kısmında bulunan 3 250 000 000' luk yaşlı
ve sakatlara bağlanacak aylık fonu, 300 milyon lira
lık Gene! Sağlık Sigortası fonu, 300 milyon liralık
Tarım Sigortası Fonu aynı felsefenin, yani sosyal dev
let olma gereğinin bir tezahürüdür.
Gerek Bakanlığımız Bütçesini ve gerekse genel
Bütçe içindeki sosyal fonları, Demlrel Hükümetinin
programının, programında yer alan vaadlerin tahakkîik ettiriimesiniii bir nevi delili olarak tavsif etmek
mümkündür.
Filhakika Hükümetimiz Programı diyor ki; «Muh
taç duruma düşen yaşlı yurttaşın ıstırabını dindirecek
tedbirler alacağız; köylü yurttaşlarımızın afetlere kar
şı korunması için tarım sigortasını geliştirip yaygın
laştıracağız. Genel Sağlık Sigortası sistemini gerçek
leştireceğiz.» Biraz evvel rakamını verdiğim tahsisat
lar hep bu inançlı gayretin bir neticesi, programında
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vaadedilenlerin tahakkuku değil de nedir?... Biliyorsunuz yaşlı ve sakat vatandaşlarla ilgili Hükümetimiz
tasarısı geçen yıl değerli oylarınızla yasalaştırılarak
bu mustarip vatandaşlarımıza, Mart ayından itibaren
deva götürme imkânı vermiş bulunuyorsunuz. Yüce
Parlamentoya şükran borçluyuz. Ümit ediyorum ki,
Millet Meclisinde görüşülerek Senatoya intikal etmiş
olan tabiî afetlerden zarar görenlere yardım tasarısını da önümüzdeki günlerde tasvip buyurarak Türk
çiftçisine ve köylüsüne, çok önemli bir sosyal güvenlik teminatına kavuşturma imkânını sağlamış olacaksiniz.
41 milyon vatandaşın büyük bir tehalükle beklemekte olduğu Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısim hazırlayarak Parlamentoya sunah 1,5 yılı aşıyor.
Halen, Millet Meclisinin gündeminde öncelikle görüşülecek kanun tasarıları arasında bulunuyor. Bu vesileyle bütün parlamenter arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Lütfetsinler, bu tasarıya da
kanunlaşma
şansı versinler. Versinler ki, hiç bir sosyal güvencesi
olmayan 20 milyonu aşkın vatandaşımız, ileri memleketlerin yıllarca önce tahakkuk ettirdikleri sağlık sigortası imkânına kavuşsun : «Vizite parası» yok ki
bana kim baksın, arkam yok ki beni tedavi etmek
için kim neyleys'n» endişesinden kurtulsun.
Programımızda ana hedef olarak, «Sosyal Güvcnligin bütün yurda ve vatandaşların tamamına sağlanması» hususu belirlenmiş bulunmaktadır. Bu hedefe
varabilmek için takip ettiğimiz politikanın ana hatlarını arz etmek isterim.
1. Yurt içinde ve yurt dışında mümkün olduğu
kadar çok vatandaşımızı sosyal güvenceye kavuştur-

I mak,
I
2. Mevcut sosyal güvenlik haklarını artırmak ve
I geliştirmek,
I
3. Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarını aynı çatı
I altında toplamak,
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
|

4. Dağınık ve farklı sosyal güvenlik sistemleri
arasında yeknesaklık ve paralellik sağlamak.
Hükümetimizin aldığı tedbirler ve icraatımız şimdi arz ettiğim esaslar çerçevesinde olmuştur.
Şimdi sizlere, bunu kanıtlayıcı ve açıklayıcı kesin
ve müşahhas misaller vermeye, bilgiler arz etmeye
çalışacağım.
Daha fazla vatandaşımızı sosyal güvenceye kavuşturrna konusunda alınan tedbirleri;
Yurt içindeki vatandaşlarımıza müteallik olanlar,
Yurt dışındaki vatandaşlarımıza müteallik olanlar
şeklinde b : r tasnife tabi tutarak sunmaya gayret edeceğim»
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Evvelâ yurt içindekilere ait olanlardan başlamak
istiyorum :
Burada bir çok değerli arkadaşımın üzerinde he
men hemen ittifakla belirttiği ve çıkarılmalarını arzu
ve temenni ettikleri bir tedbir; Tarım, Orman ve Köy
İşleri Bakanlıkları emrinde bulunan tarım ve orman
işçilerinin sosyal güvenliğe kavuşturulması ki, burada
Sayın Tunç'un da ifade ettiği gibi, bu bakanlıklarla
yapılmış olan protokoller vasıtasıyle bir yasa değişiikîiğine lüzum kalmaksızın aşağı yukarı 300 bin civa
rındaki tarım ve orman işçimiz Sosyal Sigorta kapsa
mına alınmış ve alınmakta bulunmaktadır.
Zonguldak kömür havzasında ve Çatalağzı sanlrahrscla çalışmakta olan 50 OOO'in üzerindeki
işçinin
sağlık sigortası bakımından Sosyal Sigortalara bağ
lanması hususunda bir Bakanlar Kurulu kararname
si çıkarılmış ve bu suretle de bu işçilerimiz Sosyal Si
gortalar kapsamına alınmıştır.
1992 sayılı Kanunla 30 000'i aşkın çiftçi malla
rını koruma bekçisini Sosyal Sigorta kapsamına alan
kanun hükmü, 1975 Temmuzunda yürürlüğe girmiş
tir.
1912 sayılı Kanun, çalışan işçinin bakmakla yü
kümlü olduğu ana ve babalarıyle emekli işçinin eş
ve çocuklarıyle £na ve- babalarının da Sosyal Sigorta
lar Kurumunun sağlîk hizmetinden yararlanmasını
sağlayacak hüküm getirmek suretiyle takriben 1 mil
yonun üzerindeki vatandaşın gücenceye kavuşmasını
sağlamıştır. 1976 yılında 39 ilimizde bunun tatbikatı
na geçilmiş, bu yıl da 24 ilimizde daha tatbikine ge
çilmek üzere tedbirler alınmıştır.
1992 sayılı Kanunla 60 000 civarındaki özel bankr., sigorta sirkeli, Reasürans şirketi, Ticaret ve Sanaıyi Odası personelinin Sosyal Sigortalar Kurumu
kspçamına alınmasını öngören kanun hükmü yürürlü
ğe girmiştir.
2022 sayılı Kanunla bir milyon civarındaki yoksul
yaşlılar ile işgöremez durumunda bulunan fakir, sa
kat vatandaşımıza 1 Mari 1977'den iDibaren aylık bağ
lanması ve parasız tedavileri sağlanmıştır.
1985 saydı Kanunla 14 400 Kore gazisine aylık
bağlanmıştır. Şimdiye kadar saydıklarım realize edil
miş olan tedbirlerdir. Bunlara ilâveten Hükümet ola
rak görevimizi yaptığımız ve artık realize edilmesi
Parlamentonun kararma bağh bulunan kapsam artı
rıcı tedbirlerimiz vardır.
Bütün vatandaşların Sağlık Sigortasına kavuşma
sını sağlayacak Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasa
rısı 1975 yılında Parlamentoya sunulmuş olup, Meclis
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gündeminde ilk sıralarda müzakeresini beklemekte
dir. Mevcutlara ilâveten 20 milyonun üzerindeki va
tandaşımıza sağlık sigortası sağlayacaktır,
Adetleri dört milyon civarında tahmin edilen tarım
ve orman işçilerinin de Sosyal Sigortalar kapsamına
alınmasını öngören yasa tasarısı keza 1975 yılında Hü
kümetimizce hazırlanarak Parlamentoya sunulmuş,
Millet Meclisi gündeminin ilk sıralarında müzakere
sini beklemektedir.
Şu sıralarda Millet Meclisinde müzakere edilmekte
olan muhtarlara ödenek bağlanmasıyîe ilgili tasarı
50 CÖO'i aşkın muhtar vatandaşımızı aylığa kavuştur
ma ve Baş - Kur üyesi olmak suretiyle de sosyal gü
venceye kavuşma amacını gütmektedir.
Böylece yurt içindeki vatandaşlarımızla ilgili kap
sam artırıcı belli başlı tedbirlerimizi arz etmiş oluyo
rum.
Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızı sosyal gü
venliğe kavuşturmak için alman tedbirlere gelince :
Yüksek malûmları olduğu gibi, bunlar Devletler
arası aktolunan sosyal güvenlik anlaşmaları ile müm
kün olabilmektedir. Bu cümleden olmak üzere mev
cutlara ilâveten aşağı yukarı 30 000 vatandaşımızın
sosyal güvenüğe kavuşmasını sağlayacak oîan Kıb
rıs, Libya, Danimarka hükümetleriyle anlaşmalar im
zalanmıştır. Avustralya, İsveç ve Norveç'teki vatan
daşlarımızın sosyal güvenceye kavuşmalarını sağlaya
cak anlaşmaların müzakerelerine ve tenıasüarına baş
lanmıştır.
Bu arada Avrupa Konseyine dahil 19 ü'kenln im
zalamış bulunduğu Avrupa Sosyal Güvenlik Anlaş
ması da tarafımızdan tasdik edilmek suretiyle bu ül
kelerde çshşan vatandaşlarımıza sosyal güvenâik hak
ları sağlanması yoluna gidilmiştir.
Şimdi de sosyal güvenlik politikamızın ikinci ana
çizgisi olan mevcut sosyal güvenlik haklarının artınln;a2i ve geliş irilmesi ile ilgili tedbirlerimizin başhealarını şöylece sıralamak ve sizlere biîgi arz etmek i l i 
yorum.
İşçi emeklileri, dul ve ye timlerinin aylıkları 1912
sayılı Kanunla ortalama % 33 nispetinde artırılarak
asgarî emekli aylığı 1 000 liraya yükseltilmiş ve
bundan 325 000 kişi yararlanmış; bu artış emekli,
dul ve yetimlere 980 milyon liralı!; ek satın alma
gücü sağlanmıştır.
Aynı Kanun, emekli aylıklarının artırılması için
bundan böyle yasaya lüzum kalmadan Bakanlar Ku
rulu karanyle yapılabileceği esasını getirmek sure
tiyle bu alanda önemli bir aşama sağlamıştır.
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Hükümetimiz bu hükümden yararlanmak sure
tiyle 7/12406 sayılı Kararname Ue 338 000 işçi emek
lisi, dal ve yetimi kapsayan bir aylık ayarlaması ya
parak yeniden % 20 -. 50 arasında aylıklara zam
yapmış ve asgarî emekli aylığının 1 500 liraya yük
seltmiştir. Bu suretle de bu kabil vatandaşlarımıza
yeniden yılda 1,5 milyar liralık ek bir satmalına
gücü temin etmiştir.
1912 sayılı Kanunla işçilerimizin sigortasız ge
çen hizmetlerinin 10 yıllık kısmını borçlanmak su
retiyle emekliliklerine sayılmasını sağlayacak bir
hüküm getirilmiştir.
1992 sayılı Kanunla kadın ve sakat işçilerin 20
yılda emekli olabilmeleri sağlanmıştır.
1922 sayılı Kanunla kadın memurların 20 yılda
emekli olmaları imkânı getirilmiştir.
Kıdem tazminatı 15 günden 30 güne, memur ik
ramiyeleri 15 maaştan 30 maaşa çıkarılmıştır.
1992 sayılı Kanunla memur taban aylıkları yük
seltilmiş, emekli göstergeleri artırılmış ve bundan
300 000 civarında vatandaşımız yararlanmıştır.
1985 sayîh Kanunla 38 000 İstiklâl Madalyası
sahibinin aylığı 300 liradan 765 liraya yükseltilmiştir.
İşçilerimize verilen 75 000 liralık konut kredisi
evvelâ 100 000 liraya, bilâhare 150 000 liraya çı
karılmıştır.
Bağ - Kur kaynaklarından esnaf ve sanatkârları
mıza konu* ve işyeri kredisi verilmeye başlanılmış
ta.
Bağ - Kur Kanununda değişiklik yapılarak esnaf
ve sanatkârların emeklilik yaşını düzelten, geçmiş
hizmetlerini emekDiklerine sayan, ve ölüm halinde
dul eşiyle yetim çocuklarına aylık bağlanması için
üç yıllık prim ödeme şartını kaldıran başarı hazırlana
rak Parlamentoya sunulmuş bulunmaktadır.
Çiftçi ve köylülerimizin dolu, kuraklık, sel, yan
gın, zelzele, su baskım, heyelan gibi çeşitli tabiî afet
ler karşisıada maruz kalacağı zararı telâfi etmek
için, tabiî afetlerden zarar görenler için fon kuruîmaSJ İh ilgili tasarı hazırlanarak parlamentoya sunul
muş ve Millet Meclisinde müzakeresi yapılarak Sena
toya sevkediîmiştir.
Çiftçimizin çeşitli tehlike ve zararlara karşı ürü
nünü ve malını sigorta ettirebilmesini sağlayacak bir
Tarım Sigortası Kanunu tasarısı hazırlanarak parla
mentoya sevkedihnişîir.
Köylümüzün malî külfetini azaltmak amacıyie
küçük çiftçinin vergi muafiyetini yükselten tasarı ha
zırlanmış, sevkohmmuş ve kanunlaşmıştır.

i
I
I
J
I
I
I
I
I
J
I
I
I

O : 3

Köylülerimizin malî yönden sıkıntısını azaltmak
amacıyie köykatılim paylarını kaldıran tasarı hazırlanmış, müzakere edilerek, Meclislerinden geçirilmiş
bulunmaktadır. Asgarî geçim indirimini yükselten
ve bugünkünü üç misline çıkaran, aşağı yukarı asgarî ücret seviyesine getiren Gelir Vergisindeki deği
şiklik kanunu tasarısı hazırlanmış, Parlamentoya sunalmuşıur. İşçi ve memur ayrımındaki son gelişmeyi
de iyileştirme tedbirlerinden olmak suretiyle burada
zikretmemiz mümkündür ve yerinde olacaktır.
Görülüyorki, böylece direkt ve endirekt tedbirlerîe vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerini düzelten
birçok iyileştirme tedbirlerini almış bulunmaktayız.
Bu kabil tedbirleri sadece yurt içindeki vatandaşlarımiza hasretmeyip, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için de düşünmüş bulunuyoruz.

I
Hollanda, İngiltere, Avusturya, Almanya ile mevI cut sosyal güvenlik anlaşmalarının vatandaşlarımız
I lehine değiştirlmesi için bu ülke yetkilileriyle mutaI bakata varılmış bulunmaktadır.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Bundan daha çok önemlisi, yurt dışında çalışan
bütün vatandaşlarımıza, anavatana döndükleri zaman
dış
ülkelerde geçen hizmetlerinin değerlendiriierek, bütün çalışma hayatı Türkiye'de geçmiş vatandaşlarımız gibi 55 yaşında 25 yıllık hizmetinin
sonunda, iç ve dış hizmetinin tamamı üzerinden
emekli aylığına müstehak olabilmelerini sağlayacak
ve vaktiyle Türkiye'de geçen sigortasız hizmetlerini
de borçlanma imkânı veren bir tasarıyı hazırlayarak
Ocak 1976'da Parlamentoya sunmuş bulunuyoruz.
Komisyonla; dan geçerek Meclis Umumî HeyeJne
sevkedihniş bulunan bu tasarının süratle görüşülmesi
için, Millet Meclisi Başkanlığına yazılı talepte bahındunı. Bü'.üîi parlamenter arkadaşlarımı bu konuda
yardıma davet ediyorum. Zira, dış ülkelerdeki ekonomik konjonktürün
olumsuz gelişmesi
neticesinde
bir çok vatandaşımız dönüş yapma mecburiyetinde
kalmaktadır. Yıllarca döviz göndererek bu memleketin tediye muvazenesi sorununa olumlu katkılarda butasan bu vatandaşlarımızın, emeklilik problemlerimi
süratle bir hal çaresine bağlamamız parlamenterler ola
rak bizim baş görevimiz ve ana sorumluluklarımızdan
birisi olduğu kanaatindeyim.

Değerli senatörler;
I
Şimdi de sözümün son kısmında politikamızın diI ğer vecibelerine geçiyorum.
Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı çatı
1 altınca toplanması ve dağınık sisiemler arasında yekj nesaklık sağlanması...
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İtiraf etmek gerekirse bu istikamette henüz fazla
mesafe kat edilmiş addedilemez. Zira, en büyük sos3'L:! jrUvtnük kuruluşlarımızdan birisi olan Emekli
Sandığı, bazı teknik güçlükler nedeniyle henüz Sosyal
Güvenlik Bakanlığı çatısı altına girememiş bulunmak
ladır. Çalışmalarımız bu yolda sürdürülmektedir.
1.51 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ereğli Karade
niz İşletmeleri Amele Birliği Sandığı (ki, Zonguldak
havzasındaki işçilerimize ilâve sosyal güvenlik hakkı
sağlayan bir kuruluştur) Bakanlığımıza bağlanmış bııluniîîak!a:hr.
1992 sayılı Kanunla banka, borsa ve odalara ait
sandıkların Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlanması
na dair bir hüküm getirilmiş olup, bunu sağlamak
üzere, kanunun öngördüğü tüzük hazırlanmış, normal
prosedürünü takip etmektedir.
Parlamentoda bulunan Genel Sağlık Sigortası Ku
r u c u n u n komisyon müzakereleri sırasında Bakanlığı
mıza bağlı olarak çalışması önerilmiştir.
Keza geri zekâlılar, kimsesiz çocuklar, güçsüz ve
sakal vatandaşlarımızın bakımı, tedavisi ve rehabilitasyoiH! amacıyle hazırlanarak Parlamentoya sunul
muş bulunan ve halen İçişleri Komisyonunda olan
Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu tasarısı kanunla
şırken, bu kurumun da Sosyal Güvenlik Bakanlığına
bağUliğnım öngörüleceğini ümit ediyorum.
Değerli senatörler;
Bu arz ettiğim realize edilmiş olan ve tasarıları hazırVîîsrak Parlamentoya sunulmuş bulunan tedbirler
tümüyle tatbik mevkiine konulduğu zaman, 42 milVGOÎ vatandaşımız hiç olmazsa iki istisnası ile temDİ
sosyal güvence baknnından bir güvenceye kavuşmuş
oîacakür, kendi nam ve hesabına çiftçilik yapan va'andaşlarmnz için henüz bir tedbir geliştirilmemiş,
daha doğrusu Parlamentoya sunamamış bulunmakta
yız. Bakanlık olarak, bunun üzerinde hazırlıklarsınız,
coşmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki aylar
da ümit ediyoruz ki, bununla ilgili tasarıyı Parlamen
toya sunabilme imkânına kavuşacağız.
Diğer önemli bir konu da, işsizlik sigortası komi
si; dur. Bir eçk değerli arkadaşlarım bunun üzerinde
durdu; fakat işsiz adedinin 2 milyonu geçtiği bir ül
kede, ba sigortanın kolay kolay tatbik mevkiine koi:anlayacağını takdirlerinize arz etmek islerim. Buna
rağmen, Bakanlık olarak, hiç olmazsa çalışırken işini
kaybeden vatandaşlarımız için böyle bir sigortanın
süratle geliştirilmesi için, Bakanlık camiasında çalış
malarımız devam etmektedir.
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Hem çeşitli kuruluşların aynı çatı altında .toplan
ma imkânı ve tedbirlerini incelemek, hem de dağınık
sistemler arasında paralellik ve ahenklik sağlamanın
çarelerini araştırmak amacıyle Bakanlığımıza bağlı
ve Bakanın Başkanlığında, çeşitli sosyal güvenlik ku
ruluşları umum müdürlerinin ve planlamanın temsil
edildiği bir sosyal güvenlik kurulu teşkil edilerek
faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Arz ettiğim
gibi, bu kurulun başlıca iki görevi, çeşitli sistem
ler arasındaki değişik tatbikatı, meselâ burada dile
getirilen çeşitli kuruluşlarda, ayrı ayrı olan emeklilik
yaşının birleştirilmesi, çeşitli kuruluşlardan emekli
olanların kimisine çalışma hakkı verilip, kimisine ve
rilmemesi gibi farklılıkların giderilmesi ve buna ben
zer birçok aykırı, çelişen ve ayrı hususları bir araya
getirerek bütün kuruluşlardaki tatbikatı aynı istika
mette, aynı seviyede, aynı paralellikte yürütülebilmesi
için, bu Sosyal Güvenlik Kurulu devamlı çalışma içe
risinde bulunmaktadır.
Değerli senatörler;
Böylece sizlere, bütçemizin karakterinden, Hükü
metimizce güdülen sosyal güvenlik politikasından ve
alman tedbirlerden bilgi vermeye çalıştım. Bu verdi
ğim izahattan da anlaşılacağı üzere, Hükümetimizce
sosyal güvenlik alanında yapılan gelişme, sadece daha
çok vatandaşımızın sosyal güvenceye kavuşturulması ve
daha iyi sosyal güvenlik haklarının sağlanması gibi
olumlu neticeleri yanı başında, bir hususu daha ispat
etmiş; solun, solcuların silâhını ellerinden alarak, en
iyi sosyal güvenliğin yurdunu, milletini seven milli
yetçi bir ruhla hareket eden hükümeîler tarafından
daha etkili ve yaygın bir şekilde sağlanabileceği gere
ğini de ortaya çıkarmış bulunmaktadır.
Şayet, bütçemiz tasvibinize mazhar olursa, çalışma
larımıza aynı heyecanla, sosyal refah devletinin amaç
larına uygun bir şekilde devam imkânına kavuşmuş
olacağımızı arz eder, saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.
BAŞKAN — İki soru var Sayın Bakan.
«Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Yurdumuzda yaşayanların % 75 - 80,'i köylü ve
çiftçidir. Türk çiftçisinin de muayyen yaştan sonra
çalışamayacağı gereği ortadadır. Sosyal güvenlikten
yoksun olan Türk çiftçisi ve köylüsü için, hayatının
son günlerinde garanti altında olabilmesi için, Bağ Kur gibi bir müessese yaratılarak, sosyal güvenceye
kavuşturmak için ne gibi bir işlem yapılmaktadır?.
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Bu sualimin, Yüce Başkanlığınız aracıhğıyle Sa
yın Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını dilerim.»
Zapta girsin diye okudum efendim.
Bir de Sayın Adalı soracak.
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, ben,
Sayın Bakanın izahatını dinledim, çok teşekkür ede
rim, lütfettiler. Yalnız, öteden beri şahsen üzerinde
büyük Önemle durduğum ve memleketimizde de sos
yal güvenlik açısından çok mühim addettiğim işçi
meskeni ve sosyal mesken konusuna hiç temas etme
diler.
Şimdi, konuşarak arkadaşlarımın vaktini almak is
temiyorum. Bu sosyal mesken, işçi meskeni konusun
da yapılan israflar, artan miktar; şunlar, bunlar uzun
hikâye; işçi nasıl istismar ediliyor..
BAŞKAN — Soru lütfen!.. Soru, gecenin bu
saatinde kısa olsun.
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bu sosyal mes
ken ile ilgili konular üzerinde bir hazırlıkları, bir
düşünceleri var mı? Yoksa bugünkü bu dağınık sis
tem devam mı edecek?.
İkincisi; Bağ - K u r u n geniş çalışmalarından, Tür
kiye'ye yaygın çalışmalarından çok memnunuz. Yal
nız bir hususu öğrenmek istiyorum. Bu Bağ - Kur'da
toplanan paralar hangi bankalara yatırılmaktadır;
hangi esas ve kriterlerle yatırılmaktadır? Yazılı olarak
cevap rica edeceğim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Ayrım..
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Saym Başkan,
Kızılay'daki Güven Parkında sabahleyin erken saat
lerde bir sürü kadın toplanıyor ev işleri görmek için
ve bu çirkin bir manzara arz ediyor Merkezi Hükü
mette. Acaba bımlar için, bu manzaranın ortadan
kalkması için bir şey düşünülüyor mu?
BAŞKAN — Bu, bakanlıkla ilgili bir konu değil
zannedersem. O ayrı bir konu efendim.
HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, Bakanlıkla şu bakımdan ilgili: Sosyal gü
venlik sistemine, ev hizmetinde çalışanlar da alınırsa,
onlar otomatikman bu kabil tedbirlerden yararla
nırlar. Sayın Ayrım bu anlamda konuşuyorlar sanı
rını.
BAŞKAN — Saym Ayrım, bu suali mi sormak
istediniz, yoksa oradaki çirkin manzaranın kaldırıl
masını mı?. Oradaki manzaranın ortadan kaldırılma
sı Sosyal Güvenlik Bakanı ile..
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ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Saym Başka
nım, oradaki manzara bir neticedir. O, birtakım se
bepler dolayısıyle orada.
BAŞKAN — Anlıyorum efendim, anlıyorum.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI A H M E T MA
HİR ABLUM (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade
ederseniz, bu konuda bir tasarımız vardır; ev hizmet
lerinde çalışanların da sosyal sigorta kapsamına alın
ması ile ilgili tasarı Millet Meclisi gündemindedir.
Arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Tamam efendim, siz buyurun Sayın
Bakan.
Sayın Oğuz, buyurun efendim.
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım,
muhterem arkadaşlarım;
Gecenin bu geç saatine kadar Sosyal Güvenlik Ba
kanlığımızın Bütçesi üzerinde gerek grupları adına,
gerekse şahıslan adına arkadaşlarımız çok kıymetli
görüşlerini izhar ettiler. Ben de, bu geç saatte huzur
larınızı fazla işgal etmeyeceğim. Birkaç cümle halinde
zaten toplamak istemiştim, Sayın Bakanımız, buıdara
a a
§ ğı - yukarı cevap verdiler; fakat ben birkaç cümle
ile yine bazı mevzuları dile getirmek zaruretini his
settim.
Eski emeklilerle yeni emekliler arasındaki farkın
kapatılması mevzuundaki çalışmaları şükranla karşıla
dığımı ifade etmek isterim. Bilhassa emekli olanların
muamelelerinin gecikmesi, bize, bu mevzudaki birçok
müracaatların vaki olmasına sebebiyet vermektedir.
Bunların takibinde biz oldukça zorluk çekiyoruz. Bun
ların mehmaemken çabuklaştırılması her halde iyi ola
cak.
En büyük mesele, kanaatimce bugün memleketi
mizde teşkilâtlandırılmamış bulunan işsizlerin mese
lesidir. Üzerinde durduğumuz konularda işçinin ve
memurun haklarının korunması; yeni haklann onlara
verilmesi ve onlara daha iyi refah temin edilmesi gay
reti içerisinde olmamız hep dile getirildi; ama insan
bir noktada düşündüğü zaman, bu memlekette teşki
lâtlandırılmamış, hakları hiç nazara alınmamış iki
milyonu aşkın açık işsiz, yedi milyona yakın da gizli
işsizin varlığı söylenince insan ürpermeden kalamı
yor. Muhakkak ki, bu ürpertici manzara bir gün
memleketimizde büyük bir problem olacaktır. İlgili
yerlerde bunlann açıklamasını yaptığımız zaman,
«Aman bunlan teşkilâtlandıralım. Asıl sendikalar
bunlar için lâzım, teşkilâtlar bunlar için lâzım. Öbürü
hakkından bir kısmını hiç olmazsa alıyor. Adam kar
şımıza çıkar da, yahu siz çalışıyorsunuz; bırakın altı
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ay siz çalışın altı ay da ben çalışayım veya çalıştığını
zın yansını bana verin derse, bir noktada haklı olmaz
mı?.. Bunları teşkilâtlandırmak lâzım gelir.» dediği
miz zaman, aman yapmayın, büyük hareketler olur,
gibi endişeler izhar edildi.
Benim kanaatim odur ki, büyük hareketler olmaz,
bilâkis ilerideki büyük hareketlerin önü alınmış olur.
Ne pahasına olursa olsun, bunların ortaya çıkarıl
ması, hangi kaynaktan temin edilecekse bir fon tesisi,
hiç olmazsa çalışmayan insan için; fakat çalışmak
mecburiyetinde olan insan için, ihtiyaç içinde olan ıztırar halinde olan insan için mutlaka, canını teninde
tutacak noktada, ona bir yardımı getirmenin zarureti
içerisindeyiz. Yoksa, eskiler çok güzel ifade etmişler,
«Yoksulluk küfre en yakın noktadır.» Aksi halde,
büyük patlamaları beklemek lâzım. Eğer bu imkân
lar, bu tedbirler elde edilirse bugün herkesin malı
da, canı da korunmuş olur. Yoksa bu büyük kitleler
yarın harekete geçtiği zaman, önünde hiç bir kuvvet
Allah muhafaza buyursun, dayanamaz.

Bu cümlelerle muhterem Bakanlığımızın bu Büt
çesinin memleketimize ve onun mensuplarına hayırlı
olmasını diler, saygılarımı arz ederim efendim. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1977 malî yılı bütçe
kanun tasarısının müzakeresi bitmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SOSYAL GÜVELİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)
101

Bu bakımdan, vakit geçirmeden ya işsizlik primi
sigortası veya işsizlik maaşı şeklinde onu ve ailesini
bir noktada geçindirebilecek; ama iş bulduğu tak
dirde ya ödeyecek veya kesilecek bir yardımın yapıl
masının zaruretine inanıyorum.

111

Muhterem arkadaşlarım;
Bir noktayı daha tespit etmeden geçemeyeceğim.
Avrupa'da gördüğümüz manzara şu; bütün imkânlar,
sosyal yardımlar ve ilgi kurulmuş olmasına rağmen
İtalya'da, Almanya'da ve İngiltere'de görülen manza
ra şu :
Reaksiyonlar, anarşi ve mukabil hareketler kesil
miyor. Demek ki, bunun sebebi, sosyo - ekonomik
değil. Bunun altında yatan başka siyasî maksatlar
var.
O bakımdan ne kadar, hangi noktaya kadar tat
min ederseniz edin, insanları bir noktada tam manasıyle ikna etmek ve tatmin oldum artık yeter dedirt
mek mümkün değil. Öyleyse onu, manevî yönden de
cih&zîaiKİırmak lâzım çünkü, en büyük servet ve en
büyük imkân kanaattir.
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Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Sosyal güvenlik kuruluşları ile
ilgili hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Transferler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

13 797 000

4 173 000

30 000 000

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1977 malî yılı Bütçe
kanun tasarısının müzakeresi bitmiş ve kabul edil
miştir. Hayırlı ve uğurlu olsun.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesini görüş
mek ve 15 dakika sonra tekrar toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum.

»>•«
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saah : 02.15
BAŞKAN — Caşkanreküi Mehmet Ünaldı
DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur)

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin 4 ncü oturumunu
açıyorum.
D) SANAYİ
BÜTÇESİ :

VE

TEKNOLOJİ

BAKANLIĞI

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1977
malî yılı bütçe kanun tasarısının müzakeresine başlı
yoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Kâ
zını Kangal.
C. H. P. GRUPU ADINA KÂZIM KANGAL
(Sivas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun
sayın üyeleri;
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi
Senato Grupu adına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın 1977 bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüşleri
mizi sunmak üzere, huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum.
Bu vesileyle Başkanlık Divanını, sayın senatörle
ri, Bakanlık mensuplarını salgılarımla selâmlıyorum.
Sayın senatörler;
Bana verilen bu vazifenin önemini idrak ederek,
huzurunuza çıkmış bulunuyoıum. Biliyorum ki, bu
yüce kürsüden seçkin insanlar, mesleklerinde yetişip
uzmanlaşmış kişiler huzurunda, Türkiye'nin kaderini
elinde tutan bu Bakanlığın bir bütçe yılı içindeki faa
liyetleri ve dolayısıyle sanayimiz üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisinin, geeenin bu saatında pek kısa
olan bir zaman parçası içinde ortaya koymak kolay
bir iş değildir.
Bakanlığın önemini belirtmek için, Türkiye'nin
kaderini elinde tutan Bakanlık olarak niteledim. Çün
kü, çağımıza teknoloji hâkimdir. Çünkü, sanayileş
miş ülkeler zengindir güçlüdür. Dışa bağımlı olmak
tan kurtulmuştur, insanları mutludur.
Diğer yönden, Türkiye'nin jeopolitik yapısı da hız
la sanayileşmemizi zorunlu kılmaktadır. Son birkaç
sene içinde millet olarak geçirmiş olduğumuz acı
tecrübeler bize bir ders vermiştir. Bu tecrübeler gös
termiştir ki, dar günlerimizde, dost sandığımız dev
letler dahi, paramız karşılığı bize ihtiyacımız olan

askeri malzemeyi vermemiş ve yardımcı olmamışlar
dır.
Cumhuriyet Halk Partisi yıllardan beri, hızlı, güç
lü, çağdaş teknolojiye uygun sanayileşmenin savunu
cusu olmuştur. Nitekim, yeniden düzenlenen prog
ramında da sanayileşmeye çok geniş yer vermiş görü
şünü şu şekilde ifade etmiştir.
«Çağımızda gelişmenin kesin kuralı hızlı sanayi
leşmektir. Sanayileşme, yalnız ekonomik büyümenin
ve güçlenmenin değil, toplum yapısını ve üretim iliş
kilerini çağdaş uygarlığın gereklerine göre, değiştir
menin de başta gelen koşuludur.»
Burada açıkça ifade edildiği gibi, Cumhuriyet
Halk Partisi, sanayileşmeyi yalnız ekonomik büyüme
ve güçlenme olarak değil, toplum yapısını ve üretim
ilişkilerini de çağdaş uygarlığın gereklerine göre de
ğiştirmeyi başlıca amaç edinmiştir.
Sayın Bakan Abdüîkerim Doğru, 1977 bütçesi ve
silesiyle Bütçe Karma Komisyonda yapmış olduğu
konuşmasında, «1976 yılı, ağır ve büyük sanayii yatı
rımlarının başlatıldığı sanayide hamle yılı olmuş
tur.» diyorlar.
Bütçeyi tetkik ediyoruz, 1977 Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığı Bütçesinde, 1976 yılma göre % 1531 ora
nında bir artış yapılmış olduğunu görüyoruz. Bu ar
tışın nedenleri basında ve kamuoyunda çok tartışıl
mıştır. Her ne olursa olsun, bu durumu sanayimizin
geleceği yönünde, ümit verici sanayileşmeyi hızlandı
rıcı bir olay olarak kabul ediyoruz ve takdir ediyo
ruz.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Türkiye'de sanayileşme hareketlerini tetkik ettiği
mizde, sanayileşmemizin ilk temellerinin, 17 Şubat
1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresinde alman
kararlarla atılmış olduğunu görüyoruz.
Hatta,
1933 - 1939 yılları arasındaki döneme, bugün Türk
sanayiinin ilk planlı kuruluş safhası gözü ile bakıla
bilir.
Bu itibarla iddia edildiği gibi, bugün değil, sana
yileşmede hamleler 1930 yılından itibaren Cumhuri
yet Halk Partisi dönemlerinde başlatılmıştır. Ancak,
%—
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Cumhuriyet Halk Partisinden sonraki iktidarlar za
manında, sanayileşme hızını giderek kaybetmiş ve sa
nayileşme yozlaştırılmıştır.
Bu itibarla, geçen seneden beri, Hükümetin bir
kanadını teşkil eden bu Bakanlık tarafından, sanayi
leşmedeki bu hızlı hamleyi gerçekten, eskiden başla
mış olan hamlelerin hızla devam ettirilmesi şeklinde
görüyorum.
Sayın senatörler;
1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle sanayi
leşmemizde yeni bir dönem başlamıştır. Anayasamı
zın 41 nci maddesi aynen şöyledir. «İktisadî, sosyal
ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçek
leştirmek, bu maksatla millî tasarrufu artırmak, yatı
rımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yö
neltmek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin gö
revidir.» Anayasamızın 129 ncu maddesinde ise, «İk
tisadî, sosyal ve kültürel kalkınmanın plana bağlan
ması ve kalkınmanın bu plana göre gerçekleştirilme
si» öngörülmektedir.
Anayasanın öngördüğü şekilde, 9 Eylül 1962 tarih
ve 91 sayılı Kanunla DPT kurularak kalkınma plan
ları yapılmış ve ilk Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963
yılında başlayarak, uygulamaya konulmuştur.
Planların, genel olarak ve gerçek anlamda hedef
lerine tam ulaştığı iddia edilemez. Teknolojik geliş
menin dev boyutlara ulaştığı bu dönemde, ne ekono
mimiz sağlam temellere oturtulmuş ve ne de halkı
mız çağdaş anlamında refaha kavuşabilmiştir.
' Daha ziyade özel kesimin istekleri doğrultusunda
yürütülen yatıranlar, ekonomimizin gelişme gücünü,
potansiyelini yüksek düzeye değil, en kârlı alanlara
aktarılmıştır.
Nitekim 10 yjklan fazla zamandır iktidarda bulu
nan Adalet Partisinin genel tutumu, bu oluşuma yö
nelik olmuştur.
Bugün Türk sanayii, halen eskiden devam edip
gelen birtakım hastalıkları bünyesinde taşımaktadır.
Şimdi bu konuya temas edeceğim.
Türk sanayiinin önemli bir kısmı halen dövize dö
nüktür. Yani ithal malı hammaddeye, malzeme ve
girdilere dayanan, parça alımına dayanan bir sanayi
olma durumunu muhafaza etmektedir. Yine sana
yiimizin önemli bir kısmı içe dönük, iç pazara daya
lı üretim yapan bir sanayidir. İmalâtçılar, sanayiciler,
aldıkları dövizlerle Ucuz hammadde, girdileri sağlı
yorlar. İçinde mallarını çok yüksek kârla istedikleri
fiyatlara satabiliyorlar. Bu nedenle, yerli malzemeyi
kullanan, yerli hammaddeyi değerlendirip, dünya pa
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zarına satmaya çalışan, bir ciddî sanayileşme kurula
mamıştır. Onun yerine hazır, ucuz, girdiler alıp, par
çalan, motorlan getirip ufak bir operasyondan son
ra, bir montaj bir boyama yahut ambalajlama ile pi
yasaya sürüp yüksek fiyatlarla, yüksek kârlarla satma
dununu vardır.
Sanayimizde imalât sanayii hâkim durumdadır.
Sanayimizin bugünkü karakteri tüketime dönüktür.
Ekonomimizi sürükleyecek sektörler, sanayi kesim
leri gelişmemiştir. Bu hal, hem kalkınmamızı fren
lemiş, hem de kaynaklanmızın heder olmasına sebep
olmuştur.
Sanayimiz, bugünkü yapısıyle gerçek anlamda
ihracata yönetememiştir. İhraç ettiğimiz sanayi ma
mullerimizin sayısı pek azdır. İhracatımız daha ziya
de, tarımsal maddelere dayanmaktadır.
Sanayimize henüz yaygınlık sağlanarak, bölgeler
arasında var olan dengesizlik ortadan kaldınlamamıştır. Ancak, Bakanlığın iki yıldan beri bu yönde
ki çahşma'arını takdir ediyoruz.
Sanayileşmenin en önemli koşullarından birisi
olan yatırımların hızla gerçekleştirilmesi sağlanama
mıştır. Bu husus, bir yandan malî ve idarî imkânlara,
diğer yandan bu kısıtlı imkânlan da dikkate almak
şartiyîe modern teknolojik ve yöntemlere göre hazır
lanacak «yatınm projesi uygulama planı» yapılma
sına bağhdn kanısındayız.
Yurdumuzda sanayi yatınm projelerinin gerçek
leştirilmesinde gerek özel, gerekse kamu sektöründe
önemli gecikmelerin vııkubulduğu, bunun sonucunda
hem yatınm maliyetinin yükseldiği, hem üretime geç
başlanması nedeniyle sanayi üretiminin planlanan se
viyenin altında kaldığı bir gerçektir.
Sanayileşmemizin istenilen düzeyde gerçekleşebil
mesi, büyük sanayi
teşebbüslere destek olabilecek
ve yan sanayi hizmeti görebilecek niteliklere haiz
küçük ve orta sanayi teşebbüslerinin
doğmasına,
bunların desteklenmesine ve aralannda sıkı bir işbir
liğinin kurulmasına bağlıdır. Bakanlıkça şimdiye ka
dar yeterli tedbirlerin alınmadığı kanısındayız.
Sanayi işletmelerin, atıl kapasitelere ve dolayıssyle olumsuz maliyet yükselişlerine yer vermeden, is
tikrarlı bir işletme düzeni içinde çalışabilmelerini
sağlamak için, her işletmenin müşterek girdilerinin
başında gelen enerjinin daha ucuz, daha yeterli ve
düzenli bir şekilde
sağlanması,
sanayimizin çok
önemli bir sorunudur.
Ba sorun, henüz birçok bölgelerimizde halledil
mediği halde, Bakanlıkça yapılan projelere bakıyo527 —
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ruz, bazı projelerin uygulanacağı bölgelerde plana
4 - 5 sene sonra ancak enerji götürülebilecektir,
Enerji, sanayileşmenin can damarıdır.
Bu itibarla enerji ve sanayi politikalarının biribirine paralel yürümesinde zaruret var olduğu kanı
sındayız.
Sayın Senatörler;
Şimdi sanayileşmemizle ilgili diğer önemli sorun
lara geçiyorum: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında sanayileşme hedef olarak alınmış, sanayileşme
ile birlikte işsizliğin ortadan kalkacağı gelir dağılı
mının düzeleceği düşünülmüştür.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masını ele aldığımızda, 1972 - 1975 yılları arasında
295 bin kişiye iş imkânı yaratılması öngörülmekte
dir. Yıllık ortalama iş arzı 86 bin civarında olduğu
anlaşılmaktadır. Yine bu dönemde 70 - 80 bin işçinin
yurt dışına gönderileceği planlanmış iken, bu miktar
lar 1974;ie 20 211, 1975'te ise 2 216 olarak gerçek
leşmiştir.
İstihdam alanı yaratmak için, Üçüncü Beş Yıllık
Planda kamu yatırımlarında en büyük ağırlık sanayi
sektörüne verilmiş ve Türkiye'nin ekonomik karak
teri değiştirilerek, geçiş dönemi sonunda sanayi ge
lir oranının % 23'ten % 40'a yükseltilmesi, tannıda
ileri teknolojik gelişme sağlanmak suretiyle bir yan
dan üretimi artırırken, diğer yandan gelir oranını
% 25'ten % 10'a düşürülmesi hedef alınmıştır. Bu
şekilde, sanayi sektöründe
çalışan nüfus oranının
% ll'den % 22'ye çıkarılması, tanm sektöründe ise,
% 60'tan °/0 20'ye düşürülmesi tespit edilmiştir.
Plan döneminin sonuna geldiğimiz halde, halen
bu hedeflere yaklaşmak dahi mümkün olamamıştır.
Sayın Başkan sayın senatörler;
KİT'lerin durumlarına da temas etmek istiyorum.
Planlı dönemde, kamu yatırımlarının büyük b,;r
kısmîm oluşturan
Kamu İktisadî
Teşebbüslerinin
finansman açıkları hızla büyümektedir,
İşletmeci durumunda «kaynak - ödeme» açığı
1975'te 4 milyar 644 milyon lira idi. Bunun yaklaşık
olarak yarısı işletmelerin zarar etmelerinden ileri ge
liyordu. «Kaynak - ödeme» açığı 1976'da % 100'e
yakın artarak 9 milyar 391 milyona, 1977 ise, yeni
den yüzde yüzün üzerinde bir artış göstererek 19 mil
yar 284 milyona fırlamıştır.
Bu kuruluşların kâr - zarar durumları ise şöyle
dir : 1974'te 838 milyon lira kâr etmiştir. 1975'te
2 milyar 250 milyon, 1976'da 8 milyar 73 milyon
lirayı bulmaktadır zararları.
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Sözkonusu zararlara ve kaynak açıklarına rağ
men, bu kuruluşlara her yıl artan miktarlarda yeni
yatırımlar yapma görevi verilmiştir. 1975'te 26 mil
yar, 1976'da 38 milyar, 1977'de 62 milyar liralık ya
tırım görevi verilmiştir.
1977 program belgesindeki verilere göre, 1976 sa
bit fiyatlar* ile 1976 yılında imalât sanayii yatırım
ları özel sektörde nakıs % 2, kamu sektöründe ise,
yüzde nakıs °f0 1>6 gerileme olduğunu görüyoruz.
Öte yandan imalât sanayii dışındaki alanlarda da
hem kamu kesimi hem özel kesim yatırımları plan
ve program hedeflerinin çok gerisinde kalmıştır. Ör
neğin; 1976'da toplam sabit sermaye yatırımları sa
bit fiyatlarla sadece % 13,3 artmıştır. Özel sektör
yatırımları için bu oran % 5,9 olup, çok düşüktür.
Program hedefi ise, toplam yatırımlar için % 30,6,
özel sektör için % 27,4'tür.
1976 Ocak - Ağustos bazı önemli sanayi ürünler
de, bir yıl öncesine mutlak düşüşler olmuştur. Bazı
larında ise, üretim çok düşük düzeyde kalmıştır. Ör
neğin; pik, saç, kâğıt, karton, gazete kâğıdı, pencere
camı gibi Önemli mallarda üretim % 5 ilâ, % 19 ara
sında
gerilemiştir.
Üretim
azalışı
margarinde,
% 58,9'u ziraî mücadele ilâçlarında % 20, azotlu
gübrelerde % 9'u bulmuştur.
Sayın senatörler;
Şimdi önemli başka bir konuya değinmek istiyo
rum. Bakanlığın 1977 bütçesine bakıyoruz, 1976 yı
lma oranla yukarıda ifade ettiğim gibi, % 1 533 arîış
var. Bakanlık 125 adet önemli yatırım projesi hazırla
dığını söylemektedir. Bunlara bakıp elbette sevinmek,
memnun olmak Iâzımgelir. Ancak, bu büyük proje
lerin ciddî eleştirilere basında ve kamuoyunda yer
verildiğine yukarda temas etmiştim. Geçmişteki tat
bikata bakıp bu endişelere hak vermemek elden gel
miyor.
Elimizde resmî bir belge var. Yatırımların fyi git
mediğini ortaya koyan bu belgeye göre, «önemli pro
jelerin 31 Ekim 1976 raporu» (DPT yayını)
Bu raporda, önemli sayılan 110 yatırım projesinin
son durumu teker teker ele alınmış ve gerçekleşmele
rinin hangi aşamada olduğu,
gecikmelerin başlıca
nedenleri, maliyet artışlarının
miktar ve nedenleri
saptanmaya çalışılmıştır.
Bu 110 adet önemli yatırım projelerinin önemlice
bir kısmının başlangıç tarihi 1966 - 1967 yıllarına
gitmektedir.
1976 yatırım programı için verilen ödeneklerin
ne oranda yatırıma çevrildiğine bakıyoruz. Sözkonu-
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su 110 önemli proje için 25,1 milyon lira ödenek ve
rilmiş ve Ekim ayı sonuna kadar, ancak 13,9 milyon
lirası harcanabilmiş, parasal gerçekleşme oranı bile
% 55 gibi çok düşük bir düzeyde kalmıştır. Bu pro
jeleri tamamlamak için daha 118 milyar liralık ya
tırım yapılması gerekiyormuş. Bu tempo ile giderse,
ortalama daha 10 yıl sürüncemede kalacak bu pro
jelerin tamamlanması.
Bu projelerin başladığı yıldan bu yana, yapılan
toplam harcamalarla ölçüler gerçekleşmeye gelince;
bu oran daha düşüktür. % 32,2; yani henüz 1/3'ü
bile bitirilememiştir. Gecikme nedenleri de bu belge
de sıralanmıştır. Başlıca darboğazlar arasında «yeter
li etüt yapılamamış olması.», «projelerin zamanında
hazırlanmaması», «yetenekli personel bulunmaması»
ve «döviz tahsis ve transferlerdeki gecikmeler» başta
gelmektedir.
Bu önemli projelerden çoğunun temeli bundan on
yıl önce atılmış. 1969 seçimlerine gitmeden önce,
alelacele bir hızla, projesi hazırlanmadan, anlaşmala
rı yapılmadan temeller atılmıştır. Sonra bunlar yıllar
ca sürüncemede kalmıştır. Bu gösteriyor ki, aynı zih
niyeti taşıyan Sayın Demirel bugün dahi aynı tutu
munu devam ettirmek ve bol bol seçim yatırımları
yaparak nutuk çekmek niyetindedir.
Bu gecikmeler nedeniyle önemli kayıplar olduğu
bir gerçektir. Birkaç önemli örnek
vermek istiyo
rum:
1. Gemlik gübre tesis projesi : 1976'da başlayıp
1972'de bitecektir. 1971'de başlanabilmiş, 5 yılda bi
tecekken, onuncu yılda henüz % 75'i tamamlanabil
miştir.
2. Seydişehir Alüminyum tesisleri : 1967'de baş
lamış, önemli gecikme yok; ancak önemli maliyet ar
tışı var. B i da % 33,3 ki, yaklaşık 1,5 milyar tahmin
edilirken, 5,3 milyara ulaşmış. Tahsisin çok önemli
bir sorunu da enerjidir ve henüz halledilememiştir.
3. Aliağa Petro Kimya Kompleksi : 1969'da
ödenek koymadan başlamış, 1970'te ancak 3 milyon
lira ödenek koyup, 1 milyon lirası harcanmış, 1976'
da bitmesi planlanmış, 1976'da gerçekleşme oranı sa
dece °/0 5'te kalmış. İlk tahmine göre, 4,1 milyara çı
kacak tesislerin, şimdi 1989'de 10,3 milyar liraya ta
mamlanabileceği tahmin ediliyor. Rapora göre, bu
projenin ne iç finansmanı, ne de dış finansmanı ve ne
de arsa sorunları çözüme bağlanmamıştır.
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değişiklik sağlayacak, üretim aracı üreten, sürükleyi
ci ve yönlendirici anasınai dallarına yatırım yapmak
isteyenlerden ziyade, çoğu kez partizan ve kişisel kri
terler kullanılarak, verimsiz ve kapasite faydası bu
lunmayan alanlara yönelik, aşırı kârlar peşinde ko
şan yatırımcılara verilmektedir.
Halbuki, teşvik tedbirleri günün koşullan istika
metinde uygulanmasında zaruret vardır. Teşvik ted
birleri öyle uygulanmalı ki, şu sonuçları alabilmemiz
mümkün olsun:
1. Sanayimizin teknoloji düzeyi yüksek olmalı
ve bu düzeyde başlangıçta teknoloji dışardan ithal
edilmiş olsa dahi, sonradan geliştirdiğimiz teknolojik
imkânlarla ülkeye yeterli duruma gelebilsin.
2. Tüketime dönük sanayiin teşvikinden vazge
çilmeli, hiç değilse asgariye indirilmeli, buna karşılık
sürükleyici, gücü yüksek sanayi dallarının kurulması
teşvik olunmalıdır. Halk tasarrufları yatırıma dönüş
türülecek, Halk sektörünü realize edebilecek meka
nizmalar kullanılmalıdır. Sanayileşmemizin
hızlan
ması, güçlenmesi için bütün tasarruf imkânları ve
mekanizmaları seferber edilmelidir.
Bu konuda en iyi kaynak, d işarda çalışan işçile
rimizin tasarrufudur. Bu işçilerimiz alın
terlerinin
bedeli olan paralarını yurda getirdikleri zaman çoğu
kez ölü, verimsiz alanlara yatırmaya mecbur kalıyor
lar. Bu tasarruflar, realize edilirse, memleketin yara
rına olan sınai tesislere aktarılması mümkün olduğu
gibi, tasarruf sahipleri de sağlam bir gelir kaynağına
kavuşmuş olurlar.
Sayın Senatörler.
Gecenin bu saatmda vaktinizi almak isteuıiyorum, konuşmamı kısaltarak arz ediyorum.
Bir iki konuyu daha değindikten sonra, konuşma
mı bitirmeye çalışacağım.
1976 yılında da Türkiye'de fiyatlar yüksek bir
seviyede artış göstermiştir. Bu artışı Sayın Maliye Ba
kanı Bütçe konuşmasında toptan fiyatlarda % 10
civarında gösterdiği halde, Sayın Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Doğru, daha gerçekçi bir ifade ile % 22
olduğunu ifade etmişlerdir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1976 yılında fi
yat artışlarını önlemek için, köklü tedbirler alama
dığı gibi, 3 003 sayılı Kanunla görevli bulunduğu
imalât fiyat tespit ve kontı ollarını da gerekli geniş
lik, dinamiklik ve etkinlik içinde yürütememiştir. Sı
nai mamullar fiyat kontrollannda, Bakanlık ile Fi
Sayın senatörler;
yat Kontrol Komitesi ve Maliye Bakanlığı arasında
Sanayileşmemizin önemiı sorunlardan birisi de
teşvik tedbirleridir. Teşvik tedbirleri, ancak yapısal | çekişmeler ciddî safaya varmış, tüketici halkımız ge-
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çim, üretim ve tüketim olanaklarımda gereksiz kar
maşa içine düşmesine yol açmıştır. Fiyat Kontrol
Komitesinde yaratılan keşmekeş sonunda; kamyon,
kamyonet, otomobil, oto lastikleri, traktör, tarım
ilaçları, çimento karaborsaya düşmüş; bozuk ekenomik düzen daha da tahrip olmuş, çıkmaza sokulmuş
tur.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1976 yılı için de
özel teşebbüs karşısında kötü bir imtihan vermiştir.
Murat, Rena, en sonunda Anadol için istenilen fi
yat artışı tale'blcri önce Bakanlıkça reddedildiği hal
de, bir müddet sonra istenilen fiyatlar verilmiştir.
Şu suretle öze! kesim Bakanlık üzerinde kolayca et
kisini göstermiştir.
Sayın Senatörler;
İlgili teşekküllerin memur ve işçi istihdamında
planlanan sayı ile filen çalıştırılan sayılar arasında
fark olduğunu görüyoruz. Bu farklılık, genel olarak
memurlar için planlanan sayının çok altında kaim
miş, işçiler için ise planlanan sayısının çok üstüne
çıkmıştır.
İşçi alımında partizanca ölçekler kullanıldığı da
halk arasında yayılan ve birtakım müşahhas misaller
le doğnıluğu reddedilemeyecek bir durum almıştır.
Meslekî hayatında dürüstlüğü, çalışkanlığı ile tamnan sayın bakanın bu durumlardan haberi olduğu
nu zannetmiyorum. Ancak, gerçekten kendi bölgem
de dahi bazı fabrikalara girecek işçiler için konten
jan ayrıldığı, hatta bu durumların son derece istis
mar edildiği yaygın bir hal almıştır. Bunlara bir ted
bir, bir çare bulunmalıdır.
Sayın senatörler;
Beni dinlemek zarnhe tinde 'bulunduğunuz için tek
rar hepinize saygılar sunar, grupum ve şahmıs adıda yeni Rütça Yılının ve Bütçenin ulusumuza ve ül
kemize hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım,
(Alkışlar)
BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın
Suphi Gürsoytrak; buyurun efendim.
M. B. GRUPU AÖINA SUPHİ GÜRSOYTRAK
(Tabiî Üye) — Sayın senatörler;
Anayasamız Devlete, ulusumuzu, dünya ulusla
rı ailesinin eşit haklarına sahip bir üyesi olarak yük
seltmek ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için,
m2'A tasarruftan artırmak ve yatırımları toplum ya
rarının gerektirdiği önceliklere
yöneltmek, iktisadî
ve sosyal hayatı, adalete ve tam çalışma esasına
göre düzenlemek, çalışmanın, herkesin hakkı ve öde
ri oTduğımu ve herkese iş imkânı sağlamak ve bu
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surette yurtta herkes için insanhk haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesini gerçekleştirmek ödev ve
yükümlülüğü vermiş bulunmaktadır.
Bu amaçların gerçekleşmesi, ülkenin sosyal ve
ekonomik yapısını, toplum yararına, daha açıkçası,
halkın yararına süratli, devamlı ve güçlü bir ya
pışa! değişiklik sağlayacak şekilde bir sanayileş
me ile mümkündür. Bu da, ağır sanayiye öncelik
ve ağırlık veren bir sanayi politikasiyle ancak ger
çekleşebilir. İşte bu yıl, son 15 yıldan beri ilk defa
bu amaca yönelik bir sanayileşme azim ve ira
desiyle hazırlanmış bir bütçeyle karşı karşıya bu
lunuyoruz.
Üçüncü Planın son yılına gelmiş
olmamıza
rağmen, hâlâ Türkiye'de gelir dağılımında büyük
bir adaletsizlik vardır. Türkiye'deki bütün ailele
rin % 10*u millî gelirin % 41.'ini alırken, en alt ge
lir dilimindeki ailelerin % 10'u da millî gelirden
ancak % 1,1 oranında pay almaktadırlar ve üç mil
yona yakın işsiz vatandaşımız da sokaklarda dolaş
maktadır.
Ycbancı ülkelerdeki işçi
yurttaşlarımızın 1961*
den 1976 yılma kadar Türkiye'ye 7,1 milyar do'ar
göndermişlerdir. Buna mukabil, Birinci ve İkinci
planîar sonunda toplam ihracatımızın tutarı 5 mil
yar 439 milyon dolar olduğu düşünüiürse, yurt dı
şındaki işçi kardeşlerimizin, ülke ekonomisine o?an
katkılarının ne derece yüksek olduğu kolaylıkla an
laşılır zannederim. Ancak, bu elverişli olanaklardan
bütün uyan gayretlerimize rağmen, .hükümetler, güç
lü, mîliî bir ağır sanayii gerçekleştirememişler ve im
kânların çoğunu heba etmişlerdir.
Türk ekonomisinin gelişmesi ve dış kaynakla
ra bağımlı olmasından kurtarılması, gereksinme
sini duyduğu dövizi kazanabilmesi için, planlanan
yatırımların, plan ve hedefleri yönünde, zamanın
da ve fizikî olarak gerçekleştirilmesi; ba da büyük
ölçüde ihracatın geliştirilmesine bağlı bulunmak
tadır. Oysa ki, dış ticaret dengesi, uygulanan bütün
teşvik tedbirlerine rağmen, dış ticaret açığının bü
yümekte devam ettiğini ve ihracatımızın gelenek
sel yapısında planın öngördüğü değişikliklerin sağ
lanamadığı da bir gerçektir.
Nitekim, Birinci Plan döneminde, toplam dış ti
caret açığı 944 milyon dolarken, İkinci Plan dö
neminde 2 milyar 64 milyon dolara yükselmiş ve bu
miktar 1975'de ve 1976 yılfannda 3,3 milyar dolar
düzeyine yükselmiştir.
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İhracatın, ithalâtı
karşılama oranına
baktığı
mız zaman, bu konuda da plan hedeflerinin çok al
tında kaldığını görürüz. Birinci plan hedefi % 62
iken, gerçekleşme % 70 olmuş, İkinci Planda, Plan
hedefi % 64, gerçekleşme % 61, Üçüncü Planda,
PÜan hedefi % 61 iken, gerçekleşme 1975'de % 35,
1976'da da °/Q 45 düzeyin de kalmıştır.
Sanayi ürünlerinin ihracatı ise, toplam ihracat
içindeki payı 1975'te % 37 iken, 1976'da % 31'e düş
müştür. İhracatın yapısal değişikliği sonuna eğildi
ğimizde, toplanı ihracat içinde yatırım malîarı sa
nayileri ihracatının payı, 1971'de % 1,1 iken, 1976'
da ancak % 1,4'e yükselebilmiştir. Oysa ki, 1977 yılın
da % 5,1 oranına ulaşması gerekir. 1977 yılı programı
başarı ile uygulansa bile, ancak % 1,6 düzeyine yük
selebileceği tahmin edilmektedir. Bu sayılar, yatırım
malları sanayileri üretiminde ve ihracatında, plan
ve pragramlarm öngördüğü düzeye, Üçüncü Planın
son yılma geldiğimiz halde, ulaşamadığımızı ve bu
konunun da üzerine ayrı bir özenle eğilinmesi ge
rektiği ortaya çıkmaktadır.

j mu yatırımlarının zamanında hizmete
girememesi
I ve programa yeni yatırımların alınması zorunlu
luğu, proje stokunu gittikçe büyütmektedir. Hü
kümet» artan kaynak gereksinmesini, plan doğrulI tuşunda, iç tasarrufları
artırıcı
tedbirler alacağı
I yerde, başka ülkelerin borçlanma durumlarım bir
süredir Türk halkına göstererek, Türkiye'yi daha
büyük borçlar altına sokmak yolunu tercih etmiş
I görünmektedir ve bu amaçla bir süredir kamuoyu

İhracat, gerek miktar gerek yapısı bakımından
çok yavaş gelişirken ithalât dev adımlarla büyü
mektedir. 1975 yılında tüm konsolide bütçemiz do
lar o3arak 1 0 - 1 1 milyar dolar iken, ithalâtımız
5,5 milyar doîar; 1977 yılı konsolitle bütçesi 13 mil
yar dolar iken, ithalâtımızın 5,8 milyar dolar olarak
programlandığını
görüyoruz. İthalâtın ulaştığı bu
düzeyler, bizi konunun üzerine son derece ciddi
yetle eğilmemiz gerektiği sonucuna ulaştırmakta,
aynı zamanda ekonomimizin ne büyüklükte dışa bağ
lı olduğunu vurgulamaktadır.

I
j
I
I
I

oluşturulmaya çalışılmaktadır.
I
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemince, toplam saj bit sennaye yatırımlarının % 45,4'ünün sanayi sek
törüne yapılması gerektiği halde, gerçekleşme dört
I yıllık süre sonunda, toplam sabit sermaye yatırımI farının ancak a/0 38,3'ü oranında olmuştur.
i

I

I
j
I
I
j
Hızlı bir gelişmenin istikrar içinde gerçekleş I
tirilmesi, kalkınma planlarımızın temel
hedeflerin
den biridir. Fiyatlar geneî düzeyi, özellikle 1972 yı I
lından itibaren % 20'nin üzerinde bir seyir takip et
mektedir. Üçüncü Beş Yıllık Planm dört yıiids; uy
gulama döneminde, planın öngördüğü tasarruf he
deflerine de ulaşılamamıştır.
Bunun sonucu, dış
tasarruf gereği gittikçe artmaktadır. Örneğin, 1977
yılı için toplam kaynakların % 6'sı dış tasarruf
lardan oîuşması öngörülmüşken bu miktar % 4,6
oranına yükselmiş bulunmaktadır.
Ayrıca, Kamu İktisadî Teşebbüsleri faktör ge
lirlerinin plan
hedeflerinin
gerisinde kalması ve
Kamu İktisadî Teşebbüsleri açıklarının varlığı, plan
da Öngörülen sanayiin gerçekleştirilmesinde kendi
lerine önemli ödevler düşen bu kuruluşların, yatı
rım faaliyetlerini önemli ölçüde aksatmaktadır. Ka-

Yatırım gerçekleşmelerinin plan
hedeflerinden
sapması yanında, ayrıca planın öngördüğü fizikî ka
pasitelerin yaratılmaması, sınaî üretimin ve gelirin
hedef alınan yapıyı gerçekleştirecek düzeyde büyü
melerini engellemiştir. Nitekim, Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Planında sanayi sektörü gelirinin gayri
safî yurt içi hâsıla içindeki payının, plan dönemin
sonunda % 23,4'e ulaşması öngörülmüş olmasına
rağmen, 1977 yılı programı °/0 100 uygulansa bile,
yıl sonunda bu oran ancak % 20,3'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Bütün bu bulgular, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Plan döneminin son yılına geldiğimiz halde, ekonomlmizin tümü için hâlâ plan disiplinini sağîayamadığmuzı noktalamaktadır.
Yurt içi istihdamının sektörler arası oransal değılımma baktığımız zaman, 1976 yılında 15 - 16 yaş
arasındaki faal nüfusun % 59,4'ü tarımda, %12,6'sı
sanayide çalışmaktadır. 1975 yılında sanayide çahşanların oram °/0 Î2,3 olduğuna göre, bir yıl zarfın
da sanayi sektöründeki istihdam artışı % 0,3'dür.
Oysa ki, pîan hedefine göre % 6,7 olması gerekirdi.
Sanayi sektöründeki istihdam durumuna baktı
ğımız zaman, 1972 - 1973 yılında 115 bin kişi, 1973
1974 yılında 73 bin kişi, 1974 - 1975 yılında 71 bin
kişi, 1975 - 1976 yılında 85 bin kişi olacağı tahmin
edilmektedir.

Buna göre, dört yıl zarfında 344 bin kadar artJ tığını, artışın da 70 iiâ 80 bin dolayında kaldığım
görmekteyiz. Bu sayılar, kalkınmanın esas
siirükI Seyici sektörü olarak tanımlanan sanayi sektörüI nün istihdam yaratma gücünün, plan hedeflerinin
çok a'tmda kaldığını göstermektedir. Oysa, her yıl
j 700 bin kişi çalışma hayatına giriyor. î>emek ki, sa-
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nayi sektörü bu nüfusun ancak onda bîrine iş im
kânı arz edebiliyor.
Sayın Erbakan'm ağır sanayi adlı broşüründeki bilgilere göre, yatırım tutarı 235 milyar liralık
157 projeyi uyguladığımız takdirde, aîicak 627 bin
kişiye istihdam olanağı yaratabileceği hesaplandı
ğında, istihdam sorununun bu açıdan da ne ka
dar önem arz ettiği daha açık olarak görülmekte
dir. Nitekim, 1976 yılında Kamu İktisadî Teşebbüs
leri 35 milyara yakın bir yatırımı yapmış olmala
rına rağmen, ancak 60 bin kişiye yeniden istihdam
yeri temin edebilmişlerdir.
Bu bilgilere göre, bir kişiye yeniden bir istih
dam yeri yaratabilmek için kamu sektöründe 550 ilâ
580 bin liralık bir yatırım yapmak gerektiği anla
şılmaktadır. Oysaki, Avrupa'da sanayileşmiş
ülke
lerde bu miktar 200 bin lira dolayındadır.
O haMe, kamu sektöründe bu konuya yeteri ka
dar önem verümedlği anlaşılmaktadır. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının bu konu
üzerine önemle
eğildiği takdirde, birim yatırımlar daha çok kişi
ye istihdam olanağı yaratılmasının mümkün olduğu
kanısındayız.
Tarım ve madencilik
kesimlerindeki
olumsuz
sonuçlara rağmen, 1976 yılında sanayi sektörünün
geçen yılın % 9'îuk büyüme hızına karşılık, % 11,5
oranındaki büyümesinin bizce temel nedeni, ge
çen yılın toplam
yatırımlarının % 51 oranındaki
kamu yatırımına karşılık, 1976 yılında kamu yatı
rım oranının % 58 gibi yüksek bir düzeyde kay
nak tahsis edilmiş olmasıdır. Sanayi sektöründe
oiumlu gelişmenin diğer bir nedeni de kamu sek
töründe
programlanan
yatırımların
gerçekleşme
oranlarının düzeyidir. % 100lük veya daha üst bir
düzeyde gerçekleşme, özel sektör yatırım gerçekleş
meleri çok daha düşük düzej'de kalsa dahi, daima
sanayi sektörü büyüme hızı yüksek düzeyde geEşmektedir. Zira, kamu sektörünün
yatırımlarının
katma değer gücü, özel sektörün çok üstündedir.
Kamu ve özel sektör yatırımlarının toplam yatı
rımlar içerisindeki payı, yaklaşık olarak planlanan
düzeyde gerçekîeşmiyorsa da, bu durum özel ke
simin kamu sektöründen kesilerek aktarılan ka
mu fonîarıyle daha fazla yatırım yapmasından ile
ri gelmektedir. Ancak, bu sonucu bir başarı olarak
görmek mümkün değildir. Zira, özel ve kamu sek
törlerinin nitelikleri farklı olduğundan, bu uygu
lama sonucu, ekonomimizde stratejide ve planda
öngörülen yapısal değişiklikler
gerçekleştirilemedi
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ği gibi, çeşitli alanlarda öngörülen önemli hedef
lere de ulaşılması mümkün olmamaktadır. Örne
ğin, imalât sanayiinde pianm öngördüğü kamu ya
tırımlar!, daha çok yatırım jnalîarı ve ara malları
sanayilerine dönük olmasına karşın, özel sektör
yatırımları genellikle tüketim ve bir ölçüde ara mal
ları sanayilerine dönüktür.
Nitekim, 21 Ocak 1977 günlü basına yansıyan
Hür Teşebbüs Konseyi yetkililerinin beyanları, «Kal
kınma planlarında ağırlık verilen yatırım malı ve
ara malı üretimi işletmelerinin birimsel boyutları
nın, özel kesimin yoğunlaştığı tüketim malı üreti
mi işletmelerinden, yüksek olduğuna dikkat çekil
mekte ve yatırım fonlarının darlığı özel
kesimin
kendi gücüyle bu yatırımları yapmasını engelle
mektedir» diye
görüşlerini
açıklamaktadırlar ve
kamu kesiminden ortak yapılmalarını istemektedir
ler. Yıllarca ağır sanayiinin kamu kesimince ger
çekleştirilmesini
engelleyenler, şimdi de bu yolla
şansllarıııı denemek istemektedirler.
Ayrıca, sırası gelmişken bir noktaya daha de
ğinmek isterim. Hür Teşebbüs Konseyi yetkilileri,
işçilerin yönetime ve kâra katılma isteklerini hür de
mokratik rejime yönelmiş büyük bir tehlike sayı
yorlar ve bu çabaları her türlü imkân ve araçM dur
durmaya çalışacaklarını ilân ediyorlar; fakat diğer
taraftan içlerinde o işçilerin de ödedikleri vergilerle
gerçekleştirilmiş bulunan kamu
kuruluşlarına or
tak olmada veya kamu fonlarını kuşanmada reji
me yönelmiş herhangi bir sakınca görmemektedir
ler.
1977 malî yılında, 1976 yılına göre % 22 ora
nında bir artışla, 191 milyar liralık yatırım yapıl
ması planlanmış bulunmaktadır. Programlanan top
lam yatırımların % 58,16'sını oluşturan 111,9 mil
yarlık bölümü kamu sektörü yatırımları ve % 41,4'
lük bölümü de özel sektör yatırımlarıdır.
Kamu sektörü toplam yatırımları sabit fiyat
larla geçen yıla nazaran % 28,4 oranında, özel sek
tör toplam yatırımları ise, % 13,9 oranında artacak
tır ki, bunu memnuniyetle karşılamaktayız.
Topüam sabit sermaye yatırımlarının % 58,7'si
kamu kesimi, % 41, 3'ü de özel kesim tarafından
yapılması öngörülmüştür. Plan
hedeflerinin üstün
de, kamu sektörüne öncelik veren bu yatırım poli
tikasını yerinde, isabetli ve gerçekçi bulduğumuzu
belirtmek isterim.
1977 yılında öngörülen 62 milyar liralık Kamu
İktisadî Teşebbüsleri sabit sermaye yatırım mik-
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tan, geçen yılın 35,1 milyar liralık yatırımına göre,
°/o 76,5 oranında bir artış ifade etmektedir ki, tak
dirle karşılıyoruz.
KİT'lerin 1976 yılı sabit sermaye
yatırımla
rı gerçekleşme oranı % 91,4 düzeyinde kalacağı tah
min ediSmektedir. 1976 yılı KİT'lerinin yatırımları
nın program hedefinin altında gerçekleşmesinin bir
nedeni de, yatırımlara ayrılmış bulunan başlangıç
ödeneklerinden kısıntı yapılmış olmasıdır.
Sanayi ve Teknoloji Bakaıılığıyle ilgili Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin yatırım faaliyetleri 1975 yı
lında, programa nazaran % 126 oranında gerçekleş
miş iken, 1976 yılında gerçekleşme oranı % 83 dü
zeyinde kalmıştır. KİT'lerin yatırımlarının plan ve
programlar
düzeyinde gerçekleştirilmemesi neden
leri başında, kaynak yetersizliği gelmektedir. Ayrı
ca, KİT'lerde kaynak ödeme farkı, her yıl biraz
daha büyüme eğilimindedir.
Nitekim, 1975 yılında KİT'lerin, sağlanan finans
man kaynaklarının % 14,7'sini oluşturan
kaynak
ödeme farkının sağlanması gereken finansman için
deki payı 1976 yılında °/0 29,3'e yükseleceği anlaşıl
maktadır.
Bir yıl içinde hemen hemen bir misli artış ol
muştur. Bu hususun da teyit ettiği gibi, Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin finansman ihtiyaçlarının sağ
lanması konusu hayatî önemi haiz bir sorun nite
liğini hâlâ sürdürmektedir.
1975 ve 1976 yıllarında stoklarda gözlenen önem
li artışlar da KİT'lerin yatırım ve finansman denge
sini büyük oranda olumsuz yönde etkilemektedir.
1975 yılında stok değişimi için 500 milyon lira
lık bir tavan öngörülmüşken, stoklardaki artış 12 miîyara yükselmiş, 1976 yılı içinde stok değişimi için
1 milyar îira olarak öngörülen tavan, 11 milyar lira
ya yükselmiş bulunmaktadır. Her iki yılda da KİT'
lerindeki stok artışları, öngörülen miktarların çok
üstünde gerçekleşmiştir. Bu durum, KİT'leri her yi!
daha büyük ölçüde Merkez Bankası kaynaklarına
başvurmaya zorlamaktadır.
KİT'lerin ürettiği mal ve hizmetler yurt içi
tüketimi düzeyinde oîmasına karşın; KİT'îerdeki
bu anormal stok artışlarının nedeni; KİT'lerce üreti-

Ankara Çimento Sanayii
Tarsus Mensucat Boyaları
Türkiye Çimento San. T. A. Ş.
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îen malların zamanında piyasaya sürülmemesi, yıl
lardan beri bazı tip mallarda kalite ve moda talep
lerine, uymamakta İsrar edilmesi, (Sümerbankta ol
duğu gibi), gereği yokken iktidara yakın bazı kim
selerin aynı maldan bol miktarda ithal yapması
na müsaade edilmesi, bazı KİT'lerin ürettiği malla
ra çok yüksek fiyat saptanması ve yeterince pazar
lama, teknik ve örgütlenmesine gidilmemesi gibi et
kenlerden ileri geldiği kanısındayız.
KİT'îerdeki kaynak - ödeme farkım
büyülten
nedenlerden biri de, bu kuruluşlarda gözlenen işlet
me açıklarıdır. Netekim, 1976 yılında başlangıçta
9,6 milyar lira olarak düşünülmüş bulunan KİT,Ierin işletme açığı 14,5 milyar liraya yükselmiştir.
Kamu İktisadî Teşebbüsîerini olumsuz yönde et
kileyen nedenlerden biri de, bu kuruluşların ger
çek gereksinme duymadıkları veya faaliyet alanla
rı dışında ki bazı iktisadî atanlara katılmaya zor
lanması veyahutta tasfiyesi plan ve programların
ve iktisadî hayatın bir gereği olduğu halde, bazı işti
rak ve ortaklıkların yaşatılmasına veya
bunların
satın alınmasına çalışılması veyalıutta sürekli zarar
eden kuruluşlara yeniden işletme kredisi açmaya zor
lanmış olmalarıdır. KİT'ler, gerek yatırımları, gerek
işletmeleri açısından, gerekse yeni yatırımlara yö
nelme bakımından büyük ölçüde finansman sıkın
tısı çekerken Hükümetin, hâlâ böyle bir iktisadî
politikayı sürdürmeye çalışması cidden esef verici
dir.
1973 yılında KİT iştirak ve ortaklıkları 182 iken,
bu miktar, 1974'de 197'ye ve 1975'de 221'e yüksel
miş bulunmaktadır.
1975 yılında KİT'lerin iştirak ve ortaklıklardaki
ödenmiş sermaye hissesi bir önceki yıla göre, % 16
oranında artarken, bu iştirak ve ortaklıklarca KİT'le
re devredilen paylarda yükselme, % 48 oranına
çıkmıştır.
Son üç yıl içinde 127 adet iştirak ve ortaklık her
hangi bir kâr devretmemıiştir. (Yarısından fazlası)
Daha somut bir örnek vermek için Sümerbank'ı
ele alalım. Sümerbank'm 34 iştirakinden sürekli za
rar edenlerden birkaç örnek olarak şunları gösterebi
liriz,
1973
zarar

1974
zarar

1975
zarar

Açılan
krediler

7 537
14 382
10 487

3 799
17 786
—

34 463
29 058
59 593

152 271
—

Bunları uzatmak mümkündür.
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Bu şirketlerden 16'sınm son üç yıl içindeki zarar
ları gittikçe yükselmektedir. Bu zararlar, 1973'de
60 milyon Mra, 1974'da 66 milyon lira, 1975'te 284
milyon liraya yükselmiş bulunmaktadır.
Ayrıca bu şirketlere, Sümerbank 495 milyon lira
da kredi açmış bulunmaktadır.
Bu uygulama kamu kaynaklarının verimsizce kul
lanılışının ve halkın çıkarlarıyle ters düşen bir tutu
mun açık bir delilidir.
Bu iştiraklerin eskiden kurulmuş olması doğru
dur; ancak bazı sürekli zarar eden kuruluşların, özel
kişiler elinde bulunan hisse senetlerini nominal de-
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ğerlerini % 70 değeri ile de olsa, satın alınması ve
ille o müesseseyi yaşatma çabasını anlamak ve izah
etmek her halde güç olsa gerekir.
Gelelim Sümerbank'ın yatırım politikasına ve uy
gulamasına: Ülke kalkınması ve iç ödemeler denge
si açısından, bir an önce işletmeye açılması yararlı
görülen, her yıl yeterli ödenekler ayrılan önemli
projeler nedense savsaklanıyormuş, daha doğrusu
bir şey bekîeniyormuşcasma zaman kazanılmaya ça
lışılır, görüntüsünü vermektedir; Geçen sene büt
çesinde de değinmiştir: fakat her nedense
Sayın
Bakan bu konuya cevap vermek istemediler. Şöyle
kî:

Proje süresi
Gaziantep Tekstil Makineleri Fabrikası
Çanakkale Sentetik Deri Fabrikası
Gemlik Selefon Tesisi
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1974 - 1978
1974 - 1977
1973 - 1977

Proje tutan
Lira
650 000 000
92 000 000
626 000 000

1976 Kasım
sonu harcaması
Lira
3 235 000
6 525 000
1 525 000

sarf edilmiş bulunmaktadır.
!
1974 yılında fiyatlara zam yapılmış
olmasına
rağmen, ihracatın 1975 ve 1976 yıllarında hemen he
Bu üç projenin amacı, ithalâtı önlemektir. Tür
men bir misli kadar fazla olması da dikkat çekici
kiye'nin 14 yılda tekstil makineleri için ödediği para,
dir. Keza, Ticaret Bakanlığı Bütçesinde verilen bil
11 milyar 935 milyon liraya ulaşmıştır ki, bunun
gilere göre:
9 milyar 215 milyonluk kısmı Üçüncü Pîan dönemine
Pamuk ipliği : 1975'te 43,6 milyon dolarlık ihraç
aittir.
yapilmış,
1976'da 127 milyon dolara yükselmiş,
1976 yılı içinde, Gaziantep'te kurulacak fabrika
Dokuma, giyim eşyası : 1975'te 17,5 milyon donın yerinin alındığı bildiriliyor. 1975 yılında da bu
îarüık ihraç yapılmış, 1976'da 41,6 milyon dolara
üç projeye hiç harcama yapılmamış olduğuna göre,
bu yılkı 3 - 5 milyonluk harcamaları yine de hayra Jî yükselmiş,
yormak gerekir. Ancak, geciken her gün, ayrıca
Ben' konfeksiyona : 1975'te 51,6 milyon dolarlık
projelerin maliyetlerini artırdığını gözden uzak tut
ihraç yapılmış, 1976'da 41,3 milyon dolar olarak
mayalım. Gaziantep fabrikası, tekstil makineleri ya
b'rsz düşük gerçekleşmiş.
Buna karşılık Sümerbank'ın ihracatında
sürekli
pacak olan bir fabrikadır. Sayın Bakan üç yıldır Ij
bir
düşüş
olmuştur.
Bu
hususun
da
Sayın
Bakan
taSanayi Bakanlığında bulunmaktadır. Makine yapan
j
rafından
nçıklanmasmı
rica
ediyorum.
fabrikaları en kısa sürede gerçekleştireceğini vaat
Srnsyi va Teknoloji Bakanlığının 1977 Yılı Büteden Sayın Bakana güveniyoruz; ancak bu konuda i
ki ağırlık bir ölçüde bizi şüpheye düşürüyor. Türk j çss!nin Milletimize ve uygulayıcılara hayırlı olması
nı temenni eder saygılar sunarım. (Alkışlar)
halkının umutlarının bir kere daha kırılmasını iste
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın
miyoruz. Sayın Bakandan bu konuyu detaylı olarak j
Mehmet Varışlı. Buyurun efendim.
açıklamasını rica ediyoruz. Sözlerimi bağlamadan
önce bir de Sümerbank'ın ihracat durumuna değinmek
A. P. GRUPU
ADINA MEHMET VARIŞLI
istiyorum.
(Konya) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli
üyeleri;
Sümerbank'ın ihracat durumunda da sürekli bir
1977 Malî Yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
düşüş izlenmektedir.
çesi üzerinde Adalet Partisi Senato Grupunun gö
1974 yılında 384 milyon liralık ihracat yapmış
rüş, tenkit ve temennilerini arz etmek üzere söz al
ken, 1975'te 222 milyon liraya düşmüş, 1976 yılın
da da 200 milyona inmiş bulunmaktadır.
mış bulunuyorum.
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Sözlerime başlarken, Yüce Senatonun değerli
üyelerini ve Bakanlığın sayın mensuplarını saygıyle
selâmlarım.
Sayın senatörler;
Türkiye'miz, sanayide kalkınabilmesi için çok
elverişli imkânlara sahip olan bir memlekettir. Bu
itibarla yatırım ve sanayileşmek için fevkalâde bir
potansiyel mevcuttur, fakat bugüne kadar bu im
kânları ve bu geniş potansiyeli derleyecek, toparla
yacak, belirli gayelere kanalize edecek önemli bir
çalışma yapılmamıştır. Her şeyden önce hangi im
kânlara sahibiz, yeraltı ve yer üstü kaynaklarımız
nelerdir, ne kadardır, bunlardan ne ölçüde yarar
sağlayabiliyoruz gibi etütlerden mahrum olarak sana
yileşme gayreti içerisine girmiş bulunuyoruz.
Türkiye'mizin nüfusu hızla büyümektedir. Büyü
yen nüfusumuzu tarımla kalkındırmanın mümkün ol
madığını gerçek bir ifade ile hepimiz söylüyoruz.
Sanayiinin sürükleyici sektör hüviyetini muhafaza et
tiği çağımızda, kısa zamanda sanayileşmeyi en büyük
arzu olarak kabul ediyoruz^ Bu şartlar içerisinde
neler yapılmalıdır sorusu, hepimizi rahatsız eden
bir konu halindedir. Şurası muhakkak ki, sanayii
miz modern teknoloji dediğimiz anafaktörden mah
rumdur.
Teknolojiyi
geliştirecek üst seviyeli idareci ve
teknik personeldir. Bunun yanında kalifiye işçi mev
zuu gelir. Teknoloji ve kalifiye işçi dar boğazı yer
li imalâtçılarımızın dünya ile rekabetini kısıtlamak
tadır. Buna hammadde ve ara malı unsurlarını da
katarsak, sanayileşmenin güçlüğü kendiliğinden or
taya çıkar. Bugün küçük esnaf olsun, büyük sanayi
ci olsun istediği hammaddeyi ve malzemeyi aradığı
zaman buSamamlakta, bu yüzden iş yapamadığı gi
bi, taahhüdünü yerine getirememekten hem zarar
görüyor, bu yetmiyormuş gibi, tazminat ödemek
zorunda kalıyor. Bu konu, yerli hammadde ve ara
malında kendisini göstermekle kalmayıp, ithal edile
I
cek mallarda da döviz sdantısı ile karşılaşılmaktadır.
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noloji, işgücü, hammadde ve sermayedir. Biribirinden önem taşıyan ve biri diğerine tercih edilmeyen
bu unsurları sanayileşmenin anahedefi olarak kabul
ediyoruz. Türkiye'mizin jeopolitik durumu da sa
nayileşmemizi mecbur kılmaktadır. Uyguladığımız
plan ve program döneminde sanayileşme, kalkınma
aracından kurtarılıp bir hedef olarak seçilmelidir.
Sayın senatörler;
Memleketimizin taşı ile toprağı ile
Müslüman
Türk insanları ile atalarımızın bıraktığı şanh tarihî
ile övünüyoruz. Biz bunlarla övünürken, anarşinin
kesin mihrakı olanların ne ile övündüklerini de me
rak ediyoruz. Soruyoruz; ne istenir bu cennet va
tandan; ne istenir bu aziz milletten?.. Beğenmeyen
varsa buyursunlar gitsinler arzu ettikleri diyarlara.
Çeksinler bu Milletin yakasından ellerini.
Sayın senatörler;
Memleketin bugün ulaştığı gelir seviyesi, tasarruf
oranı nüfus, tabiî kaynakları, altyapı tesisleri, işgü
cü mahareti sanayinin hızla gelişmesine imkân sağ
layacak seviyededir. Kısa zamanda ihraç sanayii
yatırımlarında rekabet şartları içinde yaşayabilecek
bir sanayii meydana getirip, iç tüketim ihtiyaçlarını
karşılayacak sanayinin yanında, ihracata dönük sa
nayi haline gelmemiz en büyük arzularımız olduğu
nu belirtmek isteriz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, sınaî üretimin
miktarı üretim kalitesi, üretim fiyatı sanayide ham
maddenin ikmalinde ve nihayet sanayiye lâzım olan
enerjinin temininde, sınaî yatırımların finanse edil
mesinde, mevcut tesislerin rantabl bir şekilde işle*
turnesinde, sanayi politikasının tespitinde, yürütül
mesinde, takip ve kontrolünde söz sahibi olan önem
li bir Bakanlığımızdır. Bu kadar önemli bakanlığı
mızın Teşkilât Kanununun biran önce çdtarılmasım
arzu ediyoruz.
Sayın senatörler;
3 ncü Beş Yıllık Planda kalkınmamızın hedefi
ağır sanayi olarak tespit edilmiştir. Üzülerek ifade
ediyoruz ki, ağır sanayinin kuruluşu Türkiye'de geç
Sayın senatörler;
I kaîmıştır. Yıllardır, temel yatının malı üreten sana
Sanayileşmede çekilen sıkıntılardan en önemlisi,
yi, fabrika kuran fabrika ve makine yapan fabrika
ucuz kredi ve finansman ihtiyacının temin konusu
diyoruz, motor, aktarma organlan, iş makineleri,
dur. Sanayidye zamanında ve lüzumu kadar kredi
takım tezgâhları, eîektromekanik sanayii, elektronik
verilmelidir.
sanayii ve ağır makine ve teçhizat fabrikalarının ku
rulması diyoruz.
Yukarıda arz ettiğim konuların ötesinde fiyat ve
kalite kontrolünün yeterli olması da hesap edilirse,
En büyük arzumuz ve temennimiz bunların kısa
sanayileşmede ne kadar sıkıntımız olduğu açıkça mey
zamanda gerçekleşmesidir. Ağır sanayinin artık pla
dana çıkar. Hulâsa edersek sanayi
yatırımlarının
nın bir emri olmaktan kurtarılıp, planın hedefi oîadört ana unsurdan ibaret olduğu meydana çıkar. Tek j rak seçilmesi kanaatini taşıyoruz.
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Sayın senatörler;
Sanayimizin can damarı, Sanayi sitelerinden söz
eımeK istiyoruz. Organize sanayi bölgelerinden söi.
edersek, özellikle buralarda sosyal nitelikteki ihtiyaç
lara hiç yer verilmemiştir. Meselâ Çırakldt Okum,
Sağlık Dispanseri, laboratuvar, konferans, seminer ve
eğitim salonları, cami, banka, PTT gibi tesislerdir.
Misâl mi?... Konya organize sanayi bölgesi sosyal te
sislerin hiç birine sahip değildir. Bunların haricinde,
organize sanayi bölgelerinin ağaçlandırılması ve tüm
yollarının asfaltlanması lâzımdır. Bu bölgelerde ula
şım imkânlarına da ehemmiyet verilmelidir. Bilhassa
telefon ihtiyacı olanların meseleleri
halledilmelidir.
Özellikle bu bölgelerde, sanayicinin hammadde ihti
yacı için bölge depoları kurulmalıdır. Millî Eğitim
Bakanlığının istihdam öncesi eğitim merkezleri de,
organize sanayi bölgelerinde kurulacak sanayicilere
teknik eleman yetiştirilmeleri temin edilmelidir.
Sayın senatörler;
Sanayimizde önemli problemlerden birisi de işçi
ile işveren arasında sağlıklı ve sürekli bir barış orta
mının yaratılması hususuna önemle inanıyoruz. Bu
cümleden olarak, özellikle son yıllarda üretimi ve is
tihdamı durduran, yatırımcının yatırım hevesini kı
ran, bir çok iş yerinin faaliyetini ve üretimini aksatan
işçi olayları, işyeri işgalleri, kanunsuz grevler konu
suna da temas etmek isteriz.
Yine üzülerek ifade ederiz ki, Türkiye'mizin iktisaden kalkınmasında ağır tahribatlar meydana getir
mektedir. Bu bakımdan işçi - işveren ilişkileri günü
müzün pek önemli ve pek çok aktüel konusu olmaya
devam etmektedir. Sanayici ve işveren kesimini tem
sil eden her kuruluş, bugün işçi -. işveren ilişkileriyle
çok yakından ilgilenmek mecburiyetindedir. Adalet
Partisi Grupu olarak, işçi - işveren arasında sürekli
ve sağlıklı bir ortamın yaratılmasını istiyoruz. Esefle
belirtmek isteriz ki, son zamanlarda işçi ile işveren
ilişkileri bilerek ve kasıtlı bir şekilde bozulmakta ve
grev hakkı araç olmaktan çıkartılarak, tahrikin ve
anarşinin bir amacı haline getirilmek istenmektedir.
Grevleri tahrik eden ve bundan medet umanlar var
dır. Ülkede, açıkça katı bir hür teşebbüs düşmanlığı
yaratılmak istenmektedir. Okullardaki anarşik olayla
rın işyerlerine sıçramasına, işyerinin işgal edilmesine
büyük bir özen gösterilmektedir. Bazı kuruluşların, iş
çi •! işveren ilişkilerini tahrik etmeyi meslek haline
getirmeleri gözden kaçmamaktadır. Hatta, bazı siya
sîlerin iki kesim arasındaki çatışmaları daha da ileri
götürerek işçi ve işvereni aynı mindere çekme gay
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retini göstermektedirler. Şurası gerçekki, minderde
mutlak mağlubiyet vardır. Ya işçi mağlup olacaktır
ya da işveren. Dikkatlerinize sunarım sayın senatör
ler; bu bir işçi ve işveren için taktiktir, bir oyundur;
ama işçimiz ve işverenimiz bu oyuna gelmeyecektir.
Sayın senatörler;
Bilindiği üzere, bir süre önce hür teşebbüs kuru
luşlarının siyasî ve ekonomik konularda birlik ve be
raberlik içinde hareket etmelerini sağlamak amacıyle
Hür Teşebbüs Kuruluşları Birliği adı altında yeni bir
organizasyon meydana getirilmiş bulunmaktadır. Bu
yeni organizasyon Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,
Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları, îşveren Sendikaları
Konfederasyonu, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederas
yonu gibi kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlarla Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımızın ilgilenmesini dilemekteyiz.
Sayın senatörler;
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan arzularımızı
dile getirirken, Parlamentonun gündemlerinde bekle
yen bazı tasarı ve tekliflerin süratle çıkmasının temin
edilmesidir. Bunlardan;
Kıdem tazminatı fonunun kurulmasıyle ilgili ka
nun tasarısıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren
kıdem
tazminat fonunun kurulması için Çalışma Bakanlı
ğınca bir kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır.
Bu tasarının, kanunlaşmasını arzu etmekteyiz.
Ayrıca, Çıraklık ve Kalfalık Kanunu ile ilgili ta
sarının kanunlaşmasını istemekteyiz. Bu tasarı Büyük
Millet Meclisinde kabul edilmiş, Cumhuriyet Senato
su gündemindedir. Uzun yıllardan beri üzerinde çalı
şılan işçi ve işvereni ilgilendiren bu Kanunun, sana
yimizde kanunlaştığı takdirde, büyük ferahlık yarata
cağı kanaati içerisindeyiz.
Sermaye piyasası tasarısının yıllardır kavgası ya
pılmaktadır. Bu tasarının da Meclislerimizden kısa
zamanda kanunlaşmasını istiyoruz.
Sayın senatörler;
Sanayinin gelişmesi için mütehassıs elemanlara ih
tiyaç vardır. Gerek işçi ve gerekse işverenler için za
man zaman seminer, kurs, konferanslar düzenleyip
onlara çağın gelişmeleri izah edilmelidir. Diğer taraf
tan, Türk sanayiinin gelişmesi kendi kendini yenile
mesi ve üretmesi gibi konularda çok ciddî ve çok ya
rarlı araştırmalar yapan Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırmalar Kurumunun çalışmaları ile ilgilenip, bu
kuruma azamî yardım elimizi uzatmalıyız.
Diğer konulara gelince; Sanayi Bakanlığımızın,
organize sanayi bölgelerinde enerji ve su işlerinin her
hangi bir sıkıntıya maruz kalmaması için, gerekli ted-
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birlerin alınmasını sağlamasıdır. Bölge Sanayi reh
berlerinin hazırlanmasında sanayi odalarına yardım
cı olunmasını dilemekteyiz. Tüm sanayi kuruluşları
nın isimlerini, adreslerini, istihdam kapasitelerini ve
üretim kapasitelerini gruplarına ve sektörlerine göre
derleyen renkli klişe ve ofset baskılı bir sanayi rehbe
ri hazırlanmalıdır. Bazı sınaî tetkikler yapmak üzere
yurt dışı gazileri düzenlenmelidir. Bu geziler düzenle
nirken, özellikle endüstri merkezleri ve fuarlar seçil
melidir.
Sayın senatörler;
Küçük ve büyük sanayide olduğu gibi ağır ve dev
sanayi kuruluşlarına derhal geçelim diyoruz. Gönlü
müz, kalbimiz bu arzu ile doludur. Hal böyle iken,
bu sanayiye nasıl geçilecektir diyoruz. Bilhassa piya
sanın tetkikinden anlaşılırsa, malzemenin birini bu
lursanız diğerini bulamıyorsunuz. Bugün pirinç ma
mullerinde, saç mamullerinde, profil demir,
çeşitli
ebatlarda yuvarlak demir sıkıntısı vardır. Niçin bulun
muyor demekten kendimizi alamıyoruz ve soruyoruz
ki, Bakanlığımız neden piyasadaki malzemelerin tü
ketimi ile ilgilenmiyor?... Bir taraftan bir cins malze
meden dağ gibi yığılmış, diğer taraftan başka bir
malzemeden bir gram bulunmuyor. Malzeme konu
sunda bu dengeyi sağlamanın, Sanayi Bakanlığımızın
aslî görevleri arasında olduğuna inanıyoruz.
Sayın senatörler;
Sanayicimizin teşvik tedbirlerinden istifade konu
su ayrı bir meseledir. Teşvik tedbirlerini kim alır,
kimlere verilir, ne zaman verilir?... Bu konu bir esa
sa bağlanmalıdır. Sanayicimiz basit meselelerden do
layı bekletilmemelidir. Teşvik tedbirleri
hakkında
Bakanlığımızın çok ve hem de pek çok hassasiyet
göstermesini çeşitli sözlerin dolaşmasını önlemek ba
kımından lüzumlu görmekteyiz. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımızın Türk çiftçisinin önemli sorunlarından
birisi olan traktör konusunda da yakın ilgisini dile
mekteyiz.
1976 yılı bütçe görüşmelerinde de bu konuyu aynı
önemle ele almıştık. Aradan geçen bir yıla rağmen,
durumun
değişmemesi bizi üzmektedir.
Hükümet
Programında kalkınmamızın sanayi sektörüne daha
da fazla ağırlık verileceği kayıt edildiği halde, bu bir
yılda önemli bir atılım görmemekteyiz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birçok konuşmalar
ve ilerlemeyen temel atmalardan ileri bir harekette
bulunmamıştır. Yapılan zorlamalar sonunda, kurulan
Tümosan - Taksan - Temsan - Testaş, gibi şirketler,
bir başka türlü iktisadî kamu kuruluşlarıdır. Finans
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manları, dolaylı yollarla da olsa Maliye Bakanlığın
ca yapılır. İdare Meclisi üyeleri ve Genel Müdürleri
Hükümetin bir kanadınca tayin edilir. Yalnız önem
li bir fark, personeline istediği kadar ücret öder. Har
camaları ne Sayıştayea ve ne de Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulunca denetlenmez. Yani, her birinin
milyarlarca lira harcama yapacağı bu kuruluşlar, yal
nız bir anlayışın denetim ve yönetimine verilmiş bulu
nuyor.
Değerli arkadaşlarım;
Türkiye'nin tarım traktörü ihtiyacı her yıl artmak
tadır. Bu talep 1975'de 52 000, 1976'da 61 000 olmuş,
1977'de 71 000, 1978'de 83 000, 1979'da 92 000 ve
1980'de 100 000 adet olacağı tetkiklerimiz neticesinde
anlaşılmış bulunmaktadır.
Bir yandan yılda 150 000 den fazla traktöre ihti
yaç olduğu bildirilirken, diğer yandan mevcut trak
tör fabrikalarının genişleme projelerine izin verilme
mektedir. 1973 yılında verilen projelerden
üçünün
genişleme izni verilmiştir.
İki önemli projenin yatırımlarına izin verilmemiş
tir. Bu projeler CHP. - MSP. Hükümetinin kurulu
şundan beri kâh CHP. kâh MSP. tarafından durdu
rulmuştur. Bu genişleme projelerine ait kararname
ler, 1976 Ocak ayının ilk günlerinden beri Bakanın
masasının gözünde kilitli durmaktadır.
Eğer yukarıda açıklanan, yani tatbikine izin ve
rilmeyen, kararnamesi çıkarılmayan diğer iki proje,
zamanında yatırımlarını yapsalardı 1976'da 37 000
adet değil, 80 000 traktörü hem de % 60 yerli katkı
oranıyîe değil, % 85 yerli katkı oranıyle üretecek,
mevcut fabrikaların döviz tasarruflarına ilâve olarak
350 milyon dolar döviz tasarruf etmiş, ayrıca en az
20 000 vatandaşımıza iş bulmuş ve talepten 10 000
adet fazla üretim yapılmış olacağı için karaborsa ön
lenmiş olacak idi.
Yukarıda adı geçen teşebbüslerde yabancı serma
ye en çok % 25'dir ve yabancı sermaye % 20'ye in
dirilebilir. Bugün traktör fabrikalarımız malî, idarî,
teknik yönden bizim tam kontrolümüz altındadır.
İdare bizde olmak üzere, yabancı sermaye aracı
her zaman yurt yararına kullanılmıştır ve kullanılabi
lir. Bu tutumlar sonucu yalnız traktör konusunda yıl
lık döviz kaybımız bir milyar dolardır.
Konya'da temeli atılan dizel motoru traktör fabrikasmm yatırımı 7 milyar TL. olacağı söyleniyor.
İşin bugüne kadarki gidişine bakarsak, bu traktör
fabrikası hakikî anlamda ancak 6 - 7 yıl sonra faali
yete geçebilir ve planlanan 80 000 traktör yıl kapasi537 —
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tesine 10 yılda varılabilir. Şu hususu temenni ederiz
ki, 1977 yılında çok az sayıda ve çok az bir yerli kat
kı oranıyle basit bir montaj hattı faaliyete geçirilebilirse temennimiz bu olacaktır.
Bu 7 milyar TL.'hk traktör fabrikasında dizel mo
toru, dökümhane ve döğme atelyeleri olmadığı hal
de, Konya gibi büyük bîr şehirde 100 milyonlarca li
ralık lojman ve diğer tesislere anafabrika tesislerinden
önce para yatırılacağı tarafımızdan pek uygun görül
memektedir.
Değerli senatörler;
Türkiye 1976'da 32 983 komple traktör ithaline
196 milyon dolar ve yerli ürettiği 37 032 traktör için
gerekli parçalara da 80 milyon dolar
harcamıştır.
1974'te genişleme projeleri kabul edilseydi harcana
cak döviz 284 milyon dolardan 63 milyon dolara ine
cek ve aradaki fark olan 220 milyon dolar tasarruf
edilecek idi. Çiftçimiz 20'ye yakın marka ve 40'a yak
laşan model arasında yalnız yerli üretimleri tercih
etmektedir. Komple ithal traktörler müşteri bekler
ken, yerli üretimlerde alıcı kuyrukları vardır. Bunun
nedeni, yerli traktörlerin fiyat, kalite, satış sonrası
hizmetler ve yedek parça bakımından çiftçimizce ter
cih edilmesidir.
Sayın senatörler;
Bize ayrılan zamanın dolduğunu tahmin ediyo
rum. Bu kısa zamanda söylenmesi mümkün olan şe
yi söyleme gayreti içerisinde olduk.
Geri kalmışlıktan kurtulmanın çarelerini beraber
bulacağımız bu ortamda, bu ünitelerle gelişmiş ül
kelere yaklaşmanın adımını atmanın gururunu hep
beraber tatmalıyız.
Merkez Teşkilâtı, Sümerbank Genel Müdürlüğü,
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel M ü 
dürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Türkiye Sellüloz ve Kâğıt Fabrikaları
Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.
Genel Müdürlüğü, Türkiye Çimento Sanayii Genel
Müdürlüğü ve Azot Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğü
kuruluşlarımızın hizmetlerini burada şükranla Grupum adına kaydederken, memleket sanayiine daha
iyi ve başarılı hizmetlerini dilemekteyiz.
Sayın senatörler;
Süremin dolması nedeniyle sözlerime istemeye
rek son veriyorum. Aziz milletimize ve memleketimi
ze Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçemizin hayırlı
ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diler, hepinize
Grupum ve şahsım adına en derin saygılarımı suna
rım. (Alkışlar.)
— 538
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BAŞKAN — Grupları adına ikinci kez söz iste
yen sayın üye?... Yok.
Şahıslan adına söz isteyen arkadaşlara sıra ile
söz vereceğim.
Sayın Ege?... Yok.
Sayın Özer, buyurunuz.
H A M D İ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler;
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşlerimi çok kısa olarak arz etmeye çalışaca
ğım.
Bu bakanlığın büyük önemi ile tutumu arasında
derin bir uçurum vardır. Bu Bakanlığa emanet edi
len bütçe yurt çıkarına değü, parti çıkarına harcan
mıştır. Temelsiz temeller ekileıek oy üretme yolu tu
tulmuştur. Devlet Planlama Teşkilâtı bir kenara iti
lerek, parti planlaması uygulanmıştır. Fabrikaların
kuruluş yeri peşinen tespit edilerek anaplan ve fizi
bilite raporları sonradan buna uydurulmuştur. Devlet
Planlama Teşkilâtını kendi görüşüne zorlamış, onla
rı gerçekten saptıramayınca, kendisi sapmaya devam
etmiştir.
Anayasal bir kuruluşu hiçe saymakla Anayasayı
çiğnemiştir. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, Devletin
tesislerini millet için değil, kendi partisi için kullan
mıştır. Kendi partisinden olmayanları işten atmaya
ve kendi işçileriyle kendi sendikasını kurmaya koyul
muştur.
1976 yapım programında yer alan ve 7,5 milyar
liralık bir yatırım ayrılan Hasançelebi Peletleme Te
sisinin bu yüzden inşaatını durdurmuştur. Daha önce
burada çalışmakta olan işçilere baskı yapılarak ya iş
ten ayrılmalarını, ya da MİSK Sendikasına bağlan
malarını emretmiş. Bu işçiler, Anayasanın ve kanun
ların kendilerine tanıdığı sendikal haklarına dayana
rak bu emri reddetmişler, bunun üzerine işyerinin
adım değiştirerek onları saf dışı etmek yolunu tut
muş. Hekimhan îş Mahkemesinin iki defa işçiler le
hinde verdiği kararı uygulamamış ve çare olarak da
7,5 milyar liralık tesisin yapımım durdurmuştur.
Bu yörede yaşayan insanları politik tercihlerin
den dolayı cezalandırmak için Dördüncü Demir -^ Çe
lik tesisini Hasançelebi'ye kurdurmadığı gibi, bu yö
re halkına peletleme tesisinde de iş vermemek için
başka yerlerden işçi getirmeyi planlamış ve buna uy
gun ortam doğuncaya kadar işyerini kapatmıştır.
Sayın senatörler;
Soruyorum, bu davranışın renginde ve kokusun
da milliyetçilik ve Müslümanlık var mıdır?... Aynı
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kitabın, aynı bayrağın ve aynı toprağın sahibi olan
bu halka karşı yapılan bu zulmü hangi vicdan ka
bul eder?..;
Saym senatörler,
Bu Sayın Bakan partizanlığı din haline getirmiş
tir; partiyi millet için değil, mületi parti için kullan
maktadır.
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ayıp, ayıp.,
H A M D İ ÖZER (Devamla) — Parti ve mezhep
ayırımı yaparak ve işyeri dağıtımında kulun rızkına
ambargo koyan bir kimseye, kul boyun eğse de, Al
lah'ın adaleti eğilmeyecektir.
Ayıp diyorsun sayın arkadaşım, neyin ayıp oldu
ğunu isterseniz size şu anda ispatlayayım; fakat söy
lemek istemiyorum.
BAŞKAN — Sayın Özer cevap vermeyin efen
dim.
HAMDİ ÖZER (Devamla) — İsterseniz

devam

edeyim.
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Tamamen yanlış, hiç
alâkası yok.
BAŞKAN — Siz devam edin efendim.
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu iddialarımı
elbette ki Sayın Bakan cevaplayacaktır. Fakat, Se
nato tutanakları açıkhğı zaman, bu cevapların ne de
recede hakikate uyduğunu ve benim veya kendileri
nin yalan yoluna ne derece saptjğını Senatonun tuta
nakları ve benim yazılı, sözlü soru önergelerimle,
araştırma önergelerim ispatlayacaktır.
Bu bakımdan, kimsenin kimseye ayıp demeye
hakkı yoktur. Ancak Cenabı Hakkın vermiş olduğu
rızk'a ambargo koymak isteyenlerin yolu, ayıp yo
ludur; bunu bilmek lâzım.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Saym İlhan.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının değerli
üyeleri, hepinizi hürmetle selâmlarım.
Grup temsilcileri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
1977 malî yılı Bütçesi üzerindeki tenkit ve temenni
leri dile getirdiler, bağımsız bir üye olarak ben de
aynı tasarı hakkındaki görüşlerimi çok kısa olarak
belirtmeye çalışacağım.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1977 malî yılı
Bütçesini bu Bakanlığın yeni ve iddialı bir hamlenin
içinde bulunduğu bjr dönemde müzakere etmekte
yiz. Sanayi Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kuruluş
lar bir süredir Türkiye'de yeni sanayi kuruluşları için
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planlama proje çalışmaları yapmaktadırlar. Yapılan
projeler Türk sanayiinin bugünkü yapısına göre da
ha köklü ve organize tesisleri gerçekleştirme yolun
dadır. Projeler gerçekleştiğinde Türkiye montaj sa
nayi dönemini büyük ölçüde aşmış olacaktır. Motor,
dişli kutusu, iş makineleri fabrikaları, fabrika tesis
leri imal edecek fabrikalar, montaj sanayiini aşan
daha ileri seviyedeki endüstri tesisleridir. Bu tesisle
rin temelleri ister sembolik olarak, isterse kısa süre
de gerçekleştirilmek üzere atçlmış bulunsun, Türk
Milleti bundan böyle bu tesislere sahip çıkacak ve is
tikbalde hangi hükümetler kurulursa kurulsun bu te
sisleri gerçekleştirme zorunda kalacaktır.
Ben bütün bu tesislerin kısa bir süre içinde ger
çekleşeceğine inanıyorum. Öte taraftan çeşitli şehir
ve kasabalarda kurulması planlanan sanayi siteleri
ve organize sanayi bölgeleri endüstriyel gelişmeye
önemli katkılar sağlayacaklardır.
Teknik eğitim ve öğretim yapan kurumların sayı
larındaki artış, vasıflı işgücü ve teknisyen temininde
kısa süre içinde büyük kolaylık sağlayacaktır.
Bu arada endüstrileşmenin en Önemli altyapıları
olan enerji tesisleri, barajlar, hidrolik ve termik santrallar, ulaştırma ve muhabere tesisleri, maden istih
sali ve işleme hususundaki projeler alanında son yıl
larda önemli hamleler gerçekleştirilmiştir. Sanayi te
sisleri ile enerji istihsali, ulaştırma, muhabere ve ma
den istihsal tesislerinin yapımlarının dengeli bir bi
çimde gelişeceğini ve endüstrileşmede altyapı yeter
sizliğinin sorunun doğmayacağını ümit ediyorum.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı endüstrileşmeyi Do
ğu Anadoîuya yaymak hususunda ilk defa müşahhas
bir çabalamanın içine girmiş bulunmaktadır. Bu tutu
mu takdirle karşılarım.
Muş şeker fabrikasının temeli de 1976 yılında
atılmış bulunmaktadır. Şeker fabrikası inşaatının ön
çalışmaları hızla ilerlemektedir. Bu teşebbüsler se
bebiyle Hükümete ve Sanayi Bakanlığına Muş halkı
adına şükranlarımı arz etmeyi bir görev biliyorum.
Saym Başkan, değerli senatörler;
Pek çok Doğa Anadolu ili gibi Muş'ta gerek ta
rım, gerekse sanayi tesisi kurmak bakımından uygun
potansiyeli vardır. Sanayi Bakanlığında en kısa zaman
da Muş'ta yeterli bir organize sanayi bölgesinin tesi
sine önayak olmasını talep etmekteyim. Bunu takiben
bölge karakterine uygun ve tanma dayalı diğer en
düstri tesislerinin kurulmasında zaruret vardır.
Diğer bir ihtiyaç konusu da çimento fabrikasıdır.
Muş'ta kurulacak bir çimento fabrikası, hem çevrenin
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geniş ihtiyacına cevap verebilecek, hem de nispeten
yakın ülkeler olan ve çimento ithal etmekte bulunan
îran, Suriye, Irak'a, ihraç yapabilme olanakları ola
caktır.
Sayın Bakandan istirhamımız şudur; Muş, Bula
nık, Malazgirt ve Varto'da birer küçük sanayi sitesi,
Bulanık, Malazgirt'te birer Sümerbank satış mağaza
ları. Muş şeker fabrikasına mümkün mertebe Muş'lu
olan hemşehrilerin alınması. Bilhassa, bu hususu Sa
yın Bakandan istirham ediyoruz, alınacak olan işçile
rin mümkün mertebe o yörenin çocukları olsun. Şa
yet, başka yerlerden alınırsa, halkın üzerinde menfi
etki yapmaktadır. Çünkü, oradaki halk açtır. 1975 1976 yıllarında çimento eksiği dolayısıyle Varto'da
1966 depreminden sonra yıkıhmş ve ele alınmış olan
konutlar yapılamamıştır. İstirham ediyoruz, 10 se
neden beri barakalardayız, hiç olmazsa bu çimento
eksikliğinden dolayı Varto'daki binaların çalışmaları
yarıda kalmasın, yardımlarınızı bekliyorum, çimento
noksanlığı bakımından inşaatlar devam etmemekte
dir.
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edildiği gibi, (temenni ederim ki) bu iddialar yanlıştır.
Gelişigüzel temel atma konularına gelince: Bunun
da toplumu aldatıcı nitelikte olduğu kabul edilirse,
Devlet hayatında, özellikle Anayasada önem taşıyan
plan müessesesini inkâr olacağından, Devletin istik
rarlı ekonomik politikasına ters düşer ve istikrarsızlık
gibi Devlet bünyesinde anarşiye imkân sağlar.
Plan ve program ışığı altında karşılığı gösterilmek
suretiyle yapılacak ağır sanayi, altyatınm tesis ve faali
yetlerin, az gelişmiş ülkeler bakımından tutarlı kal
kınma için gerekli olduğu ancak, plan, program ve
karşılık kaynak göstermiş olmak şartiyle. Bu şartlar
yerine getirildiği takdirde az gelişmiş ülkelerin özel
likle Çin gerçeği, Çarlık Rusyası gerçeği bunun tipik
örnekleridir. Montaj sanayimden ziyade ağır sanayie
aît yatırımlara önem vermek suretiyle bugünkü du
ruma gelmiştir, Çin gerçeği. Sadece batıdan basma ka
lıp, derme çatma montaj sanayii ile az gelişmiş ülkele
rin kalkınamayacağı kanaatindeyim.

Beni dinlediğiniz için sizleri hürmetle selâmlarım.
1977 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin
Türk Milletine, Sanayi Bakanlığı teşkilâtına hayırlı
uğurlu olmasını dilerim.
BAŞKAN — Sayın Öztürk?. Yok. Sayın Güven?.
Yok. Sayın Üstünel?. Yok. Sayın Feyyat, buyurun.
M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan,
sayın senatörler; değerli Bakanlık mensupları;
İstihdam konusu ile temel atma konusuna iki cüm
le ile temas edip ayrılacağım, zamanınızı almaya
cağım.
Münhasıran oy gayesiyle yürütülen tutarsız politi
kanın iş hayatındaki görüntüsü; yani yansıması açık
işsizliğin, gizli işsizliğe dönüştürme yolundaki gay
retlerdir. 5 personelin kâfi geldiği bir kuruluş üni
tesine, 10 ilâ 15 kişi alınırsa veya bin personelin göre
bileceği, yetebileceği kuruluşlara iki bin kişi alınırsa
gizli işsizlik doğar ve müzminlesin Bu da zararlı; fa
kat cazip görünen ve toplum bünyesini sarsabilecek
hatalı iktisadî politikanın ülkeye çok pahalıya mal
olabilecek, uzun vadeye yönelik anarşizmin kaynağı,
başka bir ifadeyle protoplazması olacaktır.
Nasıl ki, alyuvarlar akyuvarlara yem olduğu za
man, uzviyet için kan kanseri mukadder ise, bunun
gibi gizli işsizlikte açık işsizliği yutması, gizlemesi
de; yani açık işsizliğin bu şekilde yararsız bir durum
da gizlenmesi toplum için görünmesi zor; fakat uzun
vade için anarşi kaynağına dönüşmesi olağandır. İddia
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Saym Erbakan'ın alt yatırımı ağır sanayie öncelik
tanıması hususundaki konuşmaları plan, program ve
karşılık bakımından dengelenirse, zannederim ki, kuv
vetli tarafı olan ekonomi hayatında yeri olan bir fi
kirdir. Bu fikrin uygulandığı, nazara alındığı ülkeler
de gerçek ciddî bir kalkınma kendisini göstermiştir.
Çünkü, kalkınmanın tedrici montaj sanayii ile mi ya
vaş yavaş ağır sanayiye gidilsin, yoksa evvelâ ağır
sanayi, alt yatırımlar mı yapılsın; ondan sonra lük
se ve tüketim sanayiine gidilsin diye değişik fikirler
vardır. Ben şahsen Türkiye az gelişmiş bir ülke olması
bakımından, alt yatırımlarda ağır sanayiye öncelik
verilmesi taraftarıyım.
Teşvik tedbirlerinin gereğine inanmaktayım. An
cak, gereksiz yerlerde; ihracata dönük olmaması yö
nünden, iyi inceleme yapılmadan teşvik imkânlarının
sağlanmasının da Devlete çok pahalıya mal olacağı,
ekonomik olmayacağı kanaatindeyim. Bazı yerlerde
altyapı yatırımları Devlet için çok pahalıya mal ola
cak ve bu konuda ağır rizikolarla karşılaşılabileceği
gibi, bazı yerler için cazip teşviklerin verilmesi de
faydadan ziyade zarar doğuracağı izahtan verestedir.
1 - 2 yıl içinde değil de daha evvelki yıllarda bunun
örneği vardır. İsim zikretmeye gerek yoktur, 10 fab
rikanın yapılacağı yerde, ihracata dönük 50'ye kadar
fabrikaya teşvik imkânları verildi; fakat sonradan an
laşıldı ki yeraltı su ve taşıt imkânsızlığı devlete çok pa
halı yatırım masraflarına sebebiyet verdi. Bu neden
le bazı fabrikatörlerin teşvik belgelerinin iptal edildiği
görülmüştür. Fakat bu 1 - 2 yıl içindeki teşviklerin
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böyle olmayacağı temennisi ile bundan böyle bu konu
ya, bilhassa ihracata ve üretime dönük olarak verilen
teşvikin karşılığının alınabileceği bir tutum içerisinde
faaliyetlerin icra edilmesi, işlemlerin yapılmasını te
menni eder, Bütçemizin Sanayi Bakanlığı delâleti ile
Türk Ulusuna hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.
BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğîu?. Yok. Sayın
Müezzinoğlu?. Yok, Sayın Nalbantoğlu..
HİLMİ NALBANTOĞLU
Başkan, sayın senatörler;

(Erzurum) — Sayın

Hepinizi saygıyle selâmlarım.
Bu Bakanlığın kuruluş kanunu zannediyorum hâlâ
yoktur. Bu nedenle de görevleri bir karmakanşıkhk
içinde gitmekte, açık ve berrak olmamaktadır. Baş
langıçtan beri belirli yasa ve ilkelere bağlanamamış
iş ve işlemler masalara getirilen ve bazan iğreti olarak
getirilen emre teşne kişilerin kişisel tutum ve yöntem
leri nedeni ile amaçtan saptırılmış olabilmektedir. Bu
nedenle diyorum ki, bu Bakanlığın günün koşullarına
göre yeniden organize edilmesine hemen girişilmelidir. Ülkemizde artık bugün her köy dahi, yöresinde
bir fabrika veya işyeri açılmasını ister hale gelmiş
tir. Bu istemleri, 1974 yılı Bütçesi sırasında buradan
dile getirmiş ve hatta Sayın Bakanın ilinin ilçelerinin
istemlerini de sıralamıştım. Her yörede, hatta ilçe sevi
yesinde bu istemleri gerçekleştirmek için kooperatif
veya şirketler kurulmaya başlanmış ve bazıları seçtik
leri konularda uğraşıya da geçmişlerdir. Bakanlık, bağ
lı kuruluş ve şirketler eliyle yine bazı yatırım uğraşı
içine girmiştir. Bu eylem tabiatıyle memnuniyet veri
cidir. Ancak, malî kaynak yetersizliği teknik ve tek
nolojik yetersizlik, gereksinen enerji yetersizlikleri ve
hele proje seçimlerindeki bazı yerlerdeki isabetsizlik
lerin bu uğraşı içine giren yöre halkını hüsrana uğrat
mamasını da temenni etmekteyiz. Bu nedenle Devlet
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının ve Bakanlığın yu
karıda sıraladığım konulara ciddiyetle eğilmesi gerek
mektedir.
Ayrıca, Bakanlık taşra örgütünün kurulması işine
hız verilmelidir. Geri kalmış yörelerin sanayi gerek
sinmelerine daha fazla ilgi gösterilmelidir. Ayrıca,
Bakanlık sanayi yatırımlarının gerektirdiği altyapı ya
tırımları için Hükümet programlarında ağırlığını koy
masını bilmelidir. Hükümetler de artık bölgesel araş
tırma, planlama ve uygulama eylemine girmelidir.
Sayın Bakan,
4 ncü Beş Yıllık Planlamanın başlatılmakta oldu
ğu şu sıralarda sizden de bölgesel planlama konusun
da bu kürsüden söz vermeniz gereğini duyuyorum.
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Bir başka konuya geçiyorum; sanayinin gelişmesi
için halkın sırtına dayalı teşvik uygulamalarından is
tifade edenler hâlâ gelişmiş yöreler ve hâlâ tüketim
mallan üretimine yönelik yatırımlardır. Teşvik uygu
lamalarını hem kalkınmada öncelikli yörelere doğru
kaydırmalı, hemda ana ve ara mallar üretimine önce
lik veren yatırımlara dönüştürülmelidir. Yatırım
mallan üretmedikçe ithalât ve ihracat arasındaki den
gesizliği kapatmanın da imkânı yoktur.
Bir diğer konu; çok ortaklı şirketler ile halka açıl
dığını sayfa sayfa ilân eden şirketler konusudur. Bun
lar üzerinde ciddî bir inceleme yapılmalıdır. Hele
halka açılan şirketlerin malî blançoları ile paravana
dağıtım ve satış aile şirketlerinin malî bilançoları
Maliye Bakanlığı ve vergi dairelerince de incelenmeye
değer. Bu vergi kâr, zarar konulan bakımından da bu
oyunlara elbirliği ile son vermeye mecburuz.
Bir kere daha tekrarlayacağım; Türkiye basit ve
kolay tüketim malları sanayi devrini geride bırakmalı
dır. Kaynaklarımızın büyük kısmını yatırım malı üre
timine kaydıracak şekilde sanayi politikamızda te
melden değişikliğe gidilmelidir. Her geçen gün aleyhi
mize işlemektedir. Son yıl içerisindeki uygulamaları
öîunılu olarak izliyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız eli ile dağıtı
lan teşvik belgeleri uygulamanız konusunda 1975 yı
lında bir Araştırma Önergem kabul olunmuştur. He
nüz komisyon çalışma safhasına geçmedi. Ayrıca, 1976
uygulamalarınız için de bazı söylentiler var. Hatta,
yoğun söylentiler var. Bu kürsüde söylemekten çe
kinmiyorum. Bir dost olarak «Dost acı söyler kabi
linden» de söylemek hakkım ve görevimdir de. Ay
rıca birtakım özel proje büroları yatınm yapmak is
teyen ve teşvik tedbirlerinden yararlanmak isteyenlere
projeler yapmakta ve teşvik belgesi almalarına aracı
olmaktadır. Bu büroların Bakanlığınız ilgili bürolarıyîe çıkar ilişkileri de kulaklarımıza gelmektedir.
Hatta Partinize hibe ve yardım toplama işi de bu ara
cılar eliyle tezgâhlandığı ifade edilmektedir. Ben bu
söylentilere inanmak istemiyorum,
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Tamamen yalan.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim lütfen.
Karşılıklı konuşmayınız.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — O kanaaî bende gelişirse 1976 yılı uyguîamalan için de bir
soruşturma konusu getirirsem sakın gücenmeyiniz.
Bakanlık Bütçesinin memleketimiz ve milletimize
hayırlı olmasını Ulu Tantı'dan diler, hepinizi tekrar
saygıyle selâmlarım.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Sayın Soydan, buyurununuz.
HİLMİ SOYDAN (Kahramanmaraş) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Türkiye'de sanayi hareketi tarım sektörünün ya
nında ciddî bir zarurettir. İleri devletlere nazaran bukonuda dûn bir mevkideyiz. Sanayi küçük çapta Tür
kiye'de mevcutsa da, büyük çapta motorize sana
yiin ithal yoîuyle temini hepinizin malûmudur.
Cephe Hükümetince ağır sanayi hamlesi, tahak
kuku şartıyle takdire şayandır. Özlediğimiz konu da
budur; ama bunun ciddiyetle gerçekleşmesini fiilî ha
reket ve icraatle öğreneceğiz.

nın gelişigüzel tasarrufu, Anayasanın bir nevi tebdil
ve tağyiri mahiyetini almaktadır.
Sayın Bakandan ricamız budur. Planlamadan ge
çip, Hükümet programına göre tasvibe mazhar ol
duktan sonra istimlâk yapılmadan temel atma, Tür
kiye Cumhuriyetinde hiç bir devirde Hükümetin cid
diyetiyle bağdaşamaz; çünkü yasa hükmü yerine ge
tirilmemiştir.
Muhterem arkadaşlarım;
Meseleye bu yönüyle temas ettikten sonra, bir ko
nuya daha değinmek istiyorum, yapılan fabrikalarda
işçi istihdamı konusu.

Muhterem arkadaşlar;
Yalnız Hükümet icraatlarında, daima icraatın ya
sa hükümlerine uygun olması bir zarurettir. Bu da,
gelmiş geçmiş bütün Hükümetlerin aradığı, yasaların
tatbikinde bir ciddiyetin neticesi olacaktır.
Anayasamızın 36 ncı maddesine göre, herkes mül
kiyet hakkına sahiptir. Yalnız aynı maddenin ikinci
fıkrasında, mülkiyetlerin takyidi vardır. Bu nedir?.
«Kamu menfaati adına mülkiyete el uzatılır» hükmü
dür.

Muhterem arkadaşlarım;
İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları bizim böl
geye yakındır. Bu fabrikaya işçi alınması konusunda
bir hareket başladı. Bu işçi alınması konusu doğru
dan doğruya Millî Selâmet Partisi yetkililerinin ta
sarrufunda imiş gibi, vatandaş Partiye geliyor ve o
yetkililer vatandaştan Parti için 2 500 - 3 000 lira gi
bi bir para almadan işe alınması hususunda tavassut
yapılmıyor.
Bir hüküm daha vazediliyor; «Namaz kılmayan
vatandaş bu işe alınmayacaktır.» Şimdi bu, vatandaş
lar arasında ikiliğe sebep oldu. Kahramanmaraş Vilâ
yetinde bu mesele büyük hoşnutsuzluk yarattı. Beîahsis, Alevî vatandaş üzerinde daha büyük hoşnutsuz
luk yarattı. Çünkü, orada Alevî ve Sünnî vatandaş
lar var. Bu konu yine vatandaş tarafından ihbar su
retiyle savcılığa intikâl etti.

Şimdi sanayi hareketine başlıyoruz, Planlama
dan geçiyor, Hükümet kararnamesine bağlanıyor ve
sonunda da temel atılacak. Çok güzel.
Muhterem arkadaşlarım;
Temel nasıl atılır?.. Mülkiyet vatandaşın tabiî
hakkı olduğuna göre ve bu temel atma da yasal bir
icap olduğuna göre o yerin ilk olarak istimlâki zaru
reti vardır. Görüyoruz ki, bugünkü Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı yaptığı tatbikatta, Planlamadan
geçmiş Hükümetin tasvibine mazhar olmuş ve bir
kararname ile tespit edilmiş olduğu halde daha istim
lâk muamelesi yapılmadan «Bir temel attım» diyor;
ama istimlâk yok ortada. Vatandaş bakıyor ki, arazi
sinin bir tarafına temel atılmış. İstimlâk Kanununa
göre, parası önceden peşin olarak ödenmek suretiyle
istimlâk prosedürü tekevvün ettikten sonra temel at
ma işlemi yapılır. Bu prosedür tekevvün etmeden, bu
Yasanın hükümleri yerine getirilmeden doğrudan doğ
ruya temel atılıyor ve «Biz buraya temel attık»
deniyor. Mülkiyet tabiî hakkı olduğuna rağmen va
tandaşın cebine para girmemiştir, İstimlâk Kanunu
na göre bunun bedelinin verilmesi gerektiği halde be
deli de verilmemiştir. Planlamadan ve Hükümetin
tasvibinden geçerek kararnamesi çıktığı halde bu te
mel atma, hem Anayasa hükmüne aykırı oluyor, hem
de İstimlâk Kanununa aykırı oluyor. Yasa hükmü
yerine getirilmeden vatandaş arazisinde icra organı

Muhterem arkadaşlarım;
Bu tahkikat Afşin, Elbistan ve Kahramanmaraş
savcılıklarında devam etmektedir. Benim Saym Ba
kandan bu konuda ricam şudur; (Ben demiyorum
ki, Sayın Bakan bunlara emir vermiştir) bu şekilde
hakkın suiistimali hem kendi Partisi bakımından za
rarlıdır, hem de Türkiye'de o zaman bir ırk ihtilâfı
doğmaktadır, namaz kılan - namaz kılmayan, Alevî
vatandaş -. Sünnî vatandaş ayrımı doğmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu ayrım Osmanlı İmparatorluğunu yıkmıştır ve
bu tefrike Sayın Bakanın süratle el koyması lâzım
ve suçların da (tahkikat devam etmektedir) tahkikat
neticesinde süratle yakalanıp cezalarım istediği tak
dirde, Sayın Bakan bu işçilerin istihdamı sorununda
kendisini büyük bir şaibeden kurtarmış olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım;
Burada Türkiye her haliyle yine Anayasanın şu
hükmüne göre bir bütündür, bölünemez, parçalara
ayrılamaz. Lâik bir Cumhuriyetin sahibi olarak,
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hangi ırk ve mezhebe sahip olursa olsun, hangi parti
iktidara gelirse gelsin, gelen Bakan, Türkiye Cumhuri
yetinin Bakanıdır, o partinin bakanı değildir. O halde,
vatandaşın hakkı ise, bu hakta bölücülük yapılma
mak suretiyle vatandaşın istihdam ihtiyacının ve za
ruretinin yerine getirilmesi bakanlığın hem Anayasa
ve hem de yasalar icabı görevidr.
Muhterem arkadaşlarım;
Çok yaygın bir şekilde bir hadise ile karşı karşıyayız. Anadol, Murat otomobilleri ve traktörlerin fi
yat zammı konusu bir defa Bakanlık tarafından red
dedildi. İkinci bîr defa bunlara zam verildi. Halk
arasındaki dedikodu çok yaygındır, bu konuda. Mevsukiyyeti bizce malum değildir. Burada büyük men
faatlerin döndüğü ileri derecede söylenmektedir ve
halkı, bilen ve bilmeyen vatandaşı rahatsız etmekte
dir. Belki Sayın Bakanın bundan bir haberi yoktur;
ortaya birtakım aracılar girmiştir. Bunun imkânı var
dır.
BAŞKAN — Sayın Soydan, iki dakikanız kaldı.
HİLMİ
efendim.

SOYDAN

(Devamla) —

Bağlıyorum

Gerek teşvik tedbirleri projelerinin hazırlanma
sında büyük menfaatlerin döndüğü, hatta devletin so
yulduğu iddia edilmektedir. Mevsukiyyet üzerinde
durmuyorum. Sayın Bakandan hassaten rica ediyo
rum. Kamuoyunda bu şaibeyi kaldırmak için ciddî
bir tahkikat ve hadiselerin gerekçesiyle, mevsııidyyetiyle ispat edip, güvencimiz olan, ağır sanayie doğ
ru gideceğini tasavvur ettiğimiz ve umduğumuz , ve
Türkiye'nin iktisadî hayatında, ekonomik hayatında
temel taşını teşkil edecek ve gizli işsizliği önleyecek
bu şaibe hakkında bakanlığınızca tahkikat yapılarak
bizi aydınlığa kavuşturmasını arz eder, bütün bakanlık
mensuplarını hürmetle selâmlarını.
BAŞKAN — Sayın Ergin; buyurun efendim.
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Vazgeçtim
efendim.
BAŞKAN — Sayın Aslanoğlu; buyurun efendim.
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Vazgeçtim
efendim.
BAŞKAN — Sayın Oğuz; buyurun efendim.
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; Sanayi Bakanlığımızın muhterem
mensupları;
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 1977 yılı Büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle gerek grupları adı
na gerekse şahısları adına arkadaşlarımızın çok kıy
metli fikirlerini dinledik.
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Müzakere ettiğimiz Bakanlığın faaliyetleri hak
kında çok yapıcı tenkitler olduğu gibi, bu arada his
siyatını ve gönlüne gelen şeyleri ortaya koyanlar da
oldu.
Söylenen ne olursa olsun sabırla karşılamak l â - '
zım; ama cevaplarını da arz etmeden geçmek müm
kün değil.
İki asra yaklaşan zaman içerisinde memleketimi
zin sanayii hamlesini durdurmak, gerek Avrupa pi
yasasını açmak ve burada 41 milyonu bir pazar ha
linde sömürüp istismar etmek isteyenler gerek mem
leketimizin içerisinde bu faaliyeti önlemek menfaati
iktizası için bu faaliyetin içinde olanlar olmuştur;
ama Allah'a şükürler olsun ki, uzun süre sadece mon
taj sanayiiyle veya oyalama lâflarla devam eden bu
sanayi faaliyeti bir noktada bir sanayi hamlesinden
de ileri bir sanayi patlaması olarak ortaya konulmuş
ve 1976 yılı bu sanayi patlamasının başlangıcı olarak
tespit edilmiştir.
ORAL KARA OSM ANOĞLU (Manisa) — Çok
önceden başladı.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Allah'a şükürler olsun
ki, bu 200 büyük sanayiin projele'ri, planları hazır
lanmış 1976 yılı içerisinde, hiç bir yıla nasip olmayan
100 adedinin temeli, gece otomobil farları, traktör
farları altında atılmış, «Bir tek temel atamazlar!» di
yenlerin parmakları ağzında kalmış ve hasetlerinden
çatlamışlardır.
Önümüzdeki sene içerisinde; yani 1977 yılı içe
risinde de 100 tanesinin temelleri atılarak bu faali
yet inşallah yürütülecektir,
Avrupa'nın bunu kıskanması veya durdurması,
frenlemek istemesini çok tabii karşılarız. Çünkü, Av
rupalı seneler senesi bir pazar haline getirmiş oldu
ğu memleketimizde, yine rahatlıkla motorunu satmak
isteyecektir. 50 yıl oyaladığı gibi yme oyalayacaktır.
«Etütlerini yapın, bunların projelerini hazırlayın, bun
ların seminerlerim yapın, üniversitenizde ve ilim
adanılan nezdinde bunların münakaşasını yapın; ama
motoru yapmayın.» diyecektir. Bu, onun tabii hakkı
dır. Çünkü, 41 milyonu pazar haline getirmiştir.
Çünkü, müstemlekeciliğin mahiyeti değişmiştir. Eski
den ordusunu aiıp getirip ülkeler zaptedenler. oraları
sömürmenin yollarım öyle bulurlardı; şimdi öyle yap
mıyor. Sanayi mevzuunda, «Yetkili elemanlar.» diye
gönderdiği adamîarıyle, hariciyecileriyle, aîeşeleriyle,
temsilcileriyle o memleket içerisinde bu sanayiin ya
pılmasını, rantabl olmayacağını, verimli olmayacağını,
eînıa, portakal yetiştirmemizin münasip olacağım bi
ze telkin ederek istismarına devam ediyor.
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Bunu, tabiî memleket içerisinde menfaati iktiza
edenler de destekliyorlar ve böylece memleket sana
yileşme hızını kaybediyor; hatta hazırladığı projeleri
tatbikten vazgeçiyor. Allah'a şükürler olsun ki, bu
1976 yılı içerisinde bu çember kırıldı ve harekete baş
landı. Bu, inşallah ne pahasına olursa olsun gerçek
leşecektir, muhterem senatörler.
«Geçen sene bu 200 tane başlattığınız sanayiye
nasıl para yetiştireceksiniz?...» diyenler, sanayi ham
lesi için konulmuş bulunan 5,5 milyar liranın sarf
edilememesi karşısında hayrete düştüler ve «Önü
müzdeki yıllarda nasıl para bulacaksınız?...» dediler.
800 milyon oîan Sanayi Bakanlığının Bütçesi birden
bire 44 milyara; yani 45 misline yükselince şimdi de «Bu
parayı nereye harcayacaksınız?...» diye karşımıza çı
kıyorlar.
Tabiî ki, bu faaliyeti gölgelemek isteyenler, bunım
yanında halka kadar inmiş, menfaatleri iktizası de
dikodularla bu hamleyi gölgelemek isteyenlerin dü
men suyuna düşmüş olabilirler. Bunu, biz muhalif
partilerden görmediğimiz halde Hükümetin içinde
bulunan parti mensubu arkadaşlarımızın, senatörle
rin, bu kürsüye getirmelerinden ancak üzüntü ve hi
cap duyduk ve yakıştıramadık; ama ziyanı yok söy
lensin. Yarın bunlar gerçekleştiği zaman, bu dediko
duların aslı olmadığım, savcılıklara kadar intikal et
miş olan bu tahkikatların sadece yalandan ve iftira
dan ibaret olduğu anlaşılınca, gerek partimize gerek
se Bakanlığımızın o mümtaz mensuplarına yakıştırı
lan ve yakıştırılmak istenilen bu kabil iftiralar mu
hakkak ki yüzlerine çarpılacaktır ve mahcubiyet on
ların olacaktır.
Millî sanayiin başlaması memleketimizde büyük
bir hamledir, sevinilecek bir hadisedir. Buna bağlı
bir harp sanayiinin gelişmesi ise her gün göğsümü
zü kabartacak b^r hâdisedir. Ecdadımızın faaliyetini
ve hizmetlerini düşününüz. İstanbul'u fetheden, zapteden ecdadımız, silâhı, Amerika'dan, Rusya'dan, Al
manya'dan almadı. Edirne'de kendi yaptı ve İstan
bul'un üzerine eyle yürüdü. Tarihte, gemilerin ka
radan yürüdüğünü tarih kaydetmemiştir; ama ecdadı
mız, Doîmabahçe üzerinden, Ok Meydanından Halic'e
gemileri indirdiği zaman dünya bahriyesi hayretler
içerisinde kaldı. İne bahtında kahpece yakılan donan
mamız bir mevsimde denize indirilecek şekilde inşa
edilip Avrupa'yı, Haçlı âlemini hayretler içerisinde
bıraktı. Ecdat en güzelini yaptı; hem millî sanayii
hem de ona dayalı harp sanayiini (Onun için inanı
yoruz ki) biz de yapacağız inşallah. Tankımızı da
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topumuzu da uçağımızı da yapacağız ve bu millet
beklediği millî sanayii ve ona dayalı bir harp sana
yiini kuracak ve muvaffakiyetini ortaya koyacak.
Bugünün 44 milyarı 1978'de belki 100 milyara
ulaşacak, yarın daha büyük rakamlara baliğ olacak
ve özlenilen bu hedeflere inşallah alev alev, bayrak
bayrak ulaşacak.
Bu tespit ve temenni ile ve Cenabı Allahin bu ha
yırlı hedeflere milletimizi ulaştırması ve istismardan
kurtulması ve sanayiini kurması, harp sanayiini de
inşallah kurarak hiç bir süper devlete muhtaç olma
ması temennisi ile bütçemizin memleketimize ve Sa
nayi Bakanlığımıza ve hatta bütün inanan âleme ha
yırlı olmasını diler; bu yaptığımız silâhlarla, yarınki,
bir tecavüz değil, müdafaamızda en hayırlı hizmet
leri görmesini temenni ederim. Çünkü, takdir eder
siniz, hiç bir millet başkasıyle mücadele ederken si
lâhını bir başka milletten beklemez, muhterem sena
törler. Eğer beklerse bunun adı «Dökme su ile de
ğirmen çevirmeye» benzer.
Arap - İsrail mücadelesi bunun en açık örnekleri
ni ortaya koydu. Bizim her bakımdan manevî bağ
larla bağlı bulunduğumuz o dindaşımız Araplar, bü
tün bütçe imkânlarını seferber ederek, aldıkları silâh
lan İsrail karşısında bîr hafta kullanıyorlar ve arka
sı kesildiği zaman da geri çekilmek mecburiyetinde
kalıyorlar.
Onun için, binlerce yıllık tarihî olan Türk Mil
leti, yaptığı yüzlerce, binlerce muharebede silâhını baş
kasından almak durumunda kalmadı. Onun için, mut
laka, gerek millî sanayiimizi gerekse harp sanayii
mizi yapacağız. Bu yolda Cenabı Hak bizi muvaffak
etsin.
Cümlenizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?... Yok.
Yapılmış oîan tenkit ve temennileri cevaplandır
mak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakam Sayın Abdülkerim Doğru.
Buyurun efendim.
Ssym Bakan tercih edilmiş soru önergeleri var,
bunlarda dahil olmak üzere süreniz 45 dakikadır. Bu
süre içerisinde bitirmeye gayret etmenizi rica ediyo
rum.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Kars Milletvekili) — Muhterem
Başkan, büyük Milletimizin temsilcisi kıymetli sena
törlerimiz;
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Vakiin ilerlemiş olmasını hesaba katarak siz kıy
metli arkadaşlarımı yormak niyetinde değilim. Zaten
muhterem Başkan zamanı tahdit etmiş durumda, ay
rıca bir konuşma yapmak niyetinde değilim.
Bütçemiz vesilesiyle gerek burada grupları adına
gerek şahısları adına fikirlerini dermeyan eden arkadaşalrımıza, Bakanlığımız olarak şükranlarımı arz
etmeyi en mukaddes bir vazife telâkki ediyorum.
İster Bütçemiz vesilesiyle Bakanlığımızın faaliyet
lerini beğenmiş, bizleri teşvik etmiş olsunlar, isterse
hakikaten çok şiddetli tenkitlere bizleri hedef kılmış
olsunlar, bu kıymetli arkadaşlarımızın hepsinin niyet
lerinin iyi olduğunu kabul ediyor, tenkitleriyle bizlere
ışık tutmuş olduklarından kendilerine teşekkür etme
yi candan bir vazife telâkki ediyorum.
Şüphesiz burada olan arkadaşlarıma vaktin mü
saadesi nispetinde suallerine cevap vermeye çalışaca
ğım. Yalnız o mevzua girmeden evvel en sonunda ko
nuşma yapan muhterem Ali Oğuz Beyin konuşmala
rına atıf yapmak suretiyle, muhterem heyetinize karşı
yapmak ihtiyacında olduğum umumî konuşmadan
vazgeçtiğimi ifade etmek istiyorum. Yalnız, çok kısa
bir, iki ilâve yapmak istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Ezelden ebede kadar milletlerin arasında hele bi
zim Milletimiz istememesine rağmen ve bütün beşe
rin bir babadan geldiğine inanarak mücadeleyi lü
zumsuz görmüş oîmasma rağmen, fakat bu ezelî ka
nuna muhalefet mümkün olmadığı için, milletlerara
sında ebediyete kadar mücadele, aslında yarışma şek
linde olması lâzım gelen, binaenaleyh beşeriyetin te
kemmülüne vesile olması lâzım gelen şu arz sathını
mücadele meydanı haline getirmiştir ve bu ebediyete
kadar devam edecektir.
O halde, «Su uyur düşman uyumaz» Atasözünün
ışığı altında, biz hattı hareketimizi düşmanlarımızın
ifadelerine göre mi ayarlayacağa, yoksa kendi ihti
yaçlarımıza göre mi?.. Şüphesiz, bu suali sormak dahi
abesim
Bu noktadan hareket edersek, bugün Türkiye'mi
zin içerisinde bulunduğu meseleler; hatta milletimizin
âdeta maneviyatının bozulmasına müncer olacak de
recede ağır diye tavsif edilen meseleler 3'e irca edil
mektedir. Bunu çok iyi biliyorsunuz.
Biri işsizliktir.
Diğeri, dış ticaret açığıdır.
Üçüncüsü de, diğer milletler camiası seviyesine
gelebilmemiz için, isterseniz buna teknik seviye farkı
deyin, isterseniz iktisadî kalkınma farkı deyin. İşte
bu f arktır.
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İşsizlik nasıl halledilir?.. İşsizlik, işçiye iş bulmak
la halledilir, bunun başka yolu yoktur. İş nerede bu
lunur?.; Bu asırda fabrikada bulunur. Bunu köylü
müz, en aşağı seviyede olan kimselerimiz dahi bil
mektedir: yani sanayi ile halledilir.
Dış ticaret açığı nasıl halledilebilir? 5 milyarlık
bir ithalâta karşılık 2 milyarlık bir ihracat yapabil
me; yani ithalâtla ihracat arasında % 100'den fark
lı aleyhte bir netice. Taa, Hazreti Adem'den bugüne
kadar Anadolu'nun ziraî imkânlan bellidir, yetiştir
diği mahsul ortadadır. Bunları ihraç etmek suretiyle
Türkiye'nin ne kadar döviz elde edeceği bellidir.
Şu halde, ziraî imkânlarımızla bu dış ticaret açığı
nı kapamak imkânsızdır. Ohalde, yine bunu da sınaî
mamullerle kapamak lâzımdır
Maalesef bizim nesil, milletimizin aleyhine; hat
ta tarihimizi de kötülercesine, ecdatımızın başkaları
na ışık tutmuş olmasını dahi neredeyse bir aşağılık
duygusu gibi milletimize telkin etmek istemeleri saf
hasında, yüzümüze en büyük kara olarak vurulan
gerilik, geri kalmışlık, işte bu bahsettiğim noktalarda
toplanıyordu ve biz artık zaman değişti, çağ değişti,
«çağ çağ» diye yeni yeni bazı mefhumlar, alışmadığı
mız mefhumlar öne sürmek suretiyle âdeta bizim ha
kikaten maneviyatımızı kırarcasma yapılan telkinler
de zannediyorduk ki, Garp ileridir, teknolojisi var
dır; hatta frenk icadı derler, gâvur kafası derlerdi.
Kendi milletimizin düşündüğü herhangi bir şeyin
karşısında, ecnebininkinin daha üstün olduğunu ifa
de edebilmek için, «Bu gâvur aklı, bizim aklimiz er
mez» derlerdi. Bunu da sembolleştiren Garp olmuş
tu, Garp Garp; yahut şimdi Batı.
Biz şartlandık, öylesine şartlandık ki, Garp'tan
gelmeyen herhangi bir fikire inanılmaz: Şark Türki
ye'de başlıyor, daha doğuya doğru gittikçe daha da
iptidaî. Onun içindir ki, dış ticaret açığı, işsizlik,
lisans, teknoloji, bunlar hep Garptan gelen mefhum
lar olduğu için, bizim nesil âdeta «Bizim mukaddera
tımız bunu yaşamaktır, gittikçe aradaki fark da açıla
caktır» der; hatta hatırlarsınız, günün birinde bu muh
terem Hükümet üyelerinden bir tanesi, vatandaşları
mıza «Türkiye, Avrupa'ya bu gidişle 2590 senesinde
(Saniyesine kadar hesaplayıp vermiştir) yetişir» diye
ilân etmişti. Şüphesiz milletin maneviyatını bozacak
bir şey. Sebep? Garp çok ilerliyor, biz ilerlesek bile
izafî olarak aramız açılmaktadır.
Adeta kendimizi teslime mahkûm hissediyorduk.
Arz ettiğim gibi bütün mesele bu 3 noktada topla
nınca, bunun da en mühim meselesi dış ticaret açığı
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olunca, (Sınaî mamul ihracı, Garptan geldiğine göre)
sanayi, Türkiye için mümkün olmadığı âdeta şuurlar
altında yatmaktaydı. Bir ara şüphesiz bu büyük mil
let, muhterem Ali Oğuz Beyefendinin buyurdukları
gibi, evvelâ bir milleti yıkmanın onun maneviyatını
yıkmak olduğunu bizim kıymetli askerlerimiz çok
iyi bilirler. Bu milletin maneviyatını yıkmak için yola
çıkmış olan muhaliflerimizin bu taktiğine, bu oyunu
na geldiğimizi âdeta hissedenler, buna isyan ediyor
lardı; ama bu milletin alışabildiği, alışageldiği ma
kamlardan millete telkin edilmedikçe, yok sayılmaz
dı.
Nitekim, buradan, millet kürsüsünden bir arka
daşımız rahat rahat bunu ifade etti. Biliyorduk ki,
bu (Af buyurun) yalandır. Zaten yalanın en büyük
günah olduğuna inanan milletimiz, yalan söyleyenle
ri bir imtihan meydanı olması lâzım gelen dünyayı
harp meydanı haline çevirdiklerine inanıyordu. İşte
aynı kaynaklardan bu defa Türkiye içinde «Şu şu
meseleler vardır» şeklinde bu telkinler geliyordu, ben
itiraf edeyim şahsen, bunun büyük meseleler oldu
ğunu âdeta izah sadedinde, imkânlarımız olmadığını
biliyordum; ama ruhen bunun yalan olduğunu Türk
Milletinin bunu mutlaka halledeceğine inamyordum.
Zaten inanmasak, bu işlere girişmezdik; fakat geçen
lerde bir muhterem elçi geldi; Güney Kore Büyükel
çisi. Konuşmaiarsnıız sırasında milletimize olan hay
ranlığını da ifade etmek suretiyle, münasebetlerimi
zin gelişmesini talep ederken, o arada bahsetti. Gü
ney Kore'nin dış ticareti sadece sınaî mamul ihracın
dan oluyor şüphesiz. Çünkü Güney Kore'nin ziraî
imkânları Türkiye'ye nazaran çok dah^ı azdır. Güney
Kore Türkiye'nin dörtte biri kadar arazisi ve nüfusu
da Türkiye'den daha azdır. Böyle olmasına mukabil,
Güney Koce'de ihracat 7 milv«îr dolar.
Ben kendi kendime dedim ki, Avrupa çok üstün,
frenk kafasının
yaptığını biz bilemeyiz, haydi Al
manya, İngiltere, Amerika'da olan şeyleri yapamayahm, güzel ama, doğuya doğru gittikçe hani bunlar
daha iptidaî. Hatta bizim bir tugayımız gitmişti, on
lara hürriyetlerinin kazanılmasında tek müessir çare
oldu, yardımcı oldu. Bundan dolayı da o millet, mil
letimize minnettar. Medeniyetten nasip şeyle dursun,
onlar bizim milletimizin yemekten iğreneceği şeyleri
yiyebilen müleiüer. Peki, bunlar bunu yapıyor, bunu
nasıl izah edersiniz? Demek ki, dış ticaret açjğsnı ka
patmanın yegâne yolu da sanayileşmedir. Devletinin
kurtuluşu benim bir tugayınım hizmetine bağlı olan
bir millet sanayileşmeyi halleder de, ben halledemezsem, bu millete bühtan olur, iftira olur.
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İktisadî kalkınma da aynı şeydir. Zaten iktisadî
planlarımız yapılırken sanayileşmeyi onun İçin son
zamanlarda sürükleyici sektör, Üçüncü Beş Yıllık
Planda ise, hedef olarak tespit etmiş olmalarından
bu anlaşılıyor.
O halde kıymetli arkadaşlarım, ne yapacaksınız?
Fabrika yapacaksınız. Yani, sanayii temelinden alıp
halledeceksiniz. Buna girdiğiniz zaman dedikodular
olacak. Oluyor gayet tabiî Atasözü var «Atarlar seng-i
tarzi diraht-i meyvedar üzre» fakat biz açık açık, bi
ze gelmiş olanlara söyledik; Milletimizin hakikaten o
mertçe söylediği bazı ifadeler vardır onlara başvura
rak. Dedik ki, şunu bunu bırakın böyle iddiada bu
lunan insanlar ki, olmayan şeyi söylemek iftiradır.
Yine bizim millî inancımıza göre en büyük günahtır.
Heyhat ki, nerelere gelmişiz! Bırakın tevsik etmeyi,
gelin söyleyin sadece isim olarak, filan adamda şu
var, ben onu atacağım. Anayasaya, kanunlara aykırı
olarak, bütün mesuliyeti üzerime alacağım; ama gö
rüyoruz ki, dünya çapında muhterem arkadaşlarımız,
iftihar ediyorum. Zaten önceden arkadaşlarıma fikri
mi söylemiştim. Türkiye'de bunun parası bulunmaz,
hele dövizi mövizi kimse vermez dedikleri zaman,
bu millet kararı ile temayüz etmiştir. Tarih boyunca,
bu kararını verdikten sonra (Ki, bu karar fevkalâde
bir karar değil) dediğim gibi 2 500 küsur senede Av
rupa'ya yetişemeyeceğini bu millete ifade edenler elâlemin aya gittiğini de söylüyorlardı. Aya gitme pro
jesinin karşısında traktör yapmak, motor yapmak o
kadar mühim bir şey değil. Nedense şimdi milletimiz
bu devrede buna karar verdi, diye aya gitmeler falan
unutuldu. O insanları hayrette bırakacak müşküllerin
beşer zekâsı sayesinde halled îlebildiği meselesi unu
tuldu da Türkiye'de herkesin yapabildiği, 200 sene
evvel başkalardım yapabildiği, hatta bu milletin vilâ
yeti olmuş olan memleketlerin yapabildiği işlere sıra
geldiği zaman Türkiye'de bazı kimseler heyheyleri
bastı: Para olmaz, döviz olma yapılmaz, Allah koru
sun batar.
Muhterem Ali Oğuz beyin buyurdukları gibi bu
millet karada yürümesini bilmeyen insanların zama
nında onların gözlerini dehşetten açacak şekilde dağ
lardan gemi yürütmesini bilmiş muhayyilelere şaş
kınlık verecek, muhayyileleri sersemletecek bu kadar
yeni fikir karşısında bu devletin batmayacağım o za
man rîüşünenıeyeıı milletimizin bugün
düşünmesini
ben gene bu hain, zalim düşmanlarımızın kesif pro
pagandasına hamlediyorum.
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Muhterem arkadaşlarım;
Türkiye'de Avrupa'daki ile beraber 3,5 milyon iş
siz var. Burada bir kıymetli arkadaşımız beyan bu
yurdu. Bizim ele aldığımız şeylerin hesabım koydu
600 küsur 700 bin civarında istihdama imkân açacak.
Bu kadar büyük 240 milyarlık bir yatırım karşısında
bu kadar istihdam imkânı elde etmenin dikkatlere
şayan olduğunu da ifade etti, haklıdır. Fakat, bir şe
yi ifade edeyim. Bu sadece içerisinde doğrudan doğ
ruya istihdam edilecek işçi miktarıdır. Tecrübe ile sa
bittir ki, bir işyeri; yani içerisinde bir işçi istihdam
edecek bir iş sahası açarsanız ,onun yan tesirleri dı
şarıda asgarî 3'den, azamî 10'a kadar istihdam doğu
ruyor. Bu hesap üzerinde vasat, en asgarîsinden dahi
giderseniz, katiyetle biliyoruz ki, İnşallah bu fabrika
lar bittiği zaman Türkiye'de, hele bunu bir iki sene
içerisinde elbirliği yapıp da yapabilirsek (Ki, ben ona
inanıyorum muhterem kardeşlerim.) bizi bu şekilde
bazı zalim tenkitlerin hedefi yapmak yerine bize des
tek olunuz. Biz bu memleketin hizmetkârıyız, hep be
raber. 5 senede olacağına (Ki, biz onu ne zorluklarla
çıkardık farkındasınız. Vaktimiz olsa onu da izah
edeceğim) faraza iki senede yapsak ki ona inanıyo
rum, 2 senede olacaktır; 2 sene sonra Türkiye, mev
cut işsizini tamamen istihdam ettiği gibi, belki dışarı
dan işçi getirmek mecburiyetinde kalacaktır. Ben bu
na şaşıyorum. Çünkü Osmanlı devletinin en zayıf za
manında bile Avrupa'dan Türkiye'ye işçi gelip çalışı
yordu. Bu memleket, bizim askerlerimiz çok iyi bilir
ler, âdeta dünyanın payitahtı şeklinde stratejik mev
kide bulunması dolayısıyle bu sadece askerî ehemmi
yet değil, iktisadî diğer ehemmiyetlerde birbirine ek
leniyor ki, bu Allah'ın hikmetidir. Bir şeyde temayüz
edenin başka şeyleri de oluyor. Önün gibi aslında bu
memleketin dışarıya işçi göndermesi hakikaten bizim
için utanılacak bir gafletin neticesidir başka bir şey
değildir. Katiyen milletin vasfı ile, milletin geriliğiyle,
ileriliğiyle izah edilmesi mümkün olmayan;
fakat
maalesef bu milletin sevk ve idaresi mesuliyetim üze*
rine almış olan insanlar için belki hakikaten maalesef
utanılacak bir neticedir.
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çevesinden 10 milyon dolar almak için gittiği sırada,
kendisine hakaret edildiğini, tahkir edildiği, azarlan
dığını; fakat şimdi 1 milyar doları verirken el üstün
de baş üstünde tutulduğunu görünce gözlerinin yaşar
dığını gördük. Sorduğumuzda bunun sebebini böyle
izah etti. O sadece ilki idi, arkasından geldiğimizde
durmadan kapımızda kredi verme teklifleriyle karşı
karşıyayız. Ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Âdeta reddet
mekten utanıyoruz. Artık mümkün değil, şunu aldık,
artık yeter falan, demekten çekiniyoruz. Yani, ele al
dığımız bu projelerin gayet normal olduğunu, Türkiye
için hakikaten takdirkâr bir şey olduğunu, başkaları
bize ifade ederken, kendi milletimizin içinden bir kı
sım kardeşlerimiz dikkat ederseniz (işte nitekim bazı
arkadaşlarımız burada da beyan buyurdular) Anaya
saya aykırıdır, insan haysiyetine aykırıdır buyurdular.
Ne yapmışız?. Devlet Planlamadaki arkadaşları zor
lamışız.

Kıymetli arkadaşlarım;
Teşviklerde şöyle oluyormuş, böyle işler oluyor
muş. Gelin söyleyin, atarız dedik. Arz ettiğim gibi,
bugün dünyadan bir sürü memleketin elçileri durma
dan kapılarımıza geliyor, emin olun işimiz dolayısıyle
birçoğuna randevu veremiyoruz. Türkiye'ye 10 sene
evvel Devlet Planlama Müsteşarı o zaman Hazine
Umum Müdürü olarak, İtalya'dan konsorsiyum çer
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Kıymetli arkadaşlarım;
Böyle söylenince orada çalışan kıymetli arkadaş
larımıza hakaret oluyor. Bizim milletimiz şahsiyetli
dir. Kendisine tazyikle iş yapmaz. Tenzih ederim ben
bu milleti. Eğer tazyikle orada iş yapan adam varsa,
zaten o mesuliyeti taşıyacak kabiliyette değildir. Fa
kat, fikir olabilir bunu kabul etmek lâzım. Baştan ha
kikaten fikir münakaşaları oldu. Nitekim, 18 tane çi
mento fabrikası mevzuunu ilk getirdiğimiz
zaman
hakikaten orada muhterem birçok arkadaşımız; fazla
dır, itiraz etti. Tahmin ediyorum ki, basına intikal
eden birçok şeyler, onların bu fikirlerinden de olabi
lir. Ama, «Müdaveîeyi efkârdan biraka-i hakikat do
ğar.» Sonunda bir başka Yüksek Planlama toplantı
sında hakikaten saadete gark oldum ve hissiyatımı
öyle de açık açık ifade ettim; 18 fabrikanın içerisinde
acele başlaması lâzım gelen Bingöl fabrikası, Adıya
man fabrikası, Doğu Anadoîudaki birkaç tane fabri
ka; baraj sahaları, zelzele sahaları olduğu için.
Nitekim bir kıymetli senatörümüz ifade etti; Var
to'daki zelzele evlerinin çimento ihtiyacının karşılan
ması. Bunlar havadan olmuyor, fabrika ister. Üzerin
de ısrarla dururken,
Çimento Umum Müdürümüz
esası kabul edilmiş olan 18 çimento fabrikasından bi
ri olduğu için 550 bin ton kapasite ile Devlet Plan
lamaya fizibilite raporunu gönderdiği zaman oradaki
ler, «hayır bu fazladır, 200 bin ton olmalıdır» diye
mücadelesini yapıyorken, âdeta üç beş hafta sonra
toplandığımız bir başka Yüksek Planlama toplantısın
da kendileri «Efendim Türkiye'nin bu 18 tane çimen*
to fabrikası, ancak İ982 yılma kadar; yani Dördün-
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cii Beş Yıllık Planın sonuna kadar yetişmesi şart5 on- j| rasını vereyim, diye burada resmî ağızlardan ilân
dan sonra derhal 25 tane çimento fabrikasını daha i edildi; bütün matbuatımızla, radyomuzla, bir sürü
eîe 'almak Iâz?m» deyince, ben ihya oldum kıymetli Ij ilim adamlarımız kanalıyle. «Bu projeler felâkettir,
Anayasaya aykırıdır, ahlâksızlıktır, Türkiye'yi batı
arkadaşlarım»
Tabiî Türkiye, dövfzsizüklen şikâyet ediyor. Be- S racak.» E,, böyle derken, ilim adamlarımız dahi bu
nim toprağımı Almanya'dan 9 dolar - 10 dolar fazla j' kadanm söylerken, müsaade buyurun da avam takı
mından insanlar kalkıp da; rüşvet aldı demesinler
vermek suretiyle pazar bulmam mümkün olan kom
mi?. Böyle bir dedikoduyu bu memleket için tabiî
şularıma ısrarh taleplerine karşı satamamak yüzün
s-ıyî«3K£i insan, akim dışına çıkmış olur gayet tabiî.
den. İtenim pamuğumu tekstil haline getirip 5 misli
I
Kıymetli Mehmet Varışlı Bey arkadaşım,
fiyatla satamamak yüzünden sadece ziraî mahsuller
Şimdi, daha dün gelmiş «işte '% 40'ım, % 50'sini
den gelecek dövizle ben iktifa edersem, gayet tabiî ki ı
yapıyor
traktörün» diye kendileri şahsen de gelmiş
ticaret açığım olacaktır.
lerdi. Tabiî iyi niyetle memleketin ihtiyaçlarını bu
«Teknoloji açığî» çok söylendi. «İnsanoğlu telki
rada ortaya koymak suretiyle ifade ettiler. Bir an ev
ne müsait» denildi reddediyorum, kıymetli arkadaşla
vel tevsii belgesin! verin derken şüphesiz Sanayi Barına-Ben inanıyorum ki, her şey aslına rücu eder. ı fcankğı olarak, bu büyük milletimizin bize verdiği muTarihte bu millet teknolojide hepsinden en üstün iken.
karides vazifenin vebalini düşünerek, Türkiye bu ka
maalesef onda bizim tarihçilerimizin, edebiyatçıları- J dar basit şeyde hâlâ dışarıya para mı ödeyecektir?..
mızın, veyahut baz* ilim erbabımızın hatası vardır.
Onun nöbetçisi benim. Başkası gayet tabiî benim kaBugün tetkik ettikçe çıkarıyoruz ki, bütün ilmîn men j dar takdir edemez, Gayet tabiî vermeyecektim.
şei buradan çıkmıştır, eserleri ortadadır, garplılar bun- I
Esbabı mucibe olarak şunu öne sürüyorlar; «Efenlan uzun zaman tercüme etmede zorluk çekmişler,
çektikten sonra da mehaz göstermedikleri için, maa t dim, tevsi edeceğim; ama işte bunlar gelmezse ben
lesef bu milletin tenezzül ermediği, yalan beyanlarda i| RBSÎI yaparım?» Türkiye'de niye daha bir ay sonra?
Şimdi 80 bin traktörü yapacak firma var. Yabancı
bulundukları için, sanki kendileri icat etmişler, gibi
sermaye şöyle dursun, kendileri kredisini vermek su
dünyaya ilân etmişler; ama işte sonunda tıkandılar.
retiyle lisans know - hovv'inı da tekeffül etmek kayHalbuki belli bir kaynağa bağlı olan tekamülde tı
projelerini yapma
kanmaz, Niye tıkandılar?.. Çünkü, mehazını verme- j d.?yle, mühendislik hizmetlerini,
i
mesuliyetini
üzerine
alarak
nasıl
80
bin traktörü ya
dikleri kendilerinin icat ettiklerini söyledikleri yalan- J
pacak
fabrikaya
şey
yapıyor?..
Demek
ki, bizim mil
lan dolayısîyle tıkandılar ve beşeriyet, (İtimat buyu
letimizin tarih boyuKca bariz vasfı, meseleyi hallede
run) yine hu milletten bekliyor yeni ufaklara açıhnacek olan kararlı olmasıdır. Ölmedik Allaha çok şiij kür. Karardır bir beşerin zaten en büyük kudreti, en
Dünyanın geldiği şu sıkıntılı devrede, dertlerine I
büyük hususiyeti. Bu da bizim millete vergidir. Bunu
çare bulacak yeni ilmî buluşları yine bu milletten bek
kabuî etmek lâzım.
liyor. Teknoloji kuvve halinde bu millette mevcuttur.
Gayet tabii evvelâ geliyor, arz ettiğim gibi arkaBunu her yerde söyledik, yine de söyîÜ3'oruz. Bir za- ji
s»sdan karcımıza şunu çıkarıyor : Bir kıymetli arkamanlar Ccea-Colamn büe Türkiye'de yabancı serma
daşınnz da; «işçi ve işveren, iş barışı filan.» gibi ne
ye iîe kurulmasından başka çare olmadığı düşünülür
mafhuîîi!ar getirildi şu memlekete! Hey dünyaya baken, bilmem Efen Pilsen'in, biranın yahane! sermaye
ile âdeta Türkiye'de kurulmasından başka çare cima- j| nş götüren, adalet götüren millet; sen kendi içinde
d'ğmı düşünen bir memlekette, kıymetli arkadaşlarım ij harptan bahsediyorsun da, yeni yeni mafhumlar getidiyorlar ki, o dışarının dedikodusuna atfen, efendim I rilmîş, sulhu nasıl tesis edeceğiz diyor,
Tofaş evvela gelmiş teklif etmiş, Renault kabuî edil
Kıymetli arkadaşlarım;
memiş ve sonradan kabul edilmiş, Burada kötü bir
Üzüîorek şunu ifade edeyim; yabancı sermayenin
şey vardır; yani menfaat vardır. «Bir dokun bin ah
karşısında olduğunu, Türkiye'nin sömürüldüğünü id
dinle kâseyi fafurdan» demiş ecdadımız. Gayet tabiî
dia eden bir sendika vardı. îşte bir mevzuda, evvelâ
geri clursak, bunun her tarafınızda alâmetleri olur.
fiyatını vermedi, sonradan verdi dedikleri şeyde, beHangi tarafından tutarsınız?. Demin arz ettiğim gibi, iI mm belimi büken, bağrıma taş bastıran onlar oldu.
dünya takdir ediyorken; şu projeler fevkalâdedir, gü
Yabancı sermayenin karşısındadır, diyor. Ben de tazeldir, yaparsınız. Derhal sıraya giriyorken; ben pa- i[ mgm; yeni k n o w - h o w teknoloji getirmiyecek yaban— 548 —
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cı sermaye tezine müsaade etmiyorum dediğim za- I iü bulunduğumuz için diğer konuşmaları hakkında
man, fabrikayı kapatıyoruz, dediler. O, yabancı ser
şimdilik herhangi bir cevap veremedim. Arz ettiğim
mayenin karşısında olduğu için bizim arkamızda ol
gibi, daha dikkatli tetkik ettiğimde eğer sual mahiye
ması iâzım geien sendika dahi baktık karşımıza çık
tinde bir şeyler varsa, arzu buyurursanız yazılı ola
tı. «Ne umarsm bacından, bacın ölür acından.» Ama,
rak cevap veririni.
ben bu memleket evladını gayet tabiî kalkıp da mem
BAŞKAN — Sorulara geçelim mi Sayın Bakan?..
leket içerisinde (yine güzel bir hüküm vardır eskile
SANAYi VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLrin; «Def-i neıasit, ceîbî menafiden evlâdır.» Mem
KERÂM BOĞKÜ (Devamla) — Evet efendim.
leketi iktisadî kalkmdırmaktansa, memlekette fesat çı
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
karmasını önlemek daha iyidir) o yüzden mecbur kaîsi Sayın Hikmet Aslanoğîu bir sorusuna yazılı olarak
dım, gayet tabiî müsaade ettim. Yoksa Allaha çok şükür
cevap -isier. Zapta geçmesi bakımından okuyorum.
kimsenin, (Tenzih ederim) ve diyorum; yîğitse, rnert«1". İtalya i!e işbirliği yapılarak Fiyat Traktör
se gelsin söylesinler, kanunları çiğnemek pahasına;
Fabrikası işbirliği iîe traktör fabrikası kurulduğunu
çünkü; hırsızlık öyle bir kötü şeydir ki, dairemde bir
basından ve beyanias'dan öğrenmiş bulunuyoruz. Yurt
tane hademe hırsızsa, ben hırsız sayılırım. Kendimi
ihtiyacı için zarurîdir. Halen çalışmakta olan ve bil
hırsız şaibesinde bırakmaktansa idam edilmeme mün
diğim kadarıyie kapasitesi 15 bin traktör olan Türk
cer olacak şekilde kanunları dahi çiğnemeye razıyım.
Traktör Fabrikasının tevsii iîe bu konu daha ucuz
Nerede o mert adam, gelip bunu söylemedi şimdiye
ve rahat gerçekleşmez miydi?. Bu yola neden gidil
kadar?. Kendilerine açıkça söyledik, tenzih ediyo
memiştir?.
rum; ama mecburum söylemeye; yoksa «namussuzsu
2, Balıkesir hemşehrilerime bilgi verebilmek
nuz» dediğimiz halde, sükût. Bir de bakıyoruz yine
maksadsyle halen inşa halinde bulunan kâğıt fabrika
arkalardan konuşmalar; efendim teşvikte şunlar olu
sının ne zaman işletmeye açılabileceğini öğrenmek is
yor, bunlar oluyor..
tiyorum. Bir tarih verebilir misiniz?.»
Muhterem arkadaşlarım;
Bu sondan takdim ediyorum, yazılı olarak cevap
Benim bu konuda söyleyeceğim bundan ibaret.
iriîiyorîar,
Şimdi, Muhterem Başkan, vaktimiz kaldıysa sual
Sayın Ucuzal ; «1976 yılında gazetelere verilen ten
lere cevap vereyim.
zilâtlı kâğıt miktarı ile bu miktarın her gazete için
BAŞKAN — Efendim,
vaktiniz 20 dakikadan
ayrı ayrı tutarları ne kadardır.» diye soruyorlar.
fazla.
Ea maiumat sizde hemen var mı?. Yoksa yazılı
cîarak verirsiniz. Çünkü bir tetkik neticesi olacak.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLSayın Sami Turan soru soracaklar. Buyurun efen
KERÎM DOĞRU (Devamla) — Peki efendim.
dim.
Muhterem Kâzım Kangal beyefendinin tenkitleri
SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, Kayseri'ye
ne umumiyet itibariyle bize îşık tuttuğu için çok te
gittim; pancar paralarının ne zaman ödeneceğini sorşekkür ederek, sordukları suallere veyahut cevap ve
dühu', ben de Sayın Bakandan soruyorum.
rilmesi icap eden kısımlar varsa onlara temas etmek
2. Toprak Mahsulleri. Ofisi gibi Şeker Şirketin
istiyorum, Gecenin bu ilerlemiş saaîmcla çok not al
de de bîr kararname ile Merkez Bankasınca kredi vedım; fakat belki hepsin; cevaplandıramayacağım, gö
rilmesi mümkün müdür?. Acaba böyle bir teşebbüs
zümden kaçacağı için, vaktinizi ihlal etmeyeyim, diye
var mı?.
cevap veremediklerim, atladıklarım olursa, ya arzu
buyururlarsa yazılı olarak takdim ederim, veyahut
3. Kayseri'ye yapılacak çimento fabrikasının ye
ikaz ederlerse buradan arzı cevap etmeye çalışırım.
ri belH olmuş mudur?.
Yalnız, azotlu gübre istihsalinde % 9 düşüklük
olduğunu tespit etmiş durumdayız, i 975 ve 1976 yı
lma doğru dediler. Bunlar yanlıştır, Azotlu gübre istihsalinde % 11 artış vardır.
Bunun dışında sual şeklinde bir şey göremediğim
için, umumî mütalaalardır. Bunların çoğuna, aşağı
yukarı tamamına iştirak ettiğimiz ve bizi teşvikâr ko
nuşmalarından dolayı da kendilerine teşekkürü borç-
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4. Bünyan'da kaba kumaş ve battaniye yapan bir
fabrikaımz var. Çok eski bir fabrika. Senelerden be
ri, bu fabrikanın genişletileceğim ve eskimiş olan ma
kinelerin değiştirileceği söylenir; fakat şimdiye ka
dar böyle bir şey gerçekleşmedi. Programlarınızda
vav mıdır, acaba ne zaman olur?.
5. 1976 yılında Erzincan'da temelini
attığınız
ağır sanayi takım tezgâhı fabrikalarının temeli, Er-
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zincan Senatörü Sayın Niyazi Unsal tarafından sö
külerek Meclise getirildiğini gazetelerden okuduk. Bu
neşriyattan sonra herhangi bir tekzibe rastlamadım.
Eğer olmuşsa özür dilerim. B»ı senatör Devletin bu
malım, temelini nasıî söker getirir?. Bu senatör hak
kında bir işlem yapılmış mıdır?.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
Daha mı var efendim?..
SAMI TURAN (Devamla) — Temel atılan yer
de acaba şantiye bekçisi yok muydu ki, bu arkadaş
temeli sökebildi?
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, şeker pa
raları, senelerden beri, aşağı yukarı aynı dert şeklin
de devam etmekte olduğunu biliyorsunuz. Hakikaten
pancarın söküldükten sonra paraya kaîboiması zaman
aldığı için ve şeker fabrikaları tarafından bunun, pa
ralarının ödenmesi usulü bugüne kadar tatbik edildiği
için, bu sıkıntı bugüne kadar gelmiştir. Aynen Toprak
Mahsu'Eeri Ofisi veyahut diğer bazı kooperatiflerde
taban fiyatına mevzu teşkil eden mallarda yapıldığı
gîbi, buna da önceden para ayrılması şekli üzerinde
düşünüyoruz; fakat takdir buyurursunuz bu bir çalış
ma meselesidir, mevzuudur. Bunu ilgili müessesemiz
de tei'Mk etmektedir. Biz de ba fikir üzerindeyiz. Bu
nu halîedebUirsek, bu yola gitmeyi Hükümete teklif
edeceğiz.
Kayseri'deM Çimento Fabrikasmin, takdir buyurur
sunuz kadromuz kifayetli değil, zaten bir sürü kim
seler de bunu tenkitleri meyanında ileriye sürüyor
lar da; ama bu işlere mani olacak değildir. Yani, bu
fabrikaların kuruluşunda halletmemiz lâzım gelen me
selelerden biri de kadro olduğu için, zaman zaman da
ötede beride takıldığı için, bu kâfi miktarda, istediği
miz süratte çalışma imkânından mahrum olmamız dolayssıyle bütün bu fabrikalara birden başlayamadık.
Kayseri'deld, yerin henüz belli olmamasının bir sebeibi de budur.
İkinci bir sebebi; orada bir hususî teşebbüs var
dır. Onlar, kendileri mutlaka bu fabrikayı yapmak
niyetindedirler. Evvelce tereddüt ettiler, çimento sa
nayii için. Böyle bir karar aldığına göre; mahallî bir
teşekkül olarak vilâyetin belli bir yerinde kurmak isti
yorlar ve «Eğer siz kurarsanız biz vazgeçeceğiz» şek
linde söylediler. Sonunda, «Hayır biz mutlaka yapa
cağız, eğer siz bize ayak bağı olmazsanız» şeklinde
söylediler. Bu yüzden, zaten işlerinin muayyen bir sü-
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raiîe yapılalbilnıesini de nazarı itibare alan umum mü
dürlük, diğer işlerine şimdi ağırlığım vernıüş, öbüriinün biraz daha gelişmesini bekliyor.
Bünyan'daki Sümerbank Fabrikasına gelince;
Türkiye'mizin fabrikası olmayan bir çok yerlerinin
şüphesiz âcil ihtiyaçları karşısında, bakanlık olarak
şimdilik, fabrika olmayan yerleri birinci planda ele
aldığımız için, işte inşallah onları bu sene hemen
hemen tamamlamış oluyor. Düşünce safhası, icraat
safhasına geçmek dolayısıyle, yeni tesislerin düşün
mesine imkân bulunacağını tahmin ettiğim yakın bir
zamanda onu da ele alacağımızı tahmin ederim.
BAŞKAN — Tamam mı efendim?
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan,
bir sorum var.
BAŞKAN — Bir dakika erendim, müsaade buyu
run, sırasıyle..
Evet, buyurun.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Son sual, Erzincan'
dan temeli sökiülüp alınan fabrika konusuydu. Haddi
zatında üzücü oluyor bir bakıma, ama bir bakıma da
hani yorgun dimağlar için dinlendirici bir hava deği
şikliğine de vesile olduğu için belki cevap vermek
iyi olur. Maalesef o olmuş ve biz hakikaten Devlet
malı olduğu için, hakkında kovuşturma açılması icabetliğİBİ ilgili umum müdürümüze söyledik; fakat ha
ni bizim niyetimiz, üzüm yemek olduğu için, bekçi
dövmek niyetinde de değiliz. Bir an evvel fabrikanın
kurulması ile bu dar kadro meşgul olduğu için, tah
min ediyorum, öbürü üzerine lâyıkı veçMle eğiteme
diler. Sadece, belki ihbar vazifesini yaptılar. Doğru
su dönüp bir daha soramadık dahi; fakat hakikaten
mesut bir hadisedir. Biz, bir taraftan İtalya'da bu ta
kım tezgâhlarının ihtiyacı olan parayı karşılamışken,
lüzumlu olan teknolojiyi, lüzumlu olan know - how
filân prensip olarak halletmişken, bir başka bakanı
mız geçende Çekoslovak'larla görüşüriken, (Onları ıs
rarla ki, onlar da bu sahada ileridir. İllâ bu bizim ku
racağımız, daha doğrusu Palfsan Şirketinin 6 tane fab
rikası, takım tezgâhlarının dışında olan da var, on
ların hepsinin finansmanını karşılamayı kabul etmiş
tir.) bizim Devletimizin kabul edeceği şartlarla kredî
vermek şartryîe; yani biz bir tane yerfi anlaşma yap
mışken, öbür taraftan başka bir bakanlığa ısrar edi
yorlar, bizim haberimiz olmadan bir başka bakanı
mız da prensip mutabakatında bulunuyor, öbürleri
kredi verecek diye. Şüphesiz bu gibi tetkikler dola
yısıyle, halen umum müdürümüz Çekoslavakya'dadır,
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lar. Onlar bir şey söyleyince de kendi düşüncelerine
göre onları o şekilde yazdıkları için dışarıdan siyasi
beyanat şeklinde görünüyor. (Alkışlar.)

mecburen gidiyor. Bunlar dofayrsryle, savcılık meseîesiiıü takip edemedi:.
BAŞKAN — Lütfen cevaplarınız kısa kısa olsun
Sayın Bakan.
Sayın Bilgen, buyurun efendim.

BAŞKAN
ederim.

LÛTFt BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan; Sanayi
Bakanlığına bağlı Patent Dairesinde on Mn kayıtlı
var, % 90 yabancı firmalara ve şahıslara ait. Türk
mucitlerinin kendi eserlerini teşhir etmeleri için bazı
salon ve ayrıca dernekleri de var. Acalba, Bakanlığı
nız b'i Türk mucitlerine bu yönden yardımcı olabi
lirler mi, olanağınız var mı, tahsisatınız var im?
BAŞKAN — Vardır veya yoktur şeklinde lütfen.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Vardır, 1977 Bütçe
sine ilk defa koyduk efendim.

Peki efendim.

Tamam. Teşekkür

Başka söz isteyen sayın üye olmadığı için Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığı 1977 malî yılı Bütçe ka
nun tasarısının müzakeresi bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SANAYİ

VE TEKNOLOJİ
BÜTÇESİ

BAKANLIĞI

Bölüm
(Prog.)

Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
12 239 583 000

BAŞKAN — Tamam.
Sayın Varışlı, buyurun.
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Konya'mıza iki
tane şeker fabrikası yapılacağı söylenmektedir. Bu
fabrikalar acalba hangi ilçelerimize yapılacak ve te
melleri ne zaman atılacaktır, vatandaşlarımız tarafın
dan sorulmaktadır. Cevaplandırılması yazılı da olabilir,
eğer Sayın Bakan bildirirlerse memnun olurum, teşek
kür ederim.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Yazılı olarak arz ede
rim efendim, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Eriş.
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Efendim, bu Renault
olomoibiBerine zam yapılacağına tekaddüm eden gün
lerde Milliyet Gazetesinde Bakanlıklarına bîr Daire
Başkanı, uzun bir beyanat verdiler. Bu beyanat muh
teva itibariyle siya!sî bir beyanattı. Bence hiç değilse,
Sayın Bakan kendi maiyetinde olan bir memura böy
le bir siyasî beyanat verme yetkisi vermişler midîr?
Vermemişlerse bu durumu tasvip etmişler midir?.. Te
şekkür ederim.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Siyasî beyanat verme
salâhiyeti memurlarımıza verilmiş değildir; fakat tak
dir buyurursunuz ki, bazı, gazeteciler bazı arkadaşla
rımızdan ufak bir kelime alma ricasiyle İsrar ediyor
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BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etm ey enler...
Kabul edilmiştir.
111

Sanayii koruma ve geliştirme
BAŞKAN

—

Bölümü

101 761 000

oy

larınıza sunuyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
112

Küçük sanatları
geliştirme

koruma ve
2 347 872 000

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
113

Sanayii teşvik uygulama
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

114

Sanayi araştırma
planlama
projelendirme
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul

30 199 000

30 233 000

C. Senatosu
Bölüm
(Prog,)
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edenler... Kabul etmeyenler..,
Kabul edilmiştir.

Lira
edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul

O : 4

6 225 000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1977 malî yılı Büt
çe kanunu tasarısının müzakeresi bitmiş ve tasarı ka
bul edilmiştir hayırlı ve uğurlu olsun efendim.
Bugün saat 09,30'da tekrar toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 05,00
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GÜNDEMİ
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Çarşamba

Saat : 9,30
I
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN ÎŞLER
IV
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN ÎŞLER
B — TÜZÜK GEREŞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/494;
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 .1977)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
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