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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda;
1979 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki
görüşmelere devanı olunarak;
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.
Devkv Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
Diyanti İşleri Başkanlığı,
Anayasa Mahkemesi,
Danıştay Başkanlığı,
Bütçeleri kabul olundu.
Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı,
1979 yılı Bütçe Kanunu tasarılarının bölüm ve
maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oyla
rın ayrımı sonucunda ikabul olundukları bildirildi.

5.2.1979 Pazartesi günü saat lQ,C0'da toplanıl
mak üzere Birîeşüme saat 21,05te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Cengizhan Yorulmaz

Başkan
Başkanvekili
Mehmet Ünaldı

Divan Üyesi
Afyonkarahisar
Mustafa Çelik

Divan Üyesi
Tabii Üye
Emanullah Çelebi

Divan Üyesi
Bingöl
Mehmet Bilgin

Divan Üyesi
Bilecik
Mehmet Erdem

»>•<«

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saa'l ; 10,00
BAŞKAN : Başkanvekiıîi Osman Sa&hoğkı
DİVAN ÜYELERİ : Hüsa-nıei'in Çelebi (Cumhur!aşkanmca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya)

BAŞKAN — Sayın senatörler. 35 nci Birleşimi açıyorum.

II. — GÖRÜŞÜLEN İSLER
/. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1 208; C.
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (l)

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam ediyo

Bugün şu anda Gümrük ve Teke! Bakanlığı büt
çesi ile Tekel Genel Müdürlüğü bütçeleri görüşüle
cek'ir: ikisi bir ararla görüşülecek.
Grupları adına söz isteyen sayın üyelerin ir'mlerirvi sunuyorum: Adalet Partisi Grubu adına Say;n
Şaban Demirdağ, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler
Grubu adına Sayın Adnan Başer Kafaoğlu. Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hüsey'n Öztürk.
Adalet Partisi Grubu ad ma Say:n Şaban Demir
dağ, buyurunuz efendim.

(1) 844 S. Sayılı Basmaya:.! 2.2.1979 tarihli 32 nci
Birleym tutanağına eklidir.

AP GRUBU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ (Sam
sun) -—- Say:n Başkan, sayın senatörler:
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genci Mü
dürlüğü 1979 mali yılı bütçeleri üzerinde Cumhuri-

A) GÜMRÜK
ÇESİ :

VE TEKEL

BAKANLIĞI

BÜT

2. — 1979 rıh Teke! Genel Müdürlümü Bütçe Ka
nunu Tasardı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 1 237; C. Senatosu : I '612ı S. Sa
yısı : 873)
ruz.
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yet Senatosu Adalet Partisi Grubunun görüş ve te
mennilerini Yüce Senatoya arz etmek üzere huzurunuzdayi'm. Hepinizi Adalet 'Part'u! Grubu adına ee:ygıla-iıml'a selam1 arum.
Gördüğü hizmet bakımından Hazineye büyük ge
lir sağlayan, sosyal bünyede etkisi görülen, ayrıca
dış ticaret ve turizm bakımından, çok önemli ı ol oy
nayan Gümrük ve Tekel Bakanlığı, üretici ve tüke
tici ile de geniş çapta il:Skiler içindcl''-.
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Anarşinin büyük boyutlara ulaşmasında diğer fak
törler yanında, yurda sokulan yabancı menşeli kaçak
silahlar bakımından Gümrük ve Tekel Bakanlığının
sorumluluğu büyüktür. Birçok, şehirlerimizi savaş ala
nı haline getiren masum vatandaş kanı akıtan, ülke.
ve millet düşmanı anarşistlerin elindeki .CST gücü faz
la, otomatik kısa ve uzun menzilli ateşli silahlar, hat
ta roketlerin elbette kaçak olarak yurda girmesinde
Gümrük ve Tekel Bakanlığının sorumluluğu vardır.
Yurda kaçak olarak sokulan anarşistlerin elindeki bu,
Tütün,, çay ve üzüm g bi tarımsal üfün'erin üreti
silahlar nereden ve ne ile ülkeye girmiştir? Hangi
:
ciden satınalınmasırtda üretici ile da rni münasebet
gümrük kapısından, hangi imtiyazlı kişilerin TIR'lahalinde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanlığı, sigara.
rıyla girmiştir? Elbette bu mesele üzerinde durula
ikuru. çay, tuz ve her nevi alkollü ilkeller sebebiyle tücaktır.
'ketlci ile de karşı karşıyadır.
j
Bugünkü o-tamda bakan lığın Devlet ciddiyetiyle
Ayrıca, Bakanlığın, ve kuruluşlarının bünyelimle j ve ha<i:,asi yerle üzerinde duracağı en önemli mesele,
mevcut 70 bins yakın personel sebebiyle istihdam so j ben/e s dalı. kaçakçılığı meselesidir. Bu mevzuda ilgili
runu ile de yakından ilgilidir.
bütün Devlet kuruluşları icap eden tedbirleri almada
Bu derece önemli görevler ifa eden bir balkan! ı- I asla ihmal göstermemelidirler. Sorumlular, ihmali göğın. bütçesi Yüce Senatoda görüşülürken, gruplar ve ; bilenler yakalanıp, adalet huzuruna çıkarılmalıdır.
sayın ü yeler1! n en geniş şekilde eleştirilerde bulunma
i
Ülke ekonomisine katkıda bulunacağı düşünceları; kaçınılmaz bir zarurettir. İyi niyetle yapılacak
e'yle Teşvik Fonundan sağlanan, kredilerle alınan TİR
eleştiriler dikkate alındığımda, gelecekte bakanlığın
kamyonları, artık kardeş kanı akıtmalk için kaçak slüzer,;ne aldığı görevler üllke ve mdlet yararına o'a: lah taşmak yerine, ülkeye ve millete huzur ve refah
ca''. :.
:
getirecek mal ve malzeme taşısınlar. Kaçakçılığın bu
5 Ocak i978 tarihinde çok büyük iddialarla gö : derece yaygın olduğu. Cumhuriyet kurulduğun.lan bu
revi devralan Sayın Ecevlt Hükümeti, ar'adan h7 y i
yana hiçbir hükümet döneminde görülmemiştir. Ka
geçmesine rağmen iddia ve taahhütle; 'nJen hiç h'-in:
çakçılığın önlenmesinde birinci derecede görev Gümyivine getirmeden, iktidarına devam emektedir. !!ü- : iilk ve Tekel Cak<"nlığm.;ncbı .
'kümetin. 'kurulmasında anarşiyi önleyeceğ'im. ülkeye
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bünyesindeki kuru
pahalılık değil ucuzlulk getireceğini, aktif bir dış po '
luşların
en önemlilerinden biri, tüzelkişiliği haiz katlitika izleyerek Kıbrıs meseie.rni barışçı yo'dan hal
ledeceği mi ve dış ü'kce.rde Deviedn kıyby-.-.^ İtiba i n;a bütçeli Tekel Genel Müdürlüğüdür. Üretici ve tü
rını. yeniden yerine gebreceğln1 taahhüt cdînler, ara ; ketici yanında milli ekonomimize büyük faydaları
dokunan bu Genel Müdürlük, bugünkü manzarasıyla
dan t ; r yıldan fa ela zan;an geçmesine rağmen be;
;
yasaların
kendisine yüklediği görevi bihakkın yerine
taahhütlerinden ve iddialarından hiç birini >:•'-:: ;;::j
getiren
bir
kuruluş olduğu görüntüsünü vermemektTomcrn şîerd-ir.
| tedlr. Bilhassa, alışkanlık neticesi tutku haline gelen
Anaların, göz. yaşının durması şöyle dursun, b'r
s'gara tiryakilerinin ahi. bütün ağırlığıyla bu teşkilatın
yu içinde 1 ICe'den fazla vahan d aşım ;zın anay"; c'^yüzerine yığılmaktadır. Bir paket sigara almak için :aatlarda canlarını kaybötmlş, damla damla akan göz
lerce sokak ortasında kuyrukta beklemenin verdiği
yaşları sel haline gelün'iş, pabâlıhk vatandaşın taham
üzüntüyü, ancak bu kuyrukta bekleyenler bilebilirler.
mül hududunu çoktan aşmış, yoklar ve kuyruk1 ar
Ankara'nın göbeğinde Kızılay'da sigara ku'yrnlkianemsali görülmemiş derecede artmış, barışçı yelden.
nın boyu i'loınctrcyle ifade edilecek uzunluğa rday
en. -kısa zamanda halli taahhüt edilen Kıbrıs meee1e:;i
•malktadır. İptidai maddesi; yani tütünü yurdumuzda
olduğu yerde iealmıştir.
ihtiyaçtan fazla üretilen, sigaranın 'kuyruklarda ezi
yet ve 'şkence neticesi vatandaşa intikali çok yakışık
'Bu derece başarısız Hükümet içinde beduran Güm
sız olmaktadır. Bir paket Samsun sigarası 25 - 30: li
rük ve Teikel Bakanlığının da aynı şekilde başarısız
raya karaborsada satılmaktadır. Teikel İdarecinin, va
clduğunu söyler sök, her halde insafsız1 k elm'ş clrr.etandaşla alay edercesine bu işe bir çare bulamatnıa'sı
yız.
— 33:
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arhik müsamaha hudutlarını çoktan aşmıştır. Bu gi
dişle yurt içinde tütün kaçakçılığı başlarsa, Tekel İda
resi bunun müsebbibi olacaktır.
Binbir çile ve alın,teri karşılığı
tim fazlası kendi tütünler'mizi dış
ken, üstelik döviz ödenerek kaçak
;
ku)an yabancı menşeli sigaraların
satılması mutlaka önlenmelidir.

ürettiğimiz tüke
ülkelere satamaz
olarak yurda soköşe başlarında

Kaçakçılığın önlenmesinde, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ile İçişleni Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı arasımda, sıkı bir işbirliği
sağlanmalıdır.
ıKaçakçlığın, yapıldığı bölgelerde görev yapacak meimurların tayininde son derece hassasiyet gösterilmeli,
işe yaramaz, menfaat düşkünü memurlar bu yerlerden
uzaklaştırılmalıdır.
Yurda giriş ve çıkışlarda menfaat temin etmek iç'n
zorluk çıikaran bazı memurlar vardır.
Avrupa'nın
muhtelif ülkelerinden, özellikle Almanya'dan yurda
dönen işçilerimizden haksız olarak para almak iç:n
görülmedik; muameleler yapılmaktadır. Pasaportunun
arasına bir miktar mark veya dolar gibi ya!: ana p r a
koymadan hudut kapısından yurda girebilmek büyük
'bir mesele olmuştur. Gümrüklerdeki, kaçakçılığın kü
skünü kazımanın çok zor olduğunu bilmekle beraber.
başta Sayın Gümrük ve Teke! Bakam oimaık üze'c il
gililer meselenin üzerine büyük bir gayret ve ha?sasiyettle dürabilirse, şikâyetler asgariye inebilecektr.
1978 yılında görülen H;gara darlığı. bugüne kadar
hiç b'r dönemde görülmemiştir. B;r tara'tan yabana
menşeli sigaralar ülke 'içinde kaçakçılar tarafından
r.s.'ctit denecek şekilde satıhr. bu suretle dışarya dö
viz g'der; bir taraftan güzelim Türk tüt ün'er i depo
larda çürür, sigara yapıp vatandaşa inlka! ettirile
mez. Beceriksizlikten başka bir izahı yoktur bu iş:'i.
Bıma son verilmelidir.
Geçmiş hükümetler zamanında temel; aulmş ve
inşaatları başlamış Manisa. Samsun, İzmir Diya; l ı 
kır, Erzurum sigara fabrikalarının b ; r an önce ikrra'
edil'ip imalata başlamaları için elden gelen gayret ?a; f
edilmelidir. İcabında yeni sigara fabi ikaları derhal
yapılmalıdır. Her sene sigara tüketiminin a'tl'Ş: yur
dumuzda, ihtiyaca göre üretim yapılması milli bir
görev mahiyetini almıştır. Ancak, yurdumuzda ye
terli derecede sigara imal edilebilirse, yabancı s : garaların da yurda girmesi kolaylıkla önlenebilir, Sayın
Bakandan, Tekel Genel Müdürlüğünün idarecilerin
den sigara yokluğunun ortadan
kaldırılmasını bek
liyoruz.
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Halen sigara imalatı yapan fabrikaların tam kapas'ie ile çalışmadıkları bir gerçektir. Mevcut kapasitenoksanlığının sebepleri ortadan kaldırılmalıdır.
Bütçe Karma Komisyonunda üyelerden biri tara
fından ifade edildi, Bafra'da 50 bin lira karşılığı Tekel'e işçi alınmaktadır. Sayın Bakanın ve ilgililerin
bu mevzu üzerinde hassaiyetle durmaları icap eder.
İddiaya göre, Sayın Bakanın yakınları bu işe karış
maktadırlar; bilmiyoruz, meselenin üzerinde mutla
ka hassasiyetle
durulmasını arzu etmekteyiz.
Bu,
CHP'li bir üye tarafından Bütçe Karma Komisyo
nunda söylendi, zabıtlarda var.
Evvelce Tekele işçi alınması hususunda çok titiz
davranıidığmın bizzat şahidi olmuşumdur.
Tekelde
kurulmuş cari bir usul vardır, işçi İş ve İşçi Bulma
Kurumuna müracaat eder, sırası gelen müracaat ta
rihine göre Tekele girerdi; fakat son zamanlarda bu
dvğişti.
Müsaade ederseniz burada bir hatıramı arz ede
yim :
Bir tarihte Sayın İhsan Birıncioğîu Gümrük ve
Tekti Bakanı. Sayın Genel Başbakanımız Başbakan
olarak Samsun'a teşrif etmişlerdi. Beş tane çocuğu ile
dul kalmış bir kadın
Vilayetin
merdivenlerinden
yukarı çıktı. Durumu bize söyledi, biz o zamanki
Başbakanımız Sayın Genel Başkanımıza söyledik.
Kendileri Sayın Tekel Bakanı İhsan Birincioğlu'na
(Kendileri de buradalar)', «Bu kadına mümkünse Te
kelde bir iş verelim»1 ricasında bulundular. Sayın Te
kel Bakanı, «Efendim, bizim Tekelde bir usul var
dır, bir düzen vardır. müracaat sırasına göre İşçi
Bulma Kurumundan sorulur, kim hangi tarihte mü
racaat etmişse öncelik sırasına göre alınır. Bu bakım
dan mümkün değildir. Tekel'e alamayız» demişti. Bu
bir gerçektir.
ABDUVLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Karga
lar güler buna. kargalar...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Güvercinler gü
ler. güvercinler, kargalar değil; hani o uçurmuş ol
duğunuz güvercinler var ya...
AP GRUBU
ADINA
ŞABAN DEMİRDAĞ
(Defamla) — Biz de size gülüyoruz şimdi.
Bugünkü işsizlik
ortamında elbette işe girmek
irteyrnler sosyal güvenceye kavuşmak için her yolu
deneyeceklerdir. Bu işte idarecilerin eşitlik ve adalet
r'çüleri dışına çıkmamaları meselenin halli için ye
terli olur kanaatindeyiz.
Ege. Karadeniz. Marmara ve Doğu Anadolu eki
ci tütün piyasaları Ege'den başlamak üzere yakında
336 —
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açılacaktır. Yurdumuzun tütün üretimi yapılan böl
gelerinde piyasa açılması çok önemli mahiyet arz
eder. Bu yörelerin insanı kaderini tütüne bağlamış
tır. Çilesi tütün ile başlar ve tütün ile biter; şayet
biterse...
Tütün üretimi en zor tarımsal ürünlerden birisidir.
Genellikle aile tarımı şeklinde yapılan tütün üretimi
15 aylık bir emek ister. Özellikle iyi tütün üretilen
yerlerde başka hiç bir mahsul yetiştirilmez. Ailenin
tek geçim kaynağı tütündür. Mahsulünün gerçek de
ğerini alamayan üretici açlık ve sefalete mahkûmdur.
Bu sebeple tütün üreticisi her sene piyasanın açılma
sını sabırsızlıkla bekler. Ekici tütün piyasası zama
nında açılmalıdır. Piyasa açılmadan evvel Tekel ta
rafından icabeden hazırlıklar yapılmalıdır.
Bugünkü hayat pahalılığı karşısında üreticinin
yüzünün gülmesi mümkün değildir. Eline geçen pa
ranın her gün bir miktarını enflasyon alıp götürmek
tedir. 1978 yılını tütün üreticisi yarı aç, yarı tok ge
çirmiştir. 1979 yılında tamamen aç kalacağından
korkmaktadır. Paranın satınalma gücünün
süratle
düştüğü bir ortamda Tekel tarafından ekiciye ne be
del verilirse yine de azdır.
Tütün üretiminde giderler artmış, maliyet
yük
selmiştir. İlgililer ekici tütün piyasasını açarken ma
liyeti mutlaka nazara almalıdırlar. Geçen yıl olduğu
gibi göstermelik yüksek baş fiyat verip, ortalama fi
yatın düşürülmesi, üreticiyi ziyadesiyle mağdur et
mektedir. 70 lira başfiyat verilmiş olan bölgelerde
20 liraya tütün alındığı görülmüştür.
«Suçürüğü»
denilerek alınan tütünlerin bir kısmına bedel ödenme
miş; fakat bu tütünler Tekel tarafından alınarak ima
latta kullanılmıştır. Üreticiden teslim alman tütünle
rin bedeli üreticiye mutlaka ödenmelidir.
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Bu sebeple depolama imkânları Tekel tarafından
piyasa öncesi hazırlanmalıdır.
Çok büyük emek karşılığı ürettiği tütününü l e 
kele satan üretici bedelini hemen almak ister. Aylar
ca, sattığı tütününün bedelini alamayan üreticinin
mağdur olacağı şüphesizdir.
Tütün ekicisine verilen krediler çok azdır. Günün
şartlarına uygun biçimde bu krediler ve avanslar ar
tırılmalıdır.
Son senelerde Tekelin halledemediği bir de tuz
konusu vardır. Ülkemizde bol miktarda istihsal im
kânları varken tuz yokluğu çekilmesi anlaşüamayacak
bir durumdur. İlgililerin tuz üretimini, ülkedeki tü
ketim seviyesine çıkarmaları kaçınılmaz bir zaruret
tir.
Bakanlığı ilgilendiren mühim
konulardan birisi
de çay konusudur; Doğu Karadeniz Bölgesinde 700
bin insanın geçimini temin eden çay üretimi ve prob
lemleri üzerinde gerekli şekilde durulması icabetmektedir. Merkezi Rize olmak üzere Artvin, Trabzon,
Giresun ve Ordu ilimize kadar uzanan çay ekim sa
halarının içinde 130 bin aile çay tarımı ile meşgul ol
maktadır.
Doğu Karadeniz Bölgesinde çay üreticileri gelir
lerinin rr 85'ini çay tarımından
sağlamaktadırlar.
Bölgede ağırlık çay tarımına verilmiş diğer tarımsal
ürünler üretilemez olmuştur. Çay üreticisi günlük
sebzesini dahi çarşı - pazardan temin eder duruma
gelmiş. Esasen arazinin çok mahdut miktarda olması
bölge halkını bu yola sürüklemiştir.

Bilhassa tespitlerin, piyasa açılmasından önce bü
tün bölgelerde zamanında yapılmasında zaruret var
dır. Tespitlerde görevli eksperlerin her türlü ihtiyaç
ları zamanında yerine getirilmelidir. Tütün eksperleri
mesleklerini çok iyi bilen, gece ve gündüz, yaz kış demeden çalışan kimselerdir. Tütünün kalitesini
kişisel tecrübe ve maharetleriyle gözle, laboratuvar
analizleri gibi tahlil ederler. Hatta hata nispetleri hiç
yok denecek kadar azdır. Eksperlerin üstün gayret ve
çalışmaları Bakanlıkça takdir edilmelidir.

Sayın senatörler;
Ülkemizde üretilen çay henüz arzu edilen düzeye
ulaşmış değildir. Renk bakımından dünyada bulunan
diğer çayların seviyesine gelmişse de, tabii koku ba
kımından henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Çay
üretecileri yeterince eğitilmediği gibi, çaylık tesisler
için üreticilere kaliteli bol mahsûl veren türlerin ve
rilmemiş olması: gübrenin zamanında verilemediği
gibi, çay ekim alanlarının toprak tahlilleri yapılma
mış, hangi gübrenin ne miktarda ne zaman verileceği
henüz tespit edilemediğinden üreticinin gelişi güzel
iptidai usullerle gübre kullanması bazan zararlı du
rumlar meydana getirmiştir.

Tekel tarafından üreticiden satın alınan ürünlerin
tesellümü süratle yapılmalıdır. Üretici yaz aylarında
evinin içinde tütünü fazla koruyamaz, sıcaktan bozu
lur ve teslimde zarara uğrar, fire düşülür. Bu sebeple
depolama imkânları Tekel tarafından piyasa öncesi
hazırlanmalıdır.

Üretimin bol olduğu mayıs ayında Çay - Kur ta
rafından çayı, kesildikten sonra 24 saat içinde alın
mayan üreticiler zarar görmektedirler. Her ne kadar
yasalarda 2,5 yaprak çay ürününün üreticiden alına
cağı hususunda kayıtlar varsa da, aslolan kaliteli çay
olabilen yaprakların alınmasıdır. Çay vasfını taşıyan
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yaprakların alınmasında hiç bir mahzur yoktur. An
cak, bu vasfı taşımayan yaprakların alınması elbette
doğru değildir.
Çay üretilen bölgelerin teknik vasıfları haiz bir
haritası henüz yapılmamıştır. Çay - Kur ile üretici
arasında gerekli ve faydalı ilişkiler bugüne kadar ku
rulamamış, üretici ile Çay - Kur sadece alım merkez
lerinde karşı karşıya gelmişlerdir. Çay - Kur öncelik
le çay üretimi yapılan bölgelerin toprak analizlerini
yaparak çaylık tesislerinin miktarın: kesin olarak be
lirlemelidir. Yaş yaprak alımı üretici ile Çay - Kur
arasında mesele olmaktan çıkarılmalı, ümi etütleri
en iyi şekilde yapılarak yasalarla kesin şekle bağlan
malıdır.
Fabrikalara yönetici ve diğer teknik kadrolara
mesleğinin gereği yetenekli elemanlar alınmalıdır.
İmha edilen çay meselesine de mutlaka son veril
melidir. Çay yaprağının imha edilmesinin başta
gelen sebebi, fabrika adedinin azlığı ve kapasite ye
tersizliğidir. Yapılması kararlaştırılan yeni fabrikala
rın yerlerinin tespitinin en kısa zamanda yapılarak
inşaatlarının süratle ikmal edilmesi lazımdır. 1978 yı
lında yeni yapılacak fabrikaların sadece birkaçının
yer tespiti yapılmış ve kamulaştırma işlemleri tamam
lanmıştır. Diğerlerinin ne yer tespiti, ne de kamulaş
tırma işlemleri tamamlanamamıştır;
gecikmektedir.
Bu işin süratlendirilmesi lazımdır.
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munun yeniden gözden geçirilmesinde fayda müla
haza etmekteyiz.
Çayın pazarlama işleminin gereği gibi yapılma
ması sonucu ülkemizin bazı bölgelerinde yabancı
menşeli çayların aranır ve kullanılır duruma gelme
sine sebebiyet verilmektedir. Bu bölgeler kaçak ola
rak giren çaylar kalite bakımından kendi öz malımız
çayların kalitesinden çok düşüktürler. Renkleri tabii de
ğil, boyadan ibarettir. Çay - Kur nedense çok çeşitli
çay imal ve paketleme cihetine gitmektedir. Halbu
ki bu derece fazla çeşitli çayın mevcudiyeti hem ima
lat ve hem de tüketici bakımından mahzurlar doğur
maktadır.
Başka türlü geçim kaynağı bulunamayan çay üre
ticisinin Çay - Kur'a teslim ettiği yaş çay yaprağının
bedeli en kısa zamanda, hatta çay alım merkezinde
yaş çayın teslimi anında ödenmelidir.
Bütçenin milletimize ve Gümrük ve Tekel Bakan
lığı mensuplarına hayırlı olması dileğiyle grubum adı
na saygılarımı sunarım (AP Grubu sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirdağ,
Söz sırası Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Gru
bu adına Sayın Adnan Başer Kafaoğlu'ndadır. Buyu
run efendim.
Sayın Kafaoğlu müddetiniz yarım saattir.

Çay paketlenmesi Rize, Ankara ve İstanbul'da ya
pılmaktadır. Ankara ve İstanbul paketleme fabrika
ları teknik sebeplerle arzu edilen şekilde paketleme
işlerini yürütememektedir. Rize de mevcut çay paketle
me atölyesi de ihtiyaca cevap vermekten çok uzaktır.
Esasen çay teknolojisi bakımından paketleme fabrika
larının çay bölgelerinde kurulmasında fayda vardı:".
Torbalarla çay fabrikalarından
gönderilen
çaylar
uzak yerlerdeki paketleme tesislerine gidinceye kadar
çayda mevcut olan özellikler kaybolmaktadır. Bu se
beple bundan sonra kurulacak paketleme tesislerinin
mutlaka çay üretilen bölgelerde ve çay fabrikalarına
yakın yerlerde kurulmasında zaruret vardır.

CUHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan. Cumhuriyet Senatosunun
değerli üyeleri, Sayın Bakan, Gümrük ve Tekel Bakanlığımızîn seçkin memurları;
Huzurunuzda 1979 bütçemizin Gümrük ve Tekel
Bakanlığı bölümü üzerinde Grubumun izlenim ve ba
zı temennilerini arz etmek üzere söz almış bulun
maktayım. Yüce Senatoyu saygı ile selamlarım.
Saym senatörler;
Bugün inceleme konumuz olan Gümrük ve Tekel
Bakanlığı, nevi şahsına münhasır bir Bakanlığımız
dır ve dünya devlet kuruluşlarında bir başka devlet
te gümrük ve tekel bakanlığı adıyla herhangi bir ba
kanlık da teşekkül etmiş değildir.

Çayın pazarlanması yurt çapında Tekel tarafından
yapılmaktadır. Hiç kimse çay pazarlamasının mükem
mel olduğu iddiasında bulunamaz. Zaman zaman
bazı bölgelerde çay yokluğu görülmektedir. Bu ta
mamen organizenin iyi yapıimamasmdan meydana
gelmektedir. Tekel kendi mamullerinin pazarlama
sında gösterdiği hassasiyeti çayın pazarlanmasında gös
termemektedir. Bu sebeple çayın pa~arlanma duru-

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti devrinde 1931'de
bir sayın siyasetçimizin bakan yapılması zarureti ne
deniyle Bakanlar Kurulu toplanmış ve Maliye Ba
kanlığının Gümrük Teşkilatıyla o zamanki deyimiyle
^İnhisarlar İdaresi» olan, şimdi Tekel Genel Müdür
lüğü dediğimiz mülhak bütçeli idarenin bir bakanlık
çatısı altında toplanarak bu sayın siyasetçinin bu Ba
kanlığın başına getirilmesi kararlaştırılmıştır ve 193Fde
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fiilen teşekkül eden Bakanlığın 2485 sayılı Teşkilat
Kanunu 1935 senesinde çıkarılmış ve o tarihten beri
de Bakanlığımız o Kanunda uhdesine verilen görev
leri yürütmüştür.
O zamandan beri Devlet idaresi üzerinde ıslahat
yapılması için teşekkül etmiş bütün komisyonlar bu
Bakanlığın durumunu eleştiri konusu
yapmışlardır.
En son olarak 1962'de Bakanlar Kurulu kararıyla teş
kil edilen ünlü siyasetçimiz ve ilim adamımız rah
metli hocamız Sayın Tahsin Bekir Balta'nın Başkan
lığında teşekkül eden merkezi Devlet idaresinin ısla
hatı, yeniden düzenlenmesi üzerinde bir araştırma yap
mayla görevli heyette, kısa ismiyle MEHTAP diye
adlandırılan ve merkezi Devlet teşkilatının araştırma
projesinin baş harflerinden teşekkül ediyor. MEHTAP
Projesinde Bakanlığın durumunu uzun uzun incele
dikten sonra esas Devlet hizmetine zarar veren nok
talarını tespit etmiş ve bu Bakanlığın yeniden orga
nize edilmesi temennisinde bulunmuştur.
Sayın senatörler;
Eğer hizmete bir zarar vermiyorsa Bakanlığın bu
şekilde çalışmasında herhangi bir mahzur görmeyiz.
Hizmete gerçekten zarar veren durumlar vardır. Se
bep de şudur:
Gümrük politikasını ve tekel politikasını Maliye
Bakanlığının uhdesinde bırakıyor Kuruluş Kanunu,
yalnızca uygulama yetkisini Gümrük ve Tekel Bakan
lığına veriyor ve bu sebeple de politikadan sorumlu
Maliye Bakanlığı içerisinde hiçbir gümrük teknisyeni
yetişmediği, gümrükten anlayan hemen hemen hiçbir
kimse bulunmadığı halde, burası gümrük politikasını
takip etmekle görevli oluyor ve bu sebeple de güm
rük politikamız tamamen ihmal edilen bir duruma
düşüyor. Gümrük politikalarında dünya yüzünde ge
lişen bütün teknoloji ve fikirlerin Türkiye'ye gelmeni
imkansızlaşıyor.
Diğer yönden, Gümrük ve Tekel Bakanlığı içeri
sindeki gümrük uzmanlarımızın, gümrük teknisyen
lerimizin gümrük
uygulamalarından ve dünyadaki
gümrük gelişmelerinden olan. bilgileri Maliye Bakan
lığına; yani politika yaratacak Bakanlığa intikal et
miyor ve bu sebeple gümrük işi tamamen geri plana
itilmiş bir duruma geliyor ki, dünya ekonomi siyase
tinin yönetiminde gümrük politikası en esaslı araç
lardan birisi olduğu için, bizim bu konuda geri kal
mışlığımız ekonomi politikasının yönetiminde bizim
gerek planlamamıza, gerekse ekonomi yönetimimize
büyük ölçüde zarar veriyor.
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Şimdi, bu durumda yapılacak iş: Sayın Bakan Ko
misyondaki konuşmasında Uluslararası Gümrük Bir
liklerinde Gümrük Bakanlığının temsil edilemediği
noktasına değinmişlerdir. Bu bir vakıadır. Yani, ge
nellikle Maliye Bakanlığı temsil ediliyor uluslararası
kurumlarda. Gerek GATT'da, gerekse Gümrük Kon
seyinde yalnız Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsil edi
liyor. AET'de, Uluslararası gümrük
politikalarının
müzakere ve münakaşa edildiği yerde Maliye Bakan
lığı politikadan mesul olduğu için o temsil ediliyor.
Gümrükçüler bulunmadığı için bizim gümrük İdare
mizi ve gümrük politikamızı geliştirecek Gümrük ve
Tekel Bakanlığı fonksiyonunu yapamaz bir hale geli
yor, Maliye Bakanlığı da fonksiyonunu yapamaz du
rumda olduğu için gümrük politikasından herhangi
bir gelişme sağlanmıyor.
Bizim grup olarak kanaatimiz bu politika ve uy
gulama ayrılığını giderecek yeni bir biçimde düzen
leme yapılmasıdır. Ancak, gümrük hizmetlerinin la
yıkıyla yürütülebilmesi, böyle bir yeni düzenleme ile
mümkündür.
Bakanlığın genel durumu üzerinde bu açıklamayı
yaptıktan sonra konuşmamı, gümrük ve tekel işleri
miz olmak üzere iki bölümde Yüksek Heyetinize arz
etmek istiyorum.
Sayın senatörler;
Yıllardan beri bu çatı altına bir Devlet görevlisi
olarak devam etmiş bir kişiyim. Kurucu Meclis sıra
sında Ya~ama Meclisi üyesi olarak görev yapmış bir
kişiyim; 3-5 aydan beri de aranızda bulunmaktayım.
Bu uzun tecrübelerdir; devamlı şekilde Gümrük ve
Tekel Bakanlığı Bütçesi tenkit edilirken. Gümrük ve
Tekel Bakanımızın karşısına geçip hudutlarımızdaki
giriş, çıkışlardaki şikâyetlerden Gümrük ve Tekel Ba
kanını muhatap tutarız. Tekel maddelerinin muba
yaasından Gümrük ve Tekel Bakanını sorumlu tuta
rız ve kendisine burada her parlamenter bazı haller
de ölçüyü de çıkarır, şiddetli hücumlarda da bulu
nur.
Benim ve Grubumuzun halisane kanaati odur ki,
Türk dış ticaret siyasetinde ve Türkiye'nin ekonomi
siyasetinde'alınan bütün hatalı politik kararlar sonun
da gelir Gümrük ve Tekel Bakanlığının kafasına yı
kılır.
Bununla ne demek istiyorum, arz edeyim:
Gümrük nedir? Gümrük ticari bir olaydır. Yani,
tüccarın mal ithal ederken Türk milli hududundan
malı geçerken millileşmesi için ödenen vergilerdir ve
bunlar gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerdir. Bun-
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ların bir kısmı gümrüğe eş yetkilidir, bir kısmı değil
dir. Bunların teferruatına girmek, bütçe konuşması
nın süresi içerisinde mümkün değildir. Yalnızca şu
nu söylemek istiyorum; dış ticaret rejimine göre bir
gümrük teşekkül eder. Biz ne yapmışız? Dahil bulun
duğumuz GATT manzumesinin ve I M F manzumesi
nin serbest ticaret fikrine yine GATT' Anlaşmasmın
bir maddesine sığınarak tahditli ticaret; yanı miktar
kısıtlamaları yaparak bir ticaret yapma yolunu seç
mişiz ve bunun için de iki senede bir G A T T Konse
yinden delegasyon alırız ve dış ticaretimizi de bu kı
sıtlamak; yani bizim dış ticaret rejimi dediğimiz ka
rarnameler içerisinde yürütürüz. Bu kararname ço
ğunlukla tüketim mallarının yurda girmesini yasakla
yan bir rej'imdir.
Tüketim mallarının yurda
girmesinin yasaklan
ması, yurt dışına giden ve gelen ve yurt dışında otu
ran bütün vatandaşlara bu giriş ve çıkışlarında bir ti
cari menfaat temini hevesine sokmuştur. Biz bu heve
sin karşısına çıkacağımıza, bu hevesi nizamlama yo
luna gitmişizdir, adına da «Bedelsiz ithalat» diye bir laf
uydurmuşuzdur; bedelsiz ithalat nizamlamaları yapmı
şızdır, «Şu mal girer, bu mal girmez, sundan bu ka
dar girer, bundan bu kadar girer,» diye ve Türkiye'
nin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki karar, deniz ve
hava gümrük kapılarımızdan giriş ve çıkışı çok mah
dut sayıda iken, işte lüzumlu ölçüde tetkik edilebil
miş; fakat şimdi yanız Kapıkule gümrük kapısına gün
de iki bin, üç bin tane işçimiz otomobille gelmekte
dir ve bu otomobillerinin hepsine de ticari emtia yük
leyip gelmektedirler. Niye? Bedelsiz ithal Nizamna
mesine göre jenatorden tutun da bilmem neye kadar
«Bedelsiz ithal hakkı dahilinde ithal eder» diye hu-,
kümler koymuşuz. Adamlar da bunlan yükleyip çıkıp
geliyorlar gümrüğe. Gümrükteki tıkanıklığa bakarak
biz Gümrük ve Tekel Bakanına diyoruz ki. «Memle
ketimize döviz göndererek hizmet eden bu işçilerimi
zi günlerce gümrük kapısmda bekletmeye ne hakkı
nız var? Bunlar gümrük kapılarında eza, cefa görü
yorlar...» Devamlı şekilde Gümrük ve Tekel Bakanı
mıza burada isticvab ediyoruz. Aslında, hepsini tüc
car yapmışız biz, bunlar yolcu değil İzi...
Diyebilir misiniz ki, Gümrük ve Tekel Eakamna,
«Bu yolcuları bırak gitsin, ne diye tetkik ettiriyorsun,
gümrükletiyorsun?» Diyemeyiz. Türkiye serbest pa
zar haline gelir. Çünkü, her türlü malı getiriyorlar.
Bunların gümrüklenmesi bir zarurettir.
Gümrük komplike bir vergi sistemidir. Bu kompli
ke vergi sisteminde bir gümrük kapısında ancak bir
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iki tane bunun tahakkukuna aklı eren memur bulun
durabilirsiniz. Gerçekten büyük bir teknoloji gerek
tirir. Bunu basitleştirmek için Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı tek ve maktu vergi ihdas etmitir; basitçe o ma
lın vergisini alabilmek için. Ne yaparsanız yapın bu
fiziki tazyik karşısında Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın gelen işçiyi hiç bekletmeden gümrükten geçirme
sine, eza cefa görmemesini mümkün hale sokması
na imkân ve ihtimal yoktur. Bu, Türkiye'nin dış ti
caretindeki aksaklığın gelip Gümrük ve Tekel Bakan
lığının kafasına yıkılmasından ileri gelen bir oluşum
dur ve Gümrük ve Tekel Bakanlığımızı bu noktada
tenkit ederken çok insaflı davranmak durumundayız.
İlla da Türkiye dahil bulunduğu dış ticaret evrensel
nizamının gerçeklerini yerine getirecek bir dış ticaret
düzenlemesi yapmak mecburiyetindedir.
Bu nizam nedir? Bu nizam dış ticaretin serbestçe
cereyan etmesidir.
Peki, Türkiye dış ticaretini miktar kısıtlamaları ve
eş etkili tedbirler almadan yürütebilir mi? Yürüte
mez mi? Yürütemez. Bunun için gider GATT'dan
muayyen delegasyonlar alır. İşte bu delegasyonları
alırken biz ekonomi politikamızın gereği şekilde dış
ticaret rejimimizi tanzim ederken illa da yurt dışına
çıkan - giren vatandaşları, yurt dışında çalışan vatan
daşları ticaret hevesinden ve bu giriş çıkıştan bir men
faat temin etme hevesinden vazgeçirecek tedbirleri
almalıyız ki. gümrük giriş çıkışı kolay olsun.
Dünyanın hiçbir yerinde yolcu gümrüklenmez.
Ancak, yolculardan gümrük kaçakçısı ihbarında bu
lunanlar veyahutta kıymetli mal kaçırdığından şüp
he edilenler çekilir bir kenara, giriş çıkışı engelleme
den muayene edilir. Genel kaide budur. Yoksa, «zati
eşya» tabiri bütün dünya mevzuatında olduğu gibi
bizim gümrük
mevzuatımızda da vardır, zati eşya
gümrüklenmeden yolcunun beraberinde geçer; ama biz
zati eşya mefhumunu bir taraftan
bedelsiz ithalat
tebliği ile, öbür taraftan Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca hazırlanan zati ithal listemizle ticari bir mahi
yete getirince bizim, demek ki, Türkiye'ye giriş çıkış
larda, diğer Avrupa ülkelerinde gördüğümüz gibi ra
hatça «Buyurun geçin» demek imkânımız ortadan
kalkmıştır. İlla da dış ticaretimizi dünya kaidelerine.
ticaretin kaidelerine uygun şekle getirmemiz lazım
dır ve illa da gümrüğü biz tüccarın tabi olduğu bir
vergi; yani ticaret yapılan emtiada alınacak bir vergi
olarak düşünmemiz lazımdır ve o takdirde de iş kolay
laşır. Çünkü faturası ile gelir, değeri bellidir, güm-
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rük antreposuna girer, en mütehassıs gümrük memur
ları muayene ederler, gümrüğün laboratuvarları var
dır, orada incelemesi yapılır ve bu suretle gümrük
vergisi zayiatını önleyecek her türlü tedbir alınır.
Yalnız tüccar gümrükten vergi kaçırırsa, takibatı da
kolaydır bu gümrük kaçakçılığının. Çünkü, çoğu za
man tüccar, büyük ithalatçısı böyle gümrük kaçak
çılığı riskinin altına girmez. Ancak kaçakçı şebekele
ri; kahve kaçırmak gibi yahutta ülkede ihtiyaç duyu
lan bazı tüketim mallarını kaçırmak gibi eylemlerde
bulunur. O takdirde Gümrük Muhafaza
Teşkilatı
da rahat çalışır; ama girip çıkan herkesi gümrük ka
çakçısı durumuna getiren bir rejimde siz ne gümrük
kaçakçılığını önleyebilirsiniz, ne de gümrüklerden va
tandaşlarımızın ve hatta turistlerin kolayca girip çık
masını temin edecek önlemleri alamazsınız. Zira, biz
bugünkü ticaret rejimi içerisinde turisti de kontrol
etmek durumunda oluyoruz. Çünkü, turist de aynı
hevesin peşine düşüyor. Türkiye'de geçireceği tatili
ni bedava geçirmek için yanına Türkiye'de bulunma
yan birkaç ithal malı alıp Türkiye'de satarsa tatilini
bedava geçirme hevesinde oluyor. Halbuki, İspanya'
ya giden böyle bir heveste olmaz. 35 milyon kişi İs
panya'ya otomobille girer, hudutlarda o tıkanıklık ol
maz. Niye? Tetkik yapılmaz. Çünkü, İspanya'ya gi
den herhangi bir şekilde Almanya'dan kıymetli bir
malı alıp, cebine koyup İspanya'da götürüp satarak
gelir temin edeceğini düşünmez; ispanya'da her mal
vardır.
Bu hususu böylece kaydettikten sonra gümrük ko
nusunda birkaç izlenimimizi daha ortaya koymak dü
şüncesindeyim. Bunlardan
birine Sayın Bakanımız
Komisyonda yaptığı konuşmada değinmişlerdir. Bu,
Türkiye'de uygulanan, gümrük
muafiyeti verilerek
uygulanan teşvik tedbiridir.
Sayın senatörler;
Teşvik, bizim gibi merkezi planla yönetilmeyen
ülkelerde ekonomik kalkınmanın başlıca yönetme va
sıtalarından biridir. Ancak, siz yatırımların hepsini
teşvik ederseniz, teşvik ortadan kalkar. Biz bu husus
ta bu hataya düşmüşüzdür. Teşvik rejimimizi, bütün
yatırımları teşvik eder şekle sokmuşuzdur ve bu se
beple de teşvik ortadan kalkmıştır. Halbuki, «teşvik»
demek, illa da planın gereksindiği temel yatırımlara
kaynakların kayması için o dallarda yatırım yapmak
suretiyle ekonomideki kaynakların tanzim edilmesine
teşvikle destek olmak demektir.
Bizim bu suretle ipin ucunu kaçırmamız aşağı yu
karı c/r 60 oranında gümrük gelirlerini zayiata uğrat
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mıştır ve bu teşvikten de yöneltiri tesirinden istiifade
edernemişizdir. Çünkü her sanayii teşvik etmişizdir.
Bu netice itibariyle tarife indirimi şekline gelmiştir,
teşvik olmaktan çıkmıştır.
Sayın Bakan, 1979 Bütçe tahminlerinde yapılan
7 milyar 250 milyon liralık gümrük geliri tahminin,
6,5 milyar liralık bir zayiatla yapıldığına işaret et
mektedir. Benim kanaatim bunun çok üstündedir.
Çünkü, Türkiye'nin GATT'a tescil edilmiş, AET An
laşmamızda hesabına oturduğumuz
gümrüklerinin
oranı, c/(. 22'i gümrük tarifemizin aritmetik ağırlığı.
r
/c 3'ü de belediye hissesi olmak üzere v/( 25 global
rakamı ile beynelmilel bir değer ifade eder
Bugün planlamanın 1979'da ithal rakamı olarak
verdiği 4 milyar 750 milyon dolarlık ithalat üzerin
den bir milyar 750 milyon dolarını akaryakıt olarak
kabul edip ayırırsak, diğer mallardan 3 milyar dolar
lık bir ithalat yapacağımız ortaya çıkar ki, (/f 25 iti
barıyla bunun değeri; yani gümrük ve belediye hisse
si olarak (Bir dolar 25 lira olursa) 75 milyar Tür'k Li
ralık bir ithalat yapılacaktır. 75 milyar liralık ithalat
da 16,5 milyar liralık bir gümrük hâsılatı elde edil
mek icap eder.
Bu sebeple Bakanımızın işaret buyurdukları gibi,
teşvkilerden meydana gelen gümrük zayiatı 6,5 mil
yar lira değildir. Belki, gümrük teknisyenlerimiz bu
nu müessese muafiyetlerinden doğan zayiatı ayırmak
suretiyle hesap etmişlerdir. Fiilen 474 sayılı Kanun
uygulamasından doğan zayiat 6,5 milyar liradır; fa
kat gerçek zayiat 9,5 milyar lira civarındadır ve bu
nun mütebaki kısmı da herhalde 1 8 - 2 0 müesseseye
gümrük muafiyeti vermişizdir, bundan meydana gel
miştir.
Muhterem senatörler;
Muafiyet uygulamasındaki hatamız yalnızca pla
nın istediğimiz hedeflere sevk etme hassasrnı kaybet
tirmekten ibaret değildir. Biz, dünya literatürüne, eko
nomi literatürüne geçmeyecek işler yapnusizdır teş
vik uygulamalarında. Ne yapmışızdır?.. İthal malını
teşvik edip, gümrüğünü sıfıra indirmişizdir, dahilde
o malın üretimini vergilemeye devam etmişizdir. Bu,
dünyada yaptığımız beynelmilel anlaşmalarda yaban
cı mal aleyhine ayrım yapmamayı taahhüt eden bir ül
ke... Bunu bütün ülkeler dikkatle takip ederler. Ne
yaparlar?... Gümrüğün dışında kendi ülkende yapı
lan malla, ithal ettiğin mal arasında vergi farkı ol
maz derler. Halbuki, bizim ithalde alınan istihsal
vergimiz vardır. Faraza demir ithalimde, ithalde alı
nan istihsal vergisi ithalâtta sıfır hale gelmiş, iç üre-
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timde 9c 36 ithalde alınan istihsal vergisini almaya
devam etmişizdir ve bu suretle yüzlerce küçük demir
çekim atölyeleri batmıştır, işçileri işsiz kalmıştır, far
kında bile olamamısızdır. Yalnızca Devlete ait üç bü
yük demir çelik müessesesi vardır, «KİT'ler niye za
rar ediyor» diye çıkıp karşısına burada bağırırız. Hal
buki, aldığımız istihsal vergilerin' bir hesaplarsanız
dermir çelik endüstrimiz belki zarar falan etmiyordur;
ama siz «Yabancı demirden vergi almam, Türk de
mirinden vergi alırım» diye bir ekonomi kaidesi uy
gularsanız ülkede böyle terslikler ortaya çıkar. Son
ra da «Bu neden oldu?..» diye karşısına geçer hay
retle bakarız. Bunun muhakkak şekilde düzeltilme
si lazımdır.
Bilhassa Cumhuriyet Halk Partisinin sayın tem
silerlerine ifade etmek isterim. Bunların hepsi Adalet
Partisinin ortak hükümet kurduğu devirlerde orta}Ta
çıkmıştır. Adalet Partisinin tek başına hükümet oldu
ğu devirlerde böyle hatalar yapılsa bile hemen düzel
tilmiştir. Bunların düzeltilmesi bugünkü Hükümete
düşen görevler arasındadır. Çünkü, bunların hepsi
yanlış ekonomi politikalarıdır ve Adalet Partisi ortak
hükümetleri devrinde ortaya çıkmış galatlardır, bun
ların düzeltilmesi, hemen mevzuat arasından temiz
lenmesi gerekir.
VELİ UYAR (Yozgat) — Onların bozduklarını
biz düzelteceğiz.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA A D N A N BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) —
Öyledir efendim, yapmayanın yerine gelen yapar. On
lar yapma gücü olduğu zaman yapıyorlardı efendim.
Sayın senatörler;
Biz, gümrük konusunda bir noktanın daha üzerin
de Yasama Meclisi olarak dikkatle durmak mecburi
yetindeyiz. Bu da AET ile olan ilişkilerimizdir. AET
ile bir indirim takvimi içerisinde bu ülkelere gümrük
lerimizi 1985'de </c 50'sini, 1995"de # 50'sini sıfıra
indirme taahhüdünde bulunan kırma protokolü im
zalamışızdır. Aynı sürede de dünya ülkelerine; yani
AET ülkeleri dışında kalan ülkelere ortak gümrük ta
rifesine uyum takvimi gereğince yine bir indirim ya
parak r f 25 matematik ağırlığında olan gümrükleri
mizi c/r 10'a indirmeyi taahhüt etmişizdir. Çünkü,
1970 senesinde katma protokol imzalanırken ortak
gümrük tarifesinin matematik ağırlığı r:7c 10 civarın
da idi. Şimdi, bu matematik ağırlık çok dar ticaret
müzkereleri sonunda c/c 5'e düşecektir. Bunun için
Türkiye tabii yeni takvimler müzakere edecek, bu
takvimlerin çerçevesinde bizim gümrük birliğini teş
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kil etmemiz için 1985 - 1995 takvimleri belki sekizer
onar sene daha uzayacaktır.
Ancak, benim değinmek istediğim AET'nin bu
teferruatlı gümrük ve ticaret rejimi politikalarını bu
rada huzurunuza getirmek değildir. Bir büyük eksiği
Türkiye'nin, gümrük vergisi kalkacağı zaman, güm
rük gibi etkisi olacak bir katma değer vergisi sistemi
ne henüz geçmemiş olmasıdır.
Sayın senatörler;
Gümrük birliğini teşkil eden ülkeler diğer ülkeler
den gelen mallara tamamen pazarlarını açmış durum
da değildirler. Katma değer vergisine ortaklık vergi
si denilmesinin sebebi budur. Katma değer vergileri
arasındaki farklılık gümrük tesiri yapar. Bu sebeple.
bugün Dokuzlar dediğimiz, Altılar arasındaki güm
rük birliğinin teşekkül ettiği 1972 yılı başında, bu ül
kelerdeki katma değer vergileri arasındaki nispet fark
lılığı yine gümrük birliğine gidiş gibi, «Katma değer
vergisi armonizasyorm» diye bir program dahilinde
yürütülmektedir. Biz gümrük duvarlarını kaldırdığı
mız gün, sanayimiz hiç himayesiz kalacak diye bugün.
bir endişe vardır. Katma değer vergisi yeni bir hima
ye duvarı olarak gümrük birliğin: teşkil ettiğimiz za
man kendi fonksiyonunu icra edecektir. Bu devam ede
cek midir?... Hayır. O da bir takvim içerisinde, Tür
kiye'nin gelişmesine uygun bir takvim içeririnde bu
da armonize edilecektir. Faraza, Fransa gümrük bir
liğini teşkil ettiği zaman katma değer vergisi nis*peti
c
/c 21, Almanya'nın r f ll'dir. Aradaki cr 16'hk fark
Almanya Fransa arasında, Fransa'nın lehine bir güm
rük gibi tesir etmiştir; ama bunu Fransa'nın ilelebet
devam ettireceği hesap edilmemiştir, düşünülmemiş
tir. Ne olacaktır?.. Tedricen Fransa'nın ekonomisi ve
sanayisi geliştikçe, Fransa katma değer vergisini in
direcektir, Almanya'da c/( 1-2 çıkarmak suretiyle her
halde c/c 12, 5 - 13'te ortaklık katma değer vergisi
nispeti bu armonizasyon takvimi içerisinde teşekkül
edecektir.
Tabii Gümrük Bakanımız katma değer vergisi po
litikasının Türkiye'ye getirilmesi konusunda önayak
olacak bakanımız değil; fakat bi:; gümrüklerin topyekûn şöyle bir gözden geçirilmesi sırasında Senato
da mevcut endişeleri ortadan kaldırmak için bu nok;ayı da Yüksek Heyetinizin dikkatine arz etmek mec
buriyetini hissettik.
Bu kısa konuşma içerisinde gümrüğün bütün has
salarını ve gümrük politikasının bütün teferruatını hu
zurunuza getirmeye, münakaşa etmeye imkân yok.
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Grubumuz, bütçe müzakerelerinden sonra Türkiye'
nin dış ticaret siyasetini, AET politikasını, UNCTAD
içerisinde gelişen, cereyanları, topyekûn Türkiye'nin
dış ticaret siyasetini bir genel araştırma mevzuu ha
linde Yüksek Senatoda müzakere edilmesini temin
etmeyi düşünüyoruz. O zaman böyle bir takrir verdi
ğimizde sayın senatörlerimiz desteklerini esirgemez
lerse bu bütün teferruatı ile Senatomuzda bir defa
müzakere edilir. Çünkü, Hükümetin bu konuda pek
çok tereddütleri vardır. Bu tereddütleri izale etmek
için Yasama Meclisinin fikirlerini ortaya koymasın
da büyük isabet olacaktır.
Bu noktayı da kaydettikten sonra, gümrük konu
sunu kapatıp, tekel konusuna geçmek istiyorum.
Tekel konusunda 1969 senesinden, bendenizin Ge
lirler Genel Müdürü olduğum zaman, büyük bir de
ğişiklik yaptık. Bu değişiklik o zamana kadar tekel
safi hasılatı namı ile bütçeye giren, tekel üzerinden
alınan vergiler, gün geçtikçe Tekel İdaresi içerisinde
vergilerin döner sermayenin bir parçasıymış gibi mü
talaa edilerek, «Ne yapalım, bu sene tekel safi h?v.lası olmadı.» diye karşımıza çıkmasını önlemek için;
Tekel, safi hasılasını; çünkü döner sermayeden safi
hasıla doğarsa, devlet geliri olarak bütçeye giriyor.
doğmazsa; yani tütün fiyatını istediğiniz gibi artırır,
işçi ücretlerini dilediğiniz gibi artırırsanız,Tekel dönsr
sermayesinin çalışmasından herhangi bir devk.t gelişi
doğmuyor. Halbuki, bizim Tekelimiz mali tekeldir; y>
ni vergi toplamak için kurulmuştur. 1930'larda kurulur
ken o zaman destekleme politikası gütmek, köylünün
gelirini yükseltmek gibi politik görevler verilmemiştir.
Tamamen vergi toplama idaresidir İnhisar İdaresi.
Bunun üzerinde bir döner sermayenin geliri vardır. O
ucuza alacaktır, pahalıya satacaktır, aradaki fark Dev
let geliri olacaktır. Bu zihniyetle kurulmuştur. Bugün
ne olmuştur?.. Bugün Tekel İdaresinin tekeli kalmış
tır. vergisi gitmiştir. Vergi diye b;r şey kalmamıştır.
Biz bu mukadder sonuca gitmemek için tekel safi
hâsılatını vergi haline koyduk. Gider vergilerinin içeri
sinde tekelce ödenecek gider vergisi, istihsal vergisi diye
bir bölüm açtık ve orada gayet seyyal bir mekanizma
kurduk; sıfırdan r/( 65'e kadar vergi her yıl hesapla
narak maliyete ilâve edilir ve satış bedeli böyle bu
lunur diye. İlk sene de bu incelemeleri yaptırdık. Sa
yın Bakanımızın Komisyonda söylediği gibi, % 45 ilâ
c
/( 65 arasında değişön. vergiler tespit ettik ve bu ver
giler üzerinden de o 1970'de, 1971'de vergilerimizi
aldık. Yalnız çayda vergi kalmadı. İşte çay hadisesi
ni hepiniz bilirsiniz. Gün geçtikçe daha çok yaprak
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aldırıp onları çay diye kullanmamak gibi bir politi
ka izlendi. Çayda vergi kalmadı, önce c/c 40 olan ver
griyi r.'r 10'a indirdik, ikinci sene baktık ki <7( 10'da
vergi kalmamış, çayda vergiyi sıfıra indirdik, bitirdik
ve bugün ben müşahede ediyorum ki, Tekel Bakanı
mızın Komisyonda verdiği rakamlarda sigarada da
vergi diye bir şey kalmamış; yani vergisi kalmamış.
Niye?.. Maliyetin üzerine vergi koymaya imkân yok,
maliyet zaten satış fiyatına yakın şekilde cereyan edi
yor.
Bakanımız bunu şöyle ifade ediyorlar:
«1979 senesinde 47 milyar liralık döner sermaye nin geliri olacaktır. Bundan 32 milyar liralık bir ma
liyet vardır, aradaki 15 milyar için de benim Mali
ye Bakanlığına geçen sene ödemediğim 9 milyar 881
milyon lira bir borcum vardır. Merkez Bankasına da
21 milyar 200 milyon lira borcum vardır. Bu sebeple
döner sermayenin durumu gayet tehlikededir, sıfıra
inmiştir tekel sermayesi. Benim sermayem tamamlan
madan ve vergi nispetleri de (/f 45 - 65 arasında mu
hafaza edilerek bu vergiyi ödemek imkânı yoktur.»
diyor.
Benim Sayın Bakana tavsiyem, bir Bakanlar Ku
rulu kararnamesi tanzim ederek eğe- sigarayı 8 lira
ya. 9 liraya, 10 liraya satmaya devam etmekte Hükü
met mus.irsa bu kuyruklara rağmen, vergisini sıfıra
indirmektir. Bunun başka çaresi yoktur. Hem vergi
koyacaksınız, hem de o vergiyi almayacaksınız. Te
kel İdaresi her ay sonunda, bu kadar vergi vardır di
ye beyanname dolduracak, bu beyannameler geliyor
vergi dairelerine, vergi daireleri vergi alacağım diye
bekliyor. Tekel Genel Müdürlüğü geliyor Gelirler
Genel Müdürlüğünden tescil alıyor, vergi ödemiyor.
Sonunda bu verginin ödenmez durumunu Maliye yi
ne kanuna karşı bir hile yaparak tahsil ediyor. Ne
yapıyor?.. Bütçe Kanununa bir madde koyuyor, «Te
kel sermayesi 7 milyardan 14 milyar liraya çıkarıl
dı» diyor ve sermayesi kadar Merkez Bankasından
para alma yetkisi olduğu için Maliye de gidiyor Mer
kez Bankasından. Tekel'i borçlandırarak parasını alı
yor ve «Ben bu vergiyi tahsil ettim» diye bize de bu
rada geliyor «Gümrük ve Tekel vergisini tahsil ettim»
diyor. Hayır, tahsil falan ettiği yok; yani bir emisyon
sebebi ihdas etmiş oluyor ve bu suretle bu vergiyi
tahsil etmiş gözüküyor. Bu seneki gelir bütçemizde
15 milyar lira Tekel Vergisiinden hâsılat tahmin et
mişler. Tekel Bakanının verdiği 'zahata bakınca böy
le bir vergi olmadığı çıkıyor. Çünkü Tekel Bakanı,
bu seneki mubayaa için ben 13 ilâ 15 milyar üra ara-

343 —

C. Senatosu

B : 35

sında bir paraya, muhtacım. Bu para karşılığında 3
ocak günü 194 milyon dolarlık bir tütün ihracında bu
lundum. Müzakere halinde bulunduğum da 10 mil
yon dolarlık bir tütün satışım daha var. Tekel kam
panyasını açarken aşağı yukarı 220 milyon dolarlık
bir tütün satmış olacağım. Bunur. hesabını yaparsa
nız 5,5 milyar lira ediyor. 5,5 milyar lira ile 15 mil
yar liralık destekleme mubayaasını yürütmenin imkân
ve ihtimali yok, bunu biliyoruz.» diyorlar.
Netice itibariyle, tekel döner sermayesinde kalan
15 milyar lira diye bütçe gelirleri arasında tahmin edi
len verginin bu sene tahsil imkân; yoktur. Bunu sa
yın Yasama Meclisi üyelerinin böylece bilmesi ge
rekir. Bunda da Gümrük ve Tekel Bakanlığının her
hangi bir kusuru yoktur. Bakanlar Kurulu sigara fi
yatını bu vaziyette tuttuğu müddetçe sigaradan vergi
almak imkânsızdır; yani biz şartlılık yaparak kanunu
uygulamıyoruz; yani bugünkü kanun nedir aslın
da?... Tekel Genel Müdürlüğünün maliyetlerine her
sene, bakılacak ve c/c 65'de vergiyi muhafaza edi
yorsak, o maliyetlere % 65 Tekel Vergisi ilâve edile
cek, ne satış bedeli çıkıyorsa, Samsun sigarası 35 lira
mı çıktı, 15 liraya satılacak. Hayır, ben 10 liraya sa
tarım dersen, halktan 5 lira vergi almıyorum elemek
tir. O takdirde tekel, halktan almadığı vergiyi Mali
yeye nasıl ödeyecek?.. Böyle bir şey yok.
Sayın senatörler;
Çok enteresan bir şey; başka ülkelerde bu olur
mu?.. Olmaz. Yani, vergiyi toplamadan dağıtma di
ye bir mekanizma yoktur. Biz de tekel safi hâsılatı
nı vergi haline getirirken, bunu Parlamentonun kont
rolü altında toplayalım da, tekel bunu Parlamento
müsaade etmeden harcamasın diye tekel safi hâsıla
tından, Tekel İstihsal Vergisine döndük. Ne yapılmış
tır?.. Beyanname verilerek, tekel «Vergiyi beyan et
tim ben, ne yapayım?..» demiştir. Fiyatı artırmadığı için vergiyi ödeyemeyecek durumda; yine vergi) i
ödememiştir,
harcamıştır. Ne yapmıştır?.. Tekelde
toplanan vergi fonu sanki tekelin geliriymiş gibi üc
rete gidiyor. Demin konuşan değeni senatör, <S0 bin
lira 11 bin lira ücret. Hepimize gelip «İş bul bize» di
yorlar. «Bulalım. Falanca yere git» diyorsun. «Ha I
yır, tekelde iş isteriz» diyorlar.» dedi. Demek ki, te
kelde işçilerin bir ücret avantajı var. Yani, hesapsız
toplusözleşme
imzalamak, tütün politikasını partilerarası müzayedeye çıkarmak, «Sen de artır din, ben
de artırdım» diye durmadan tütünün fiyatını artır
mak suretiyle tekeldeki vergi fonumuzu tüketmişizdir. Bu vergi de var diye şimdi Sayın Başkan. «Tekel \i
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safi hâsılatı 15 milyar lira. Kabul edenler... Etmeyen
ler...» diyecek, biz de kabul etmiş olacağız. Yani, bir
gelir bütçesinde böyle bir vergimiz kalmamıştır. Sa
yın Yasama Meclisi üyelerimizin bilmesi lâzım.
BAŞKAN — Efendim, müddetiniz doldu, lütfen
bağlayın.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADÎ
NA ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) —
Sayın Başkan, zaten bir de tuz mevzuuna temas edip
bitireceğim.
Aynı hadise tuz tekelinde de vardır. Perakendeci
lere gittiğinizde, en kötü tuzun 5 lira, iyisinin 10 lira
seviyesinde bir fiyatla satıldığını görürsünüz Zanne
derim tekelin satış fiyatı 15 kuruştur. Neden tüketi
ciye faydası olmayan bu gibi ekonomik hatalar, ya
parız?... Dışarda 10 liraya satılan tuzu, Devletin 15
kuruşa satmasının bir anlamı var mı?.. Sonradan,
«Devlet kaynakları kurudu» diye gelip burada düşünü
yoruz, «Ne yapalım?» diye. Vergi Kanununu çıkara
cağız diye kıyametleri koparıyoruz.
Bir diğer ekonomist Türkiye'deki vergi düzeni için
şunu söylemiştir: «O kadar çok vergi koymuşsunuz
ki, bir alsanız Türkiye batar.» yani, hiçbir vergi nok
sanımız yoktur; alamamaktan ibarettir. Bir kısmını si
yasi nedenlerle, bir kısmını da idarelerimizin kifayet
sizliği dolayısıyla alamayız. Bunları bir an evvel ala
cak bir düzeye gelmek, ekonomimizi, ekonomik ha
talardan sıyırmak ve çaresizlik içerisinde kalmış bir
ülke görünümünden çıkmak imkânı elimizde mevcut
tur sayın senatörler. Biz çaresiz ülke değilizdir, zen
gin üikeyizdir; fakat iyi idare edilemeyen bir ülkeyizdir. Ülkemizi iyi dare edemyoruz ve bir sürü ekono
mik hatalar yapıyoruz. Bu hataların karşısına geçip,
«Sonra ne yapacağız?» diye düşünüyoruz. Hepsi eko
nomik hatalardan çıkan sonuçlardır. Bu sonuçlan tas
hih etmek görevi de yalnız Hükümetin değil, Yasama
Meclisi üyelerinindir. Ekonomi politikaları üzerinde
devamlı şekilde genel görüşme, araştırma şeklinde faa
liyetlerimizi yürütürsek, hükümetlerimizin daha tu
tarlı, daha işleyecek ekonomi politikaları izlemeleri
ni temin ederiz zannederim.
Gümrük ve Tekel Bakanımıza, Bakanlığın müm
taz memurlarına bütçelerinin hayırlı olması dileğiyle,
Yüce Senatoyu saygıyla selâmlarım efendim. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Cumhurivet Halk Partisi Grubu adına Savın Hüşeyin Öztürk, buyurunuz efendim.
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Sayın Öztürk, müddetiniz yarım saattir; saat 11.04.
CHP GRUBU ADİNA HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımız vs
••.eçkiii görevlilerini şahsım ve Grubum adına saygıy
la selamlıyarak konuşmama başlıyorum.
Sözlerime başlarken, üzerinde önemle durulma'
gereken bazı konulara benden önce değinen arkadaş
larımın, o değindikleri konulan daha d eri i tonlu bir
anlam içinde sunmak istiyorum. Burada da şunlar or
taya çıkıyor:
1. Personel işi ortaya çıkıyor.
2. Eğitim işi ortaya çıkıyor.
3. Sistem işi ortaya çıkıyor.
4. Türkiye'nin bütünüyle içinde bulunduğu du
rum ortaya çıkıyor.
Sayın üyeler;
1931 tarihinde kurulan, 9.10.1935 gün ve 2825
sayılı Yasa ile düzenlenerek bugüne kadar önemli
ülke sorunlarını yükümlenen Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı örgütü, bugün için ülkenin kaderinde eko
nomik. sosyal ve turistik gelişmelerde önemli bir
yer almıştır. Bütçeye büyük katkısı olan bu Ba
kanlığın çiftçisiyle. sanayicisiyle dışsatım ve dışalımı
ile, üreticisi ve tüketicisiyle turistlik katkılarıyla top
lumumuzun yaşamında daha da etkin olmaya başla
mıştır. Bazı maddelerin üretim ve tüketimi yanın
da, pazarlaması ve ekonomik yöndeki geniş çaptaki
katkısıyla eleştirisini yaparken, yıllardır dışa bağlı
olarak sürdürülen ülke ekonomisinin çıkmazından
etkilenen Gümrük ve Tekel Bakanlığını da bu özel
lik içerisinde değerlendirmek zorunluluğunu duyduk.
Sayın üyeler;
Eleştirilerden
anlaşıldığı
kadarıyla
Gümrük
ve Tekel Bakanlığındaki başarı ve başarısızlıkların ne
denlerinin yetenekli personel ve yönetimde arandı
ğını görüyoruz. İşletmeciliğin yetersizliğinden ileri
gelen ve yıllardır başarılı biçimde uygulanamayan
yasa, tüzük ve yönetmeliklerin sonucu olarak or
taya çıkan noksanlıkları ve hataları
1978 yılının
sırtına yüklemenin anlamsızlığı karşısındayız.
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Yine 30 yıldan beri uygulanan ve çağın gerisinde
kalan Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin de
günün koşullarına göre değiştirilmiş olarak 22 Ara
lık 1978'den beri verimli biçimde uygulanmasından
memnunluk duyuyoruz. Ayrıca Teftiş Yönetmeli
ğinin de ülkemizin bugünkü koşullarına göre yeni
baştan düzenlenerek değiştirilmesini ve daha etkin
biçimde teftiş ve denetim işinin 3 Aralık 1978 den
başlayarak uygulanmasının verimli sonuçlarını tak
dirle karşılıyoruz. Bu denetim yanında, gümrükler
deki memurlarımızın disipline edilişleri yanında ya
bancıların karşılarına sık sık çıkan bu kişilerin daha
iyi giysilerle düzenlenip resmileşmesi de dileğimiz
dir. Böylece toplumun sosyal hastalığı haline gelen,
yıllardır sürüp giden kaçakçılığın önlenmesinde olum
lu adımlar atılacağı kanısındayız.
Eskiden beri bir alışkanlık halinde
sürdürülen
gümrüklerdeki kaçakçılığın 3 - 5 yıldır ağırlığını si
lah kaçakçılığına vermesi ve bunun da karadan TIR
kamyonları, denizden süratli motorlarla yapılması
karşısında, Sayın Bakanın
eğitime ve daha çok
teknik araçlara doğru eğilmesinin
isabetli olduğu
kanısındayız.
Türkiye'nin karadan ve denizden geniş bir sınır
boyu olması nedeniyle dışardan içeriye ve içerden
dışarıya, karadan, deniz ve havadan yapılacak ka
çakçılığa göre alınacak önlemlerin, yeni yöntemlerin
ve araçların sağbnmasmda bakanlıklar arasında iş
ve güçbirliği kurulması ve Parlamentonun tüm gü
cüyle bu Bakanlığın yanında olması gerekmektedir.
Sahte fizibilite raporları ve teşvik fonlarından kor
san firmalarca sağlanan paralarla, korsan firmalara
kazandırılan TIR'ların, tanker ve gemi gibi soygun
düzeninin durdurulması için Devletin
yasalarının
gereği gibi uygulanmasından yanayız. Bu ihmaller
yüzünden genel bir ahlak buhranı doğmuş, kötü alış
kanlıklar Bakanlığın bir sorunu olmaktan da ötede,
Devlet sorunu haline gelmiştir. Az gelişmiş ülke
lerin kader çizgisini gösteren bu durum, gelişmiş
ülkelerin pazarlarını sömürü alanı ülkelerde sürdür
düğü kaçakçılığın ülkemizde de acı ve canlı örnekleri
yaşanmaktadır.
Ülkemizdeki ekonomik dengesizli
ğin sürekli etkisiyle Doğu ve Batı illerimiz arasında
ki farklılaşmanın bile, komşu ülkelerle aramızdaki
dengeyi oluşturamamış olması kaçakçılık işini kam
çılamaktadır.

Sayın Gümrük Bakanı
Tuncay Mataracı'nın,
gümrüklerimizdeki çalışan personelin bu nedenlerle
eğitim yetersizliğine eğilmesini özlük işlerini düzen
leyen bir yönetmeliği 5 Ocak 1978 tarihinden baş
layarak yürürlüğe koymasını takdirle
karşılıyoruz.
Bu nedenle Gümrük ve Tekel Bakanlığının, ülke
Böylece ve ilk defa Gümrük ve Tekel Bakanlığında i çapındaki yıllardır ihmal edilmiş, çözümlenemeoıiş
Devlet memurlarının somut ölçülerle özlük hakları ! sorunlarını Sayın Bakanın 'kişiliğinde eleştirerek çönın ele alındığını görüyoruz.
I zümleme olanağı aranması kadar saçma ve daya-
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nıksız bir görüş olamaz. Önemli olan, bu bozuk
dayız. Bu arada MC döneminden kalan, hem zih
düzende dıştan ve içten gelen bozguncu ve sömürü
niyeti bakımından bugünkü
Hükümetin sistemini,
cü akımı durdurmaktır. Bunlar içtin getirilecek ön
çalışma ve başarısını
hazmedemeyen ve hem de
lemler olmalıdır.
yeteneksizlikleri nedeniyle gizlice çalışmaları engel
leyen, zorluk çıkaran bir kısım memurların hâlâ
Yasaların, tüzük ve yönetmeliklerin
mutlaka
noksansız uygulanması ve istisna tanınmaması kanı , bu görevlerde kaldığını görüyoruz, duyuyoruz. Sı
kı bir denetimle en kısa zamanda buralardan uzak
sındayız. O zaman hem kaçakçılığın önlenmesi ve hem
laştırılmasının isabetli olacağına inanıyoruz.
de yasal bir adaletin yerine getirilmesi sağlanmış ola
caktır. Sayın Bakanın kaçakçılığın odak noktaları olan
Tekel Genel Müdürlüğünün çalışmalarını gözden
Amerikan pazarlarının kapatılmasında gösterdiği ka
geçirirken, olumlu bir gelişme içinde olduğunu gö
rarlılığın, hibe adı altında yapılan kaçakçılığın yeni
rüyoruz. Üreticiden alınan tütünler bir yıl öncesine
baştan ele alınarak bir düzene koymak için yaptığı
göre, artarak sürdürüldüğü halde, filitreli sigara
çalışmaları olumlu buluyoruz. Bunun yanında, daha
üretiminin halkımızın ihtiyacını karşılayamamış ol
önce ve zamanlarında Gümrük ve Tekel Bakanlığına
masını ise üzüntüyle izliyoruz. Gerekli çabaların
hibe olarak bırakılan araba gibi araçl'arınsa bazı sa
gösterilerek bu sorunun çözüleceği kanısındayız. Ne
kıncaları getireceği kanısıyla karşısında olduğumuzu
var ki, döviz darboğazıyla sıkışan ve 70 senti bula
belirtmek isteriz. Bu arada gümrüklerdeki Turink
mayan bir iflas döneminden
sonra iktidar olan
Kulüp adına sınırdan her giren arabadan 50 ila 100
Ecevit Hükümetinin tüm çabalarına karşın olumlu
lira para alındığını, alınan paralarıma para veren
sonuç alınamamış olması da bir gerçektir. 14 mil
lere hiçbir faydası olmadığını belirterek, bu yasa
yar dolarlık dış borç, 50 milyar Türk lirasını bulan
dışı işlemin durdurulmasını yerinde bir hareket ola
'iç borç ve bütçe açığı ile 1978 yılına geçişin ve yi
rak bekliyoruz.
ne 1978 yılı Bütçesinin iki katı kadar borçluluk du
lumu ve bu borcun da 5 milyar dolar kadarının
TİR konaklamaları için belli yerler oluşturula
1978 yılı içinde ödeneceği zorunluluğu dikkate alın
rak, hem kontrollerinin ve hem de işletmecilik yö
dığında,
bu zorluklar karşısında Gümrük ve Tekel
nünden olumlu adımların atılmasının isabetli olduğu
Bakanlığının
da dıştan alacağı çeşitli makine ve par
görüşündeyiz.
çalar için zorluk çektiği de bir gerçektir.
Sigara kaçakçılığının son günlerde değişik durum
lar arz ettiğini belirterek, alınması gereken tedbirleri
Bu gerçekler göz önünde tutulduğundan muhale
de önermek istiyoruz. Son günlerde dışardan gelen
fet sözcülerinin, durmadan bir
suçluluk ve geç
kaçak Amerikan sigaraları kadar, ülkemizin Güney
miş devrin beceriksizlik kompleksleri etkisiyle Ece
ve Doğu illerinden de başka ülkelere başta Samsun
vit Hükümetini suçlamalarını inanın hafiflikle ifade
sigarası olmak üzere çok miktarda sigara kaçırıldığı
etmek istiyorum. Oysaki, mutlaka birleşip bu ko
nın haberlerini almış bulunuyoruz. Bilhassa, Arap
nular birlikte çözülmeli. Çünkü Türkiye'nin içinde
ülkelerinde Türk sigarasının Amerikan sigaralarına
bulunduğu durum, dış ticaret düzensizliğinin aksak
tercih edilrrek iki misli fazla fiyatla satıldıklarını da
lıkları ve bedelsiz dışalımının yarattığı yolsuzluklar.
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu nedenle filitreli sigara
teşvik tedbirlerinin getirdiği karmaşıklıklar ve mua
gereksiniminin karşılanması için üretim kadar, pa
fiyet uygulamasındaki yolsuzluklar ve adaletsizlikler
zarlamasının ve satışının yapılmasında kontrollü bir
genel olarak Türkiye'de sürdürülen bozuk düzenin
düzenin kurulmasını öneriyoruz. Tanzim satışların
yarattığı sonuçlar insafla değerlendirilmelidir. Bun
da belediyelerin bu işe sokulmasında fayda görüyo
lar yılların bıraktığı tortulardır. İnşallah temizle
ruz.
yeceğiz.
Gümrüklerde bekleyen çeşitli malların da daha
hızlı ve uygun ortamlarda elden çıkarılarak çürütülmemesinin gereğine inanıyoruz.
Gümrük ve Tekel Bakanlığının
yurt dışından
gelen yolculara gösterdikleri kolaylıklar yanında, ev
eşyalarıyla ilgili kararname ile sağlanan
esasların
daha da açıklığa kavuşturularak, bazı hususlardaki
çekişmelerin giderilmesinin gerekli olduğu inancın

Sipariş edilen makineler parasızlıktan gelmezse,
filtreli sigarada kullanılan filtre çubuğunu bile getirtemezseniz ve yedek parçaları alamazsanız ve bir de
baraj kralının iflas eden enerji politikası sonucu fab
rikaların ve işyerlerinin kesilen elektrik
yüzünden
aksamalarını göz önünde tutarsanız, Gümrük ve
Tekel Bakanlığının çalışmalarını ve verimini başarılı
bulmamıza imkân yoktur. Buna rağmen biz başarı-
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lı buluyoruz. Bu olumsuz mirasla rağmen; 1977'de
30 873 ton filtreli sigara üretilmiş iken, 1978 yılın
da bu miktarın 35 539 tona çıkarıldığını görüyoruz.
Günde 6 milyonun üzerinde filtreli sigara üretildiği
halde, filtreli sigara sıkıntısındaki nedeni kaçak yol
ların kapatılmamasında görüyoruz. Bu açık kapılar
kapatılmalı, ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak ba
yiler dışnıda sigara satışı kontrol altına alınmalı ve
kaçakçıhğn köküne inerek bu iş bir çözüme kavuştu
rulmalıdır.
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Ne
zaman?..
Memlekette Birinci sigarası yok, Köylü sigarası yok.
CHP GRUBU ADINA
HÜSEYİN ÖZTÜRK
(Devamla) — O zamandan batırmışlar, düzeltiyoruz.
Fabrikaların kuruluşuna hız verilmelidir. Malat
ya Filtreli Sigara Fabrikasının 1978 yılında üretime
geçirilmesi sevindiricidir. Tokat, Samsun, îzmir, Ak
hisar, Diyarbakır, Erzurum sigara fabrikalarının da
dövizsizlik
nedenliyle bürokrasi ve
müteahhitlik
müesseselerinin engellemeleriyle geciktirilmesi önlen
meli ve bu hususta Sayın Bakanın neler düşündüğünün
de bilinmesini istiyoruz. Ayrıca bayiliklerin kontro
lü için, tanzim satışlarındaki düzenleme yöntem
leri bakımından neler yapılacağının da bilinmesinde
yarar görüyoruz. Sigarada çeşitlilik sağlayacak üs
tün kaliteli az nikotinli tütünlerimizle dünya piyasa
sında yer alacak sigara türünü yaratmak,
doların
ambargosundan tütünlerimizi kurtarmak ve üreticiyle
tüketici arasındaki sigara üretirnlindeki boşluğu dol
durarak kaçakçıların aradan çıkarılmasını sağlamak
için tüm olanakların kullanılmasından yanayız.
Bilhassa 1177 ve 1096 sayılı Yasaların etkili şe
kilde uygulanarak üreticinin her yönüyle desteklenme
sinden yanayız. Yine üreticinin eğitilmesi ve aracı
tüccara yem olmasından
kurtarılması için eğitim
işine önem verilmesinden yanayız, kredi işine önem
verilmesinden yanayız. 500 bine yaklaşan tütün üre
ticisiyle 150 bini bulan çay üreticisi ailenin yaşa
mını düzenlemek ve emeğinin karşılığını verebilmek
için yeterli kredi ve teknik yardımın
yapılmasını
öneriyoruz.
Bu yıl taban fiyatının ortalama % 20 veya daha
fazla yükseltilerek tütünün baş fiyatının 70 liranın
üzerine çıkmasını istiyoruz. Gerek tütün ve gerekse
çayın yaprak olarak koparılmasından, kullanılır ha
le gelene kadar geçirdiği safhaların ve işlemlerin da
ha çağdaş, daha teknik biçimde yapılması ve pazar
lama gibi ekonomik durumların çözümlenmesi için
eğitim ve teknik yardımın süratle gerçekleştiriknesinin önemine inanıyoruz.
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Sayın üyeler;
Sayın Bakanımızdan başka bir dileğimiz de bo
zuk düzenin ürünlerinden birisi olan bazı arsaların
Bakanlık adına depo yeri olarak kiralanarak sahip
lerine ödenen peşin kiralar ve çeşitli krediler sağ
lanarak rüşvetten de ötede bir soygunu örnekleyen
bu durumdan kurtulması için Bakanlığın bu sözleş
meler üzerine eğilerek iptali cihetine gitmesini ve
buna neden olanların yasalarla karşı karşıya geti
rilmesini bekliyoruz.
Yine, Gümrük ve Tekel Bakanlığını parti mer
kezi haline getiren zihniyetten kurtarmak için Sayın
Bakanın harcadığı çabaları içtenlikle destekliyoruz.
Bundan sonra alınacak memurların sınavlarla alın
ması yanında, mal beyanlarına tabi
tutulmasının
faydalarına inanıyoruz.
Tekelin gümrüklerdeki satış mağazalarındaki Te
kelle ilgili maddelerin bir döviz kaynağı olarak kul
lanıldığına göre ve döviz karşılığı satıldığı da dikka
te alınarak, dışarıya giden ve ülkeye dönen işçi
ve yolcularımızın istediği kadar bunlardan almalarına
olanaklar hazırlanmasının ve bunlardan istedikleri
kadar almalarının sağlanmasının gereğine inanıyo
ruz.
Dünyanın en iyi kaliteli şarapları ülkemizde üre
tildiği halde, önemli bir döviz kaynağı olması da
mümkünken, bugün Avrupa ülkelerinin pazarları
nı Yunan, Bulgar ve İsrail'in berbat şarapları dol
durmuştur. Bu iş de, bizim açık bir ihmalimizi
göstermektedir. Bu sorun mutlaka çözümlenmelidir.
Bu arada Kıbrıs'taki sigara fabrikasının
faaliyete
geçirilmesine yardımcı
olunması ve Bulgaristan'da
kurulması için uğraşılan sigara fabrikasının da Tür
kiye'de yapılarak işçi sorununa yardımcı olunması
nın önemine değinmek isteriz.
Bugünlerde ülkemizde çekilen filtreli ve filtresiz
sigara sıkıntısının giderilmesi için de en âcil önlem
lerin alınarak bu işe engel olanların yasalara göre
kovuşturulup cezalandırılması en önemli dileğimiz
dir. Çünkü filtresiz sigara ve tütün yeteri kadar
çıkarıldığı halde, bugün Güney illerimizde bunla
rın da sıkıntısının çekildiğini görüyoruz.
1978 yılında toplu sözleşmelerle işçiye
verilen
hakların sosyal devlet gereğine uygun biçimde yü
rütülmesi ise, sevindirici olmuştur.
Ülkemizin çay gereksinimini karşılamak amacıy
la kurulan Çay - Kur Genel Müdürlüğü örgütünün
çalışmaları sonucunda ve Sayın Bakanın da başarılı
çalışmalarıyla 1977 yılında üreticiden 396 bin ton
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çay alınmışken, 1978 yılında bu miktar 451 bin to
na çıkmıştır. Kuru çay üretimi ise, 1977'de 77 bin
ton iken, 1978'de 89 bin tona yükselmiştir. Yine
1977 yılında 56 546 ton olan tüketim, 1978 yılın
da 66 bin tona ulaşmıştır. 1977 yılında yaş yap
rak için üreticiye 3,9 milyar lira ödenmiş iken,
1978 yılında 5,4 milyar ödenmiştir. Yine 1977 yılın
dan kalan üretici borcu olan 855 milyon lira da 1978
yılında ödenmiştir. Böylece hem çay gereksinimi
karşılanmış ve hem de üretioi korunmuştur. Böy
lece bu başarılı çalışma sonucunda geçen yıllardaki
gibi çay sıkıntısı çekilmemiştir Türkiye'de. Planla
nan 17 fabrikanın da kurulmasıyla önemli miktarda
dışsatım yapılarak ülkemize küçümsenmeyecek dö
viz getirileceği kanısındayız.
Tuz üretimindeki çalışmaların da başarılı oldu
ğunu görüyoruz. 1975 * 1976 ve 1977 yıllarında or
talama 662 bin ton tuz elde edilmişken, 1978 yı
lında 328 bin ton artışla 990 bin tona çıkarılmış
tır ki, bu önemli bir başarıdır. Tuz satışında be
lediyelerin devreye sokulması ise maksatlı
olarak
tuz satışını aksatan aracıları hizaya getirmek bakı
mından isabetli bir karar olmuştur.
1979 Mali yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesinin üzerindeki eleştirimiz, öneri ve dileklerimiz
dikkate alındığı sürece Sayın Bakanlığın yardımcısı
olmaya devam edeceğiz.
Bütçenin ülkemize, Ulusumuza hayırlı olması ve
Bakanlığın başarılı çalışmaları dileğiyle saygılar su
nar, beni dinlemek hoşgörüsünde bulunduğunuz için
Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (CHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk.
Sayın senatörler, böylece grupları
adına söz
isteyen sayın üyelerin konuşması bitmiş bulunuyor.
Şimdi şahısları adına söz isteyen sayın üyelere sı
rası ile söz vereceğim.
Buyurun Sayın İsmail İlhan.
Müddetiniz 10 dakikadır efendim.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler:
Grup sözcüleri Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüş, tenkit ve temennilerini dile ge
tirdiler. Bir bağımsız üye olarak ben de aynı konu
da kişisel görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. An
cak, sözlerime başlamadan önce Gümrük ve Tekel
Bakanlığı mensuplarını huzurunuzda saygı ile selam
larım.
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Hazineye gelir sağlanması bakımından Gümrük
ve Tekel Bakanlığının taşıdığı önem hepimizce bi
linmektedir. Ayrıca çay ve tütün üreticileri gibi bü
yük kitlelerin geçim imkânlarının yükseltilmesi husu
sunda da bu Bakanlığın büyük bir katkısı olduğu bi
linen bir vakıadır.
Tütün üreticilerinin en iyi alıcısı Devlet Babadır;
yani Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. Ne yerli tüc
carlar, ne de dış alıcılar üreticiyi düşünmezler. Bu
kimseler sadece kendi çıkarlarını düşünürler. Bu
sebeple tütün üreticisinin ağzından düşürmediği bir
cümlesi vardır; «Allah Devlete zeval vermesin...»
Tahminlere göre Türkiye'de 500 - 550 bin aile
tütün üretimiyle geçinir. Yine tahminlere ve bazı
istatistiki bilgilere göre Türkiye'nin 1978 yılı tütün
rekoltesinin 300 milyon kilo civarında olduğu söy
lenmektedir.
Bu miktar, dünya tütün üretiminin
onda biri kadardır. Türkiye yılda ancak 70 bin ton
tütün ihraç edebilmektedir. Ülkemizin yılda 70 bin
ton filtreli
sigara ihtiyacı vardır. Buna karşılık
eldeki imkânlar ancak 35 bin ton filtreli sigara üre
tebilecek kadardır. Aradaki fark da kaçakçılık yo
lu ile Yugoslavya'da yaptırdığımız sigara üretimi ile
karşılanmaya çalışılmaktadır.
Bu arada taşıdığı önem bakımından kaçakçılık ko
nusuna değinmek istiyorum:
Ülkemizde yıllardan beri süregelen kaçakçılık git
tikçe bozulan ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle
özellikle son yıllarda çok büyük boyutlara ulaşmış
tır. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hal
kın büyük bir kısmı geçimini bu yoldan sağlamak
zorunda kalmıştır. İstanbul, Kilis, Doğubayazıt, Urfa, Gaziantep, Mardin ve diğer sınır illerimizde,
dünyaca tanınmış Hong - Kong gibi serbest, şehirleri
aratmayacak kadar bol ve çeşitli kaçak mallar ser
bestçe satılmaktadır. Bu mallar Çin, Japonya, İran,
Irak, Suriye, Bulgaristan, Polonya,
Çekoslavakya
gibi ülkelerden, çeşitli yollarla ülkemize sokulmak
tadır. Üzülerek belirtmek isterim ki, bugüne ka
dar bu konuda hiçbir hükümet etkili önlemler ala
mamıştır,
Diğer yandan, TIR kaçakçılığı başlıbaşına bir
sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Basında bu konu
da yapılan çok ilginç araştırmalara tanık oluyoruz.
Mesela, Günaydın Gazetesinde Teoman Erel şöyle
yazmaktadır:
«Önceki gece il jandarma devriyeleri Gazian
tep'e 14 kilometre uzaklıkta durdurulan TIR kam
yonunda 2 500 adet Belçika yapısı tabanca, 2 500
adet tabanca şarjörü, 4 500 adet saat bileziği, 5 400
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adet otomatik kol saati ve 10 000 adet kot pantolon
ele geçirmiştir. Kaçak olarak yakalandığı hildiiriIen 2 500 tabancanın piyasa değeni 50 milyondan
fazla etmektedir.»
Bir seferde yakalanan eşyanın değeri bu kadar
fazla ettiğine göre, kim bilir her yıl kaç milyarlık
kaçak eşya yakalanmadan Türkiye'ye girmektedir.
Ülkemizde giderek artan anarşik olaylarda kul
lanılan silahların hangi yollarla ve ne şekilde ülke
mize sokulmakta olduğu bu misalimizden açıkça gö
rülmektedir. Ne yazık ki, olayların kaynağını bil
diğimiz ve her yıl bütçe görüşmelerinde aynı konu
dile getirildiği halde, hükümetlerimiz bir türlü bu
kaçakçılığı önlemeye muktedir olamamışlardır.
Sayın senatörler;
Günümüzde en çok konuşulan ve halkı tedirgin
eden, bu suretle Devletin itibarını zedeleyen sigara
»kaçakçılığı başlıbaşına bir derttir.
Tütün üreten ve ihraç eden bir ülke olarak Tür
kiye'de bugün hiçbir ülkede emsali görülmeyen bir
sigara karaborsası hâkimdir. Sigara üretiminde ve
fiyatlandırılmasında tekel durumunda olup, maliye
tine göre kanımca yüksek fiyatla satılan filtreli siga
ranın karaıborsaya düşmesini vatandaş bir türlü an
layamamaktadır. Bayiler Tekel'den aldıkları sigara
yı vatandaşa doğrudan doğruya satmak yerine, ka
raborsa olarak satmayı tercih etmektedirler. Hükü
metlerce bu konuda yıllardan beri hiçbir denetim ted
birinin alınmamış olması, vatandaşın devlete olan
güven ve saygınlığını zedelemektedir. Sigara üreti
minin düzenli ve yeterli bir düzeye getirilmesi için
çaba saf edilmesi ve bu suretle normal yollarla
karaborsa ve sigara kaçakçılığını önlemek yolları
varken, yabancı sigara paketi bulunduranların 1 yıl
lık hapis cezasıyla cezalandırılma yolunun düşünül
mesini ben şahsen gülünç bulduğum kadar, insan
hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, çağdışı bir davra
nış olarak kabul ediyorum. Eğer, mutlaka bu ko
nuda (Şarttır kanaatindeyim) bir ceza düşünülüyor
sa bu, sadece bir para cezası olmalıdır.
Sayın Başkan, değerli senatörler:
Seçrim bölgem olan Muş'un bazı yerel sorunlarına
değinerek konuşmamı bitirmek istiyorum.
Malazgirt - Aktuzla'sı maalesef çok ilkel yöntem
ve araçlarla işletilmektedir. Geçen yıllarda da bu
konu üzerinde ısrarla durduğum ve bakanlık men
suplarıyla görüştüğüm halde, hiçbir çalışma olma
mıştır. Ümidimiz, Sayın Bakanın, hiç olmazsa
1979 yılı içinde bu konuya gereken önemi vermesi
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dir. Bu suretle, yörenin tuz darlığı da giderilmiş
olur.
Tütün üretimi Muş halkının en önemli geçim kay
naklarından birisidir. Ayrıca, Muş tütününün üstün
kalitesi de hepimizce bilinmektedir. Sayın Bakan
ve Bakanlık mensupları bu gerçeği çok iyi değerlen
dirmişler ve Muş tütününün değerini vermişlerdir.
Muş tütün üreticisi gösterilen bu takdirden dolayı
memnun kalmıştır. Bu vesileyle Sayın Bakana ve
Bakanlık mensuplarına teşekkür ederken, özellikle
geçen yıl Kızılağaç'ta açılan tütün alım merkezi için
yöre halkının sevgilerini de kazandıklarını huzuru
nuzda belıi/rttmek istiyorum.
Muş halkının kısıtlı olan üretim imkânları tütün
ve pancara dayanmaktadır. Bu nedenle Muş, Varto,
Bulanık ve Malazgirt köylerindeki tütün üretim sa
halarının genişletilmesi köylülerce istenmekte ve bek
lenmektedir.
Ayrıca, yıllardan beri bir türlü tamamlanma
yan tütün bakım ve işletme evlerinin bir an evvel
ele alınmasını özellikle rica ediyoaım. Bunlar da
ha evvel ihale edilmişti; fakat bir türlü bu çalış
maları bitmemekteddr. 2 - 3 yıldan beri programa
alınan bu yatırımlar her nedense bitıirilmemekte ve
bu sebeple tütün üreticisi ürününü yeterince değer
lendi rem emektedir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık
mensuplarına ve aziz Türk Milletine hayırlı ve uğurlu
olmasını diler, Sayın Başkan, sayın senatörler, de
ğerli Bakanlık mensupları sizleri saygıyla selamlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür edeniz efendim.
Sayın iskender Cenap Ege, buyurun efendim.
Sayın Ege, süreniz 10 dakikadır.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Teşekkür
ederim.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Sözlerime biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi
Grubu adına konuşan Sayın Hüseyin Öztürk'ün bü
tün başfiyatıyla ilgili teklifiyle başlayacağım.
Sayın Öztürk burada, bu yıl tütün başfiyatmın 70
liranın üzerinde olması gerektiğimi ifade ederek, aşa
ğı yukarı sözlerini bağladı.
Muhterem arkadaşlarım;
Burada Sayın Adnan Başer Kafaoğlu'nu dinle
dik. Hakikaten gayet bilimsel ve meselelere vakıf, çok
tesirli bir konuşma yaptılar, istifade ettik, iktidar
Grubunun Sözcüsü yine polemikler içerisünde, geç
miş devirleri kötüleme edebiyatıyla bugünü kurtara-
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bilir miyiz çabasını, bir çokları gibi tekrar bu kür
süye getirdi.
Muhterem arkadaşlarım;
İktidar olmak, balkan olmak, başbakan olmak hır
sıyla mevcut bir iktidarı alaşağı etmenün ahlaklı, ah
laksız yollarına sapmadan önce, devralacağınızın ne
olduğunu çok; iyi hesaplamak mecburiyetindesiniz. Bu
hesabı yapmadan bir hırsla, bir iştahla işe kalkışır
sanız; ve söylediklerinizi sonradan «Tatbik edebilir rriiyfe, edemez miyiz?» diye düşünmeden, âdeta yağma
ya koşar gibi koşarsanız, sonradan sizin söyledikle
riniz, sizin karşınıza gelir ve bundan da üzüntü duy
manız manasız olur.
Bundan iki sene önce Cumhuriyet Halk Partisi
tütün başifyatının 80 lira olmasını ileriye sürüyordu.
O zamanın 80 lirasıyla bugünün 70 lirasını lütfedin
•de, insafla, Vicdanla kafanızda bir hesaplayın... İki
sene önce Türkiye'de 80 lirayla ne alınabilir, ne yapı
labilirdi, bugün 70 lirayla Türkiye'de ne alınır, ne
yapılabilir ve 70 lira bir tütün üreticisine verildiği
zaman, memnun eder mi, etmez mi? Hesabını iyi ya
pınız. İki sene önce 80 lirayı Ege'de başfiyat olarak
ileri sürenlerin, bugün Ege'de başfiyatı 160 lira ola
rak ilan etmeleri gerekir, 160 lira; kendi ağzınızla
kendi ifadenizle tutulduğunuz zaman gücenmeyiniz.
İktidara gelmeden önce ağzınıza geleni bu kür
sülerde söylediniz. Biz kalkıp, kalkıp sadece Sayın Ge
nel Balkanınıza, «Sayın Ecevit şunu dedi, bunu de
di» diye ona yükleniyor... Hayır. Hepiniz koro ha
linde bu kürsülerde mevcut, o devrin iktidarını alaşa
ğı edebilmek için ağzınıza ne geldiyse söylediniz,
«Yıkılası düzen» dediniz, «Bu düzeni biz geldiğimiz
zaman değiştireceğiz» dediniz, demedik laf bırakma
dınız.
Bir sene az zaman değil muhterem arkadaşlarım
ve bugün bir seneyi de aştınız, iktidardasınız. Şöyle
Türkiye'ye bir kuşbakışı baktığınız zaman, Türkiye
kadar kaçakçının, Türkiye kadar rüşvetin, Türkiye ka
klar haksızlığın, Türkiye kadar işe adam değil, ada
ma iş bulma, haltta ve hatta kendi içinizde artık bir
sallantıya girdiniz, dalgalanmaya girdiniz; yukarıda
bir senatör arkadaşınız Gümrük ve Tekel Bakanına,
rüşvetle işe adam yerleştirildiğini ifade edebilecek
kadar ileriye gidebildi. Bu, bizim kulağımıza da gel
di; ama muhalefette olmamıza rağmen, ben böyle
bir şeyi bir bakana söylemeyi reva göremedim, vic
danım müsaade etmedi, bir bakana bu laf söylenmez
diye düşündüm; ama sizin içinizden söylediler, söyleyebildiler.
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Şimdi, siz Türkiye'de bugün işlerin daha iyi gitti
ğini söyleyebilir misiniz? Diyorsunuz ki, «Biz kötü bir
miras devraldık...» Pdki, kötü bir miras devraldınız;
hiç olmazsa devraldığınız kötü mirası olduğu gibi
yürütebilseydiniz. Daha kötü yapmak, o mirasın kötü
alınmasından mütevellit mi, yoksa sizin beceriksizliği nirden, sizin kastınızdan mı geliyor? Bunu lütfen or
taya koy alim.
Sayın Bakan geçen sene komisyonda, bunlar çok
söylendi; ama icabediyor, kendisi söyledi, dedi 'ki,
«Ben sigara meselesini bir sene içerisinde halletmez
sem, bıyıklarımı keserim...» Büyük lafa geldi mi he
piniz söylüyorsunuz ve bu bir şaka meselesi haline
geldi; basına da intikal etti.
Şimdi arkadaşlarım, şu alışkanlığınızı lütfen bıra
kınız; efendim geçmiş devirde şöyle oldu da, bilmem
ne oldu da, şu gitti de, bu gitti de... İşte geçmiş devir
de farzımuhal Gümrük ve Tekel Bakanlığına birçok
insanların yerleştirildiği ifade ediliyor. Yine sizin ta
rafınızdan bugün Gümrük ve Tekel Bakanlığına rüş
vetle adam alındığı iddia ediliyor. Açınız zabıtları
bakınız, o arkadaşınıza niye sormadınız? Bir parti di
siplini vardır, «Arkadaş sen bunu nasıl söylüyorsun?»
Eğer böyle bir şey bu Bakanlıkta varsa, bizden önce
sizin üstüne gitmesi laz:m. Hani siz hırsızlığın, uğur
suzluğun karşısında okluğunuzu böyle sayfa sayfa
gazetelerde, beyanat halinde, şu kürsülerde devamlı
olarak söyleyen kişileriniz. Yok arkadaşlar, bu tutu
munuzun tutum olmadığını siz de farkettiriiz. Yani,
Siz bu işin ehli olmadığınızı anladınız; ama şimdi bu
dönüşü yapamıyorsunuz. Bunu ancak geçmişi kötüle
mekle, acaba paçayı kurtarabilir miyiz şeyi içerisin
desiniz. Bu yanlış muhterem arkadaşlar; çok yanlış.
Eğer biz bu memlekete bir yeni istikamet vermek,
bu memleketi iyiye götürmek istiyorsak, sadece kötü
lemekten bir şey e1 de edemeyeceğimizi iyi düşünme
liyiz.
Sigara kuyruğu bu şekilde.
Muhterem arkadaşlarım burada söylediler; kaçak
çılık... Her gün yakalanan, işte silah kaçakçılığı, bil
mem sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılı
ğı. aklınıza her ne geliyorsa her türlü kaçakçılık; de
nizden, havadan, karadan Türkiye'de TIR'ı ile uça
ğıyla devam etmekte. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Öy
leyse, bunların tedbirleri nedir? Sayın Kafaoğlu bu
rada söyledi. Hani siz bilimsel çalışmalar yaparak Tür
kiye'ye yön verecektiniz? Bunların hiçbirisini niye
nazan itibare almadınız? Her oturan bakan sadece ta
yin ile uğraştı arkadaşlar. Falanın adamı atılsın, fila-
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nın adamı gelsin, diye uğraştı. Başika bir şey getirme
diniz, hiçbir bakanlıkta bir gelişme yoktur, gerileme
vardır. Hiçbir bakanlıkta ilerleme yoktur, gerileme
Vardır. Se'bep? Sebep, bu zihniyetle oturduğunuz için
oluyor. Öyleyle, ilk önce kendiniz kendi bakanları
nızı sigaya çökmek durumundasınız. Siz bugün Güm
rük ve Tekel Bakanlığının çalışmasından iktidar olaralk memnun musunuz? Pek mi olumlu neticeler ala
bildiniz? Hayır, alamadınız. Bu zihniyetle yine ala
mazsınız.
,
Şimdi, bizim zamanımızda bize derdiniz ki, «Hü
kümet parsellendi...» Ne oldu? Üçe parsellendi, üç
partinin iktidarı oldu; ama siz bugün Türkiye'de Hü
kümeti 12'ye parsellediniz. Bir tarafta 11 tane dışa
rıdan gelmiş olan bakanlar; hepsi ayrı ayrı bir im
paratorluk şeklinde, hiçbirisi burnundan kıl aldırmı
yor ve gerektiği zaman Başbakana «Küt» diye kafa
tutabiliyorlar. Bunlar gayet açık. Bir de kendi ba
kanlarınız var. Kendi bakanlarınızın topu bir yanda,
farzımuhal bilmem Gümrük ve Tekel Bakanı bir yan
da. Gerektiği zaman bir Gümrük ve Tekel Bakanı si
zlin bütün bakanlarınıza rest çekeibiMyor. Gerektiği
zaman bir Devlet Bakanı re*st çekebiliyor. «11 'ler top
landı» denildi mi, bakıyorum Sayın Ecevit'in yüreği
atıyor, biz duyuyoruz sesini, atıyor; «Aman yapacak
lar, ne karar alacaklar?..»1
Arkadaşlar;
Böyle taşıma su ile değirmenin yürümeyeceğini
anladınız. Hem bir taraftan diyorsunuz ki, «Bu memleiketi kurtarma'k için Adalet Partisi ve Cumhuriyet
Halk Partisinin bir anlayışın içerisine girmesi lazım
dır.» Bunu sizin arkadaşlarınız bu kürsüde söylüyor
lar. Telk bir parti olmak değil, aynı felsefede toplan
mak değil; ayrı felsefenin, ayrı görüşün
şahsiyeti,
haysiyeti ile; fakat demokratik usuller içerisinde, Ana
yasanın ve tüzüklerin gösterdiği istikamette yanyana
gelebilmenin yollarını arayalım diyoruz.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz arayın.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — «Ara
yalım diyoruz» diyorum, «Diyorsun» demiyorum.
Diyoruz; ama bir taraftan da kalkıp bu tarzda
yürümesinin imkânı olmayan bir Hükümetli ille de
yürüteceğiz diye yokuş yukarı mertek sürür gibi sü
rümeye çalışıyorsunuz. Olmuyor, sürüklenmiiyor, yü
rümüyor bu.
BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanım.
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Onun için bakınız, memlekette faydalı çalışıldığı
zaman, burada ismini çok hürmetle anacağım Zihni
Derin, Rizelilerin hepsi bilirler, Rize'yi Rize yapan
dır, Rize'ye heykeli dikilecek adamdır; maalesef Ri
ze'den adaylığını koymuştur, Rize'li oy vermemiştir,
başka mesele.
Şimdi, benim bildiğim devrelerde Rize'de bir ta
ne çay fabrikası vardı. Bugün Rize'de 36 çay fabrika
sı var, yetmiyor. 17 fabrika daha ilave edeceksiniz;
ama bunun içine hileyi, hurdayı karıştırmayın. Be
nim kulağıma gelen, bilmiyorum ve tahmin etmiyo
rum, Sayın Mataracı'nın 2,5 değil de dal haline geT
en çayların kabulünü dahi göz yumarak karşıladığı
Söylentisi var; üzüldüm. Bugün 2 yaprağın, 2,5 yap
rağın yerine dal haline geleni alırsanız, yarın Rizelive faydalı değil zararlı olursunuz. Bundan memle
kete fayda gelmez, zarar gelir. Gurbetçilikten kurtul
muş, Türkiye'nin en zengin, en mamur köşelerinden
biri haline gelmiş olan eski fakir Rize'yi tekrardan bu
hile ve hurda ile yanlış yollara götürürsünüz.
Onun için Rize ve havalisinde'kİ bu çay alma işin
de, bu 2,5 yaprak meselesinin hassasiyetle üzerinde
durmak, bilhassa Mataracı'nın vazifesi olması lazım;
o toprağın çocuğudur ve bunu dikkatle takip etmesi
gerekir. Eğer, böyle bir şey kendisinin malumu değil
se, bunu öğrenip gidermesi gerekir.
Bunu da arz eder, saygılarımı sunarım. (AP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Söz sırası Sayın Sabahattin Savcı'da, buyurunuz

efendim.
Sayın Savcı, müddetiniz 10 dakikadır efendim.
SABAHATTİN SAVCİ
(Diyarbakır) — Sayın
Başkan, sayın senatörler, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının değerli mensupları;
1979 Mali Yılı Bütçesi münasebetiyle şahsi görüş
ve temennilerimi arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyor ve sözlerime başlamadan önce Yüce Heye
tinizi saygı ile selamlıyorum.
Muhterem arkadaşlar;
Malum olduğu üzere 400 milyarın üstündeki milli
bütçe içerisinde 3,5 milyarı geçen Te'kel Genel Mü
dürlüğü ve 866 milyonu geçen Bakanlık bünyesinde
ki bütçe ile birlikte, şu anda huzurumuzda bulunan
bütçenin görevli bulunduğu Bakanlık, cidden önemi
ni bir kere daha attırmış bulunmaktadır. Şöyle ki :
Tekel Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Genel Mü
dürlüğü ile, ÇAY - KUR Genel Müdürlüğü ile ha
kikaten Türkiye'nin çiftçisine, köylüsüne ve Türkiye'
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ye ayale basan 've Türkiye'den çıkan turistleri ile bü
yük bir tükeftüdi kitlesine muhatap bu Bakanlığın el
bette önemi vardır. Hazinenin gelir kaynağıdır ve büt
çeye kaynak sağlayan bir Bakanlıktır.
Gümrük hizmetleri bilindiği üzere kaçakçılığın
inen ve takibi ile ilgili mevzuatı takip eder. Büyük
ölçüde bu genel müdürlük her yıl tahminen c/c 2 0 - 3 0
civarında bütçeye gelir sağlar.
Gümrük faaliyetlerinin daha verimli olabilmesi,
medeni ve gelişmiş ülkelerdeki gibi yürütülmesi taibialtıyla en güzel görevlerden biridir. Bilinmelidir ki,
turistlerin ilk ve son temas ettikleri şahıs gümrük per
sonelidir. Bunların lisan bilir, dirayetli, güler yüzlü,
Vazife sever olmaları, gümrük binalarının modern, ihttiyaca cevap verecek şekilde onarılmaları gereklidir.
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmaları
dediğimiz GATT, Gümrük İşbirliği Konseyi, Ortak
Pazar, Türkiye, İran ve Pakistan'la aktedilmiş bulu
nan Bölgesel Kalkınma için İşbirliği (RCD) gibi an
laşmaların hizmetlerini de bu Bakanlığın şümul ve
'bünyesi içerisinde mütalaa edersek, önemi bir kat da
ha artmış bulunabilir.
Muhterem senatörler;
İhraç mallarımızın ve döviz kaynaklarımızın ba
şında gelen bir ürün de tütünümüzdür. Üç milyon
dan fazla, yarım milyona yakın ekiciyi ilgilendiren,
geçim umutlarını bu mahsule bağlayan vatandaşla
rımız her yıl tütün piyasasında iyi fiyatla satış yapıp
yapamayacağının heyecanını duyar.
Türün, Türkiye'nin ekonomisinde üretim, imalat,
isltütıdam, ihracat ve HazÜne gelirleri yönlerinden bü
yük önemi olan bir çalışma söktörüdür. Türkiye'nin
ekonomik ve sosyal bünyesindeki değeri de büyük
tür. Hükümetler, tütünü ayrı bir politika olarak yü
rütmek gerek ve zorunluluğunu da daima hissetmiş
ler ve üretimden ihracına kadar her safhasında kon
trol ve müdahaleleri altına almaya çalışmışlardır.
Muhterem arkadaşlar;
Tütüncülüğümüzün 1177 sayılı Tütün ve Tütün
Tekeli Kanunu ile Tütün Tüzüğünün tütün üretimini
'düzenleyen hükümlerini bir an önce yürürlüğe koy
mak ve bu konularda daha realist ve objektif karar
lar alınmasını sağlamak maksadıyla malum olduğu
üzere Miiii Tütün Komitesinin toplantısı gerekmek
tedir.
Ben, Sayın Bakana bu toplantıyı bu yıl yapmış bu
lunmalarından dolayı ve kendi çalışmalarına bu ko
mitenin çalışmalarının, raporlarının tutacağı ışıktan
faydalanacaklarını umut ederek teşekkür etmek isti
yorum.
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Tütünlerimiz gerek kalite, gerekse nefaset bakı
mından dış piyasalarda da rekabet kabul etmez bir
kıymet taşımaktadır. Tütün ekicilerimiz genel ola
rak her yıl bölgelerimize göre tabiatıyla birtakım is
teklerde bulunacaklardır. Mesela, Tekel alımları; yani
piyasa her yıl erken açılmalıdır heyecanı bütün üre
ticilerde vardır. Geçen yıl 21 Şubatta açılmış bulu
nan tütün piyasasının bugün yine 13 Şubatta açılaca
ğını öğrenmekle tahmin ediyorum ki, tütün ekicileri
içinde yapılmış bulunan hazırlıkların Bakanlıkça ele
alındığı muhakkaktır.
Ancak, Tekel alımlarını yavaşlatarak, ekicileri ih
racatçıların kucağına itilmemelerini sağlamak gerekir.
Tesellüm işleri çabuk yapılmalıdır, teslim alınan tü
tünlerin parasını en geç bir hafta içerisinde ödemek,
bilhassa tahmin ediyorum tütün bölgelerindeki tütün
cülerimizin en büyük arzusu olacaktır.
Tütüne elverişli bulunan bölgelerde bilhassa Ege,
bilahara Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde tütün deneme ekimlerinin de
yapılacağı gereken yerlerde Bakanlığın hassasiyet gös
tereceğinden endişe etmemekteyim.
Muhterem arkadaşlar;
Filtreli sigara temini hakikaten bugün esaslı bir
sorun halini
almıştır. Bunun
nedenlerini, mesela
«Enerji midir, yedek parça, malzeme veya döviz dar
boğazı mıdır?» gibi nedenlerini ve Bakanlığın bu hu
susta aldığı ve alacağı tedbirleri de kendi ağızların
dan öğrenmek isteriz.
Geçen yıl Malatya Sigara Fabrikasının montajı
tamamlanarak hizmete girmiş, Diyarbakır, Erzurum
fabıOkaları da 2,5 milyon kapasiteli olarak çalışma
ya başlamıştır. Ancak, kendi seçim bölgemdeki fabri
kanın imalatı ile tütün ekiminin de ne safhada oldu
ğunu. tütün deneme ekiminin veya ekim sahalarının
kalite bakımından, kahtite bakımından ne durumda ol
duğunu da Sayın Bakandan öğrenmek arzusunu gös
termek isterim.
Sayın senatörler;
Memleketimizde denebilir ki, sudan sonra en çok
'"çilen ve kullanılan besin maddesi de çaydır. Yurdu
muzda çay ziraatine fiilen 1939 yılında başlanmış, kı
sa bir zamanda da süratle gelişerek memleketin çay
ihtiyacı 1963 yılında karşılanarak ihraç metaı haline
geldiğini öğreniyoruz. Çayın üretimi ve yetiştirilme
sinde, biraz evvel çok kıymetli arkadaşınım da be
lirttiği gibi, ziraat uzmanı bulunan Zihni Derin Ho
canın büyük emeği vardır. Kendisinin Rize ve çev
resindeki çiftçilere, çay üreticilerine bunun eğitimi-
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ni, tekniğini öğretrnösi ve yerleştirmedi bakımından
manen büyük bir ismi bulunmaktadır. Burada kendi
sini rahmetle anmaık, benim için bir meslektaş olarak
da görev sayılmaktadır.
İlmi esaslara dayanan milli bir çay politikasının
tespOti, zirai, sosyal ve ekonomik alanda dış pazarlar
da çay ürününün kalite bakımından da aranması, elbdfctdki her şeyden evvel bir araştırmaya, demonstratüf çalışmalara bağlıdır. Kara'denizin çalışkan ve cefa
kâr insanlarının tdk geçim kaynağı olan çayın işlen
me tekniğine göre değerlendirilmesi, planın öngör
düğü yeter miktarda fabrika ve atölyelerin yapılması
zaruretine de inanıyoruz. Bu konuda da Bakanlığın
çalışmalarının ne safhada ve ne derecede olduğunu
öğrenmek hakkımızdır.
Şunu da ifade etmek istiyorum ki, çayın ÇAY KUR sureciyle daha değerli bir safhaya imalat bakı
mından geldiği, 1972 yılırida Geçici Komisyon Baş
kam bulunduğum ÇAY - KUR Kanununun, bugü
nün ihtiyaçlarına da cevap verebileceği şekilde yeni
den tadili hususunda belki Bakanlığın bîr görüşe sa
hip olması gerekmektedir.
ÇAY - KUR'da çalışmalar devam ederken, benim
temennilerim kısaca birkaç tane olacaktır. Zamanın
darlığı dolayısıyla geniş ifade etmekten çekinmekte
yim. Şöyle ki :
Üik'emizde verimli ve uzun ömürlü çay cinsi tes
pit edilmiş midir?.. Edildiği muhakkak ise hangi böl
gelerdedir?.. Bir eksper okulu suretiyle mubayaa ekip
lerine gereken önem verilmekte midir?.. Gerekli ka
nun değişikliğine taraftar mıdır Bakanlık?.. Politik
araç olmaktan çıkarılarak, bilhassa maliyete göre fi
yat ayarlaması yapılması düşünülmeli midir?..
Muhterem arkadaşlar;
Çünkü, daima çiftçi ve köylünün arasında 30 yılı
nı doldurmuş bir arkadaşınız olarak onların daima
ışık tuttuğu çok cümleler hafızamda yer etmiştir. Ka
liteyi düzeltmek için, «Dik tabana, sat Devlet Ba
bana» prensibinden vazgeçilmelidir.
6 Aralık 1971 yılında faaliyete geçmişti bu teşek
kül. Elbetteki...
BAŞKAN — Bağlayın efendim, müddettiniz dol-.
du.
SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bağlayalım
Sayın Başkanım.
Kısaca tuz üretimi üzerinde de birkaç söz söy
ledikten sonra konuşmamı bağlamış olacağım.
Muhterem arkadaşlar;
1978'de Tuz Gölünden havuzlama metoduyla 304
bin ton tuz üretildiğini öğreniyoruz. Deniz ve göl tuz-

-
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îaîarmdaki üretimle beraber demek oluyor M, 1978
üretimi 990 bin tona çıkarılmıştır; fakat bununla be
raber biliyorsunuz, 3078 sayılı Tuz Yasasına göre tuz
üretiminin Devlet tekeli altına alınmış olması bir mev
zuat gereğidir; ancak satışı da serbesttir.
Benim Sayın Bakandan öğrenmek istediğim şu
dur :
Tuz konusunda işletme ve rafineri kurma isteyen
lere de izin verilmesi şeklinde bir çalışmaları var mı
dır?..
Çok muhterem arkadaşlar;
Vaktin müsaadesi dolayısıyla sözlerimi burada bi
tirirken, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin mil
letimize, Türk tarımına, Türk çiftçisine ve köylüsü
ne ve ona hizmet götüren çok değerli Bakanlık men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diter, Yüce He
yetinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Söz sırası Sayın Veli Uyar'da, buyurun efendim.
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli
senatörler;
Devletin temel kuruluşlarından ve Devlet Bütçe
sinin en büyük gelir kaynaklarını oluşturan Gümrük
ve Tekel Bakanlsğı Bütçesinin görüşülmesinde kişisel
maruzatımı sizlere arz etmek istiyorum.
Değerli senatörler;
Türkiye hakikaten birçok konularda en çok imkâ
na sahip olduğu halde, bu imkânlardan gereken öl
çüde yararlanma olanağımızı maalesef düzene koya
madığımızdan mıdır, nedir; bir türlü mevcutlarımız
la yetinmek ve günün şartlarına göre ihtiyaçlarımıza
esvap vermek imkânından yoksun olduğumuz her gün
acı acı gözlerimizin önündedir.
Biz özellikle Tekel mamullerini Devleti yöneti
minde ürettiğimiz halde, günün ihtiyaçlarına cevap
vermeyen imkânlardan ve o imkânları günün gere
ken ihtiyaçlarına göre geliştirmediğimizden midir, ne
dir; hemen her iktidar zamanında çeşitli aksaklıklar
ve çeşitli kuyruklar maalesef her gün gözlerimizin
önündedir.
Değerli ve enerjik Bakanımız beni bağışlasınlar,
herhalde günlük meşgalelerinin yoğunluğu ve bazen
de gazetelerde sık sık boy gösteren, gece mesaileri
nin çokluğundan herhalde bu konulara eğilmek im
kânını bulamıyor.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı örgütümüzün yeni
baştan reorganizasyonu; yani yeni baştan teşkilatlan
ması herhalde en arzu edilen bir şeydir.
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Öyle meseleler var ki, çok basit. Mesela bizim
Yozgat'ın bazı ilçeleri falan yere bağlıdır, bazı ilçe
leri Ankara'ya bağlıdır; ama bir türlü bunu bir ara
ya toplayamazsınız. Bu kadar tipik ve basit bir or
ganizasyonu nedense, Tekel Genel Müdürlüğümüze
daha evvelki yıllarda da arz ettiğimiz halde, bir türlü bunlar bir araya gelmez. Bakarsınız başka ilin bir
ilçesinde tütün ekilir; ama yanıbaşındaki çok daha
fukara bir ilçede, tarımdan daha fazla bu gibi şeyHerle gelirini artırıcı; mesela Çekerek ilçesinde tütün
ekimine müsaade edilmez. Bunlar ne hikmettir, bilin
mez.
O halde bunları Türkiye'nin gereklerine uygun öl
çüde yeni baştan ele almak, değerli Tekel Genel Müdürlüğü mensuplarının ve enerjik Bakanlığımızın herhalde görevlerindendir
Sayın senatörler;
Kötü bir alışkanlığımız da şuradadır : İktidarda
olduğumuz zaman başka, muhalefette olduğumuz zaman başka başka konuşuyoruz. Memleketin gerçeklerine hep birlikte el atıp da, işin esasına inmek maa
lesef mümkün olmuyor.
Biraz evvel Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, «Çay
alımlarında ilmi yönden 2,5 yaprak ise de, eğer uygunsa 4 - 5 yaprağın alınması uygundur.» diye bir
mütalaa serdeîti; ama biraz sonra Sayın İskender Cenap Ege ise, «2,5 yapraktan dışarı taşılmamasının şart
olduğunu» ileri sürdüler. Demek ki, ilmi gerekler ne
İse onu yapmamız lazım. Hatıra, gönüle 2,5 yaprak
yerine 3.5 yaprak, 4 yaprak almak suretiyle sene so
nunda bunları yakmak, imha etmek ve denize dök
mek, herhalde bu fakir, fukara Devletin gelirlerini
çarçur etmek bizim hakkımız olmasa gerek.
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] da bir bira fabrikası yaptırdık, bunun müdürü yok
tur.
Ayrıca da, Yozgat'ta değil filtreli sigara, başka
sigaralar da yoktur. Vatandaş bize her gün gelip, ya
na yakıla bunları anlatmaktadır. Sayın Tekel Genel
j Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın, Parlamentonun si
gara kontenjanını artırmakla herhalde vatandaşa ge
reken ölçüde hizmet ettiği kanısında değilim. Parla
j mento üyelerimizin her birine her gün yüzlerce seç
meni ve vatandaşı sigara almak için buraya ziyarete
geliyor; bu bir gerçektir, bu bir acıdır.
I
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo!..
VELİ UYAR (Devamla) — Sayın Senato Başka
i
nımız geçen gün övünerek söylüyor, «Senatonun kon
I
tenjanını şu kadar tona çıkarttık...» Önemli olan Se
I
natonun sigara kontenjanını artırmak değildir, vatan
I
daşın içeceği sigara kontenjanını artırmaktır. Bunları
I
dile getirmek lazımdır.
I
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo, bravo!..
I
VELİ UYAR (Devamla) — Sayın Ucuza], «Bra
I vo, bravo» diyor; ama öbür taraftan da başka türlü
konuşuyor, kusura bakmasınlar.
I
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Doğruya doğru
I
diyorum.
I
VELİ UYAR (Devamla) — O halde bilhassa tü
I
tünün ekiminde tütün sahasının tespiti ve çay ekimin
de çay sahasının tespiti memleketin temel möselelerindendir. Bunu bir politik mesele yaparak, hatır ve
gönüle taban arazide tütün ektirmek, 2,5 yaprak ye
rine 3,5 - 4,5 yaprak çay almak bu memlekete hiçbir
zaman fayda sağlamaz; günümüzü gün etmekten baş
ka bize hiçbir fayda sağlamaz. Özellikle enerjik ve
çalışan Gümrük ve Tekel Bakanımızın bu konuya eğil
melerini canı gönülden diliyorum.

'Biraz evvel sayın senatörler acı acı değindiler; ha
kikaten sigara üretimi nasılsa bir türlü yola girmez.
Bir başka mesele, tuz meselesi. Politikacılar hü
Bendeniz Maliyedeyken de hatırlarım, yıllar yılı Mal
kümetlere her zaman söylerler, «Üç beyaza dokunma
tepe Sigara Fabrikası meselesi vardı, yıllardır mah
yın; tuza, gaza, beze.» Beyefendiler, Yozgat'ın top
kemelere düştü. En sonunda ne oldu. bilmiyoruz. Her
raklarında üç - beş tane memlaha; yani tuz çıkarma
halde faaliyete geçti; ama günün şartlarına cevap ve
sahası var. Mesela, demiryolu veya karayralu ile git
recek ölçüde bu fabrikaları genişletmek, revizyona ta
tiğiniz zaman Sekili tuzlası vardır. Sanıyorum ki, bu
bi tutmak ve ihtiyacı olan makineleri tez zamanda bu
rası yürekler acısıdır. Burada dağların altından ton
memlekete getirip monte etmek herhalde çok uzun
larca tuz çıkarılır; ama maalesef memlekette çoğu
bir mesele olmasa gerektir. «Döviz bulamıyoruz» di- j
zaman kaya tuzu bulunmaz. Bunların hikmeti nedir?..
ye milleti yüzlerce metre kuyruklarda bekletmek, her
Bunların organizasyonunda bozukluğun
giderilmesi
halde bize onur sağlamaz kanısındayım.
ve teşkilatın reorganizasyonu gerekmektedir. Biz bun
Biraz evvel yine çevremden bahsettim, özür di- | lara eğümediğimiz müddetçe, elbette ki, bu sıkıntılar
lerim. Yozgat'ın Tekel teşkilatının hakikaten başın- . her gün vatandaşlarımızdan bize intikal edecektir.
Tabiatıyla birçok arkadaşlarımız dile getirdi, güm
da müdür de yok. Bir yıldan beri Yozgat Tekel Mü
dürü yoktur Sayın Genel Müdürüm. Yozgat'a 10 yıl- , rük kapılan her zaman için şikâyet konusudur. Sayın
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Bakanımız birçok zaman (Gazetelerden okuduk, ken
dilerinden duyduk.) gümrük kapılarında gereken ince
lemeleri yapmıştır; ama iş temelinden halledilmedik
ten sonra, Sayın Balkanımızın geleceği haber alındığı
zaman, hemen büyük ölçüde bir kolaylaştırma, işin
üzerine eğilme; vatandaşlarımıza, yolcularımıza, özel
likle işçilerimize kolaylık sağlanır. Sayın Bakan ora
dan ayrılır, yine mesele eski usule döner. Nihayet şi
kâyetler ayyuka çıkar. Sanıyorum ki, hepiniz çoğu
zaman mektuplar alıyorsunuz bilhassa yurt dışındaki
işçilerimizden. Bazen ufak hediyelik eşyalar veya ka
setli teypler getiriyorlar, ama onları oradan almak
büyük sıkın'tıîar doğurmakta. Bu da, Devlet idaresi
nin koordıine çalışmadığından ileri geliyor. Sebebi şu :
Efendim, oraya Gümrük Vergisini tahsil etmek için
Maliyenin bir veznedarı lazım, sorumlu o. Maliye
nin veznedarı gümrükte gece mesai yapmaz. O halde
gece gelen vatandaş, o eşyasını almak için ta Kapıku
le'den Edirne'ye gelip yatacak veyahut İstanbul Yeşil
köy'e gelecek, o gece alamayacak, tekrar İstanbul'a
gelecek, sabah teybini almak için yine havaalanına
gidecek... Bu kadar düzensizlik sanıyorum ki, her
halde olmaz. Bütçe Kanununda fazla mesai, ek görev
gibi hakların hepsi sağlandığı halde bunlar olmaz.
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanlığımızın, Maliye Ba
kanlığımızla koordine bir çalışmasında, bilhassa yurt
dışından gelen yolcuların ve özellikle geçici olarak
girip çı'kan işçilerimizn işlerinin
kolaylaştırılması
için veznedar mı gerekiyor, muhasip mi gerekiyor, tah
sildar mı gerekiyor, lütfen şu işe bir el atsınlar da,
bu vatandaşlarımız rahat içerisinde ziyaretlerini yap
sınlar ve yine vazifelerinin başlarına dönsünler.
BAŞKAN — Sayın Uyar, lütfen bağlayın efen
dim.
VELİ UYAR (Devamla) — Evet Sayın Başkanım,
bağlıyorum.
Benfrn bütün arzum, bilhassa Devletin temel kuru
luşlarından olan, milletin ve halkın temel gıda mad
delerinden olan çay, tütün, Tekel maddeleri gibi bir
çok maddelerin özellikle üretiminde ve dağıtımında
daha fazla titiz davranılması, daha ço'k kolaylık sağ
lanmasını temenni eder, 1979 yılı Bütçemizin Güm
rük ve Tekel Bakanlığı mensuplarımıza ve milletirnlize hayrrlı olmasını diler, saygılar sunarım. (CHP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Orhan Çalış, buyurunuz efendim.
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın
senatörler;
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Son Ecevit Hükümetine kadar, bir kabine kuru
lacağı zaman, Gümrük ve Tekel Bakanlığının Mali
ye Bakanlığına devredilip, edilmeyeceği, bunun lağv
edilip, edilmeyeceği daima bahis konusu olmuştur.
Son Ecevit Hükümetinin kuruluşunda, Gümrük ve
Tekel Bakanlığının 10 bakanlığa
ayrılmadığına da
şükretmek gerekecek.
Huzurunuzda söz alışımın nedeni;
Avrupa'daki
işçilerin bazı hususlardaki
yakınmalarının bilhassa
dile getirilmesi hususundaki arzularıdır.
Hepinizin malumu, 1977 yılındaki işçi dövizleri
miktarıyla, 1978 yılı işçi dövizleri miktarı arasında
büyük fark var, 1978'de bir düşme var. Bazı işçi ar
kadaşlarımıza bunları sorduğumuz zaman ve «Niçin
Türkiye'ye döviz göndermiyorsunuz?»
denildiğinde,
çoğunun müşterek kaldıkları iki noktayı tebarüz etti
receğim:
«Hükümette ilgililere söyleyiniz, Türkiye'de Türk
lirasının fiyatını düşürmesin. 10 liraya çıkarırsa, biz
burada 12 liraya alıcı buluruz. Bir markı 20 liraya
çıkarırsa, biz burada 22 liraya alıcı buluruz. Onun
için Türk lirasının yabancı paralara göre bedellerinin
düşürülmesinde bir fayda yok. Başka çarelere bakı
nız.» dediler.
İkinci husus olarak bilhassa şunu tebarüz ettirdi
ler; «Biz vatanımızdan binlerce kilometre uzaklıkta,
burada ailelerimizden, yakınlarımızdan uzakta çalı
şıyoruz; para kazanıyoruz yemiyoruz, içmiyoruz, canı
mızdan, ömrümüzden veriyoruz, artırdığımız paralarla
bir kaç hediye alıp Türkiye'ye döndüğümüz zaman da
sınır kapılarında istenmeyen adam muamelesiyle karşı
laşıyoruz. Bize gümrüklerde en ağır muameleyi yapı
yorlar, bütün eşyalarımız didik didik ediliyor. Bizden
bir para alınacaksa, bir şey alınacaksa bunu Devlet
alsın. Biz bunu Devlete seve seve vermeye razıyız;
ama saatlerce, günlerce gümrük kapılarında bekleti
lip, gayrı kanuni bazı muamelelerin ifasından sonra
bize müsaade edilmesi ve bizim orada misafirlerimiz
ve yakınlarımızın arasında çok müşkül hallerde bıra
kılmamıza artık son verilsin.
Devlet bize bakmadıktan sonra, gümrükte bize
bu muamele yapıldıktan sonra, biz istenmeyen adam
muamelesi gördükten sonra Devlete neden döviz gön
derelim? Devlet önce bize baksın, bizimle ilgilensin,
sınır kapılarında bir vatandaş muamelesi görelim, biz
buradaki milyonlarca marklarımızı Devlete seve seve
veririz.» diyorlar.
Bu bakımdan bu hususta devamlı olarak büyük
şikâyetler var. Lütfen artık dış memleketlerdeki işçi-
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lerimize Türkiye'ye geldikleri zamanda gerekli ko
laylığı gösterelim.
Size bir hususu daha arz edeyim :
Yurt dışına çıkarken, Esenboğa ve Yeşilköy ter
minallerinde, «Yurt dışına ne çıkarabilirim, ne getire
bilirim?» diye sordum. «Efendim,
bizde böyle bir
liste yok.» dediler. «Peki, bunu nereden alacağız?»
dedim. «Şehir içindeki gümrüklerden
alacaksınız.»
dediler. Bu işlerden o kadar müstaniler ki. bir vatan
daş, bir yolcu gidiyor, «Ben ne çıkarabilirim, ne ge
tirebilirim? diye soruyor; en basitiyle bir yönetmelik
teki son durumlarıyla... Bunu vatandaşa dahi bildir
mekten çekinen bir idare. Çünkü, vatandaş bunu bil
diği zamanda belki kanuni muamele yapar, istedik
lerine nail olmayabilirler. Bu büyük kanunsuzlukla
ra ve insanlık dışı hareketlere bir son verilmesi ge
rekmektedir.
Muhterem arkadaşlarım;
Geçenlerde Adana'da
bulunduğum sırada saat
sabah 06.30'da anacaddelerden geçerken Çay Kuru
mu reyonunu gördüm. Bir banka gibi güzel, vitrinleri,
her şeyi mükemmel; sabah saat 06.30'da neon lamba
ları yanan bir Çay Kurumu reyonu... Bu tekel mad
delerini Devlet bayiler
eliyle satıyor.
İstanbul'da
Taksim'de ve Ankara'da Kızılayda bir iki numune
satış mağazasının dışında Tekel maddelerinin satıldı
ğı yer yoktu. Zaten bunlarda da vatandaşa verilen
çok cüzi ve her zaman münakaşası ve kavgası yapı
lan, kâr nispeti yanında, esnafın sattığı birkaç kilo
çayın da Devlet tarafından
satılması nasıl oluyor,
diyerek yasayı tetkik etme ihtiyacını hissettim.
1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun :
«Bölüm : II
Faaliyet konuları ve amaç.
Faaliyet konuları :
Madde 3. — Üreticiden, işletmeye uygun nitelik
teki çay yapraklarını tekeli altında satın almak...»
İkinci fıkra : «Satmalman çay yapraklarını işle
mek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bu
lunmak...» Bunlar faaliyet konulan.
«Amaç :
Madde 4. — Memleketin tanm politikasına uy
gun olarak çay ziraatım" geliştirmek, çay kalitesini
ıslah etmek ve işletmesini teknik esaslara göre yürüt
mek, iç ve dış pazar isteklerine uygun mahsul üre
timini sağlamaktır.»
Artık bir TANSA'ların, bir TATKO'ların yanın
da Çay Kurumu reyonları başladı. Vatandaşın, küçük
esnafın sattığı çayın yanına Türkiye'nin bir çok yer
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lerinde fevkalâde lüks telakki edilebilecek tarzda Çay
Kurumu reyonlarına bir son verilmek lazım.
Bu bakımdan bir sualim var. Suallerimin arasında
bunu bilhassa belirteceğim. Halen ne kadar Çay Ku
rumu reyonu vardır? Binalarının maliyeti nedir, kaç
personel çalışmaktadır ve açılmış olanların 1978 yılı
sonu itibariyle kâr ve zarar durumları nedir?
Muhterem arkadaşlar;
Tekeldeki sigara durumundan muhterem arkadaş
larım bahsettiler. «Kendi gitti, ismi kaldı yadigâr»
misali sigarayı biz bulamıyoruz ki, Tekel'in nesinden
bahsedelim?
İçki durumunda da, evvel Allah Suriye tarafla
rında kaçak rakı bulunurdu. Şimdi gazeteleri okuyo
ruz, Türkiye'nin her yerinde kaçak rakı imalatı baş
lamış. Eğer bunun herkes tarafından kullanılır bir
hale geldiğini görürsek de şaşmayalım. Zaten başka
bir şey de beklenmezdi ki...
Devletin personel rejimi var. Bir kimse emekli ol
duktan sonra gençlere imkân verilmek isteniyor ve
hatta o kadar ki, 25 senelik memuriyet müddeti ye
rine 20 senelik, 15 senelik emeklilikten bahsedildiği
bir devrede Gümrük ve Tekel Bakanlığında ve Güm
rükler Teşkilatında emekliye sevk edilmiş bazı kim
selerin emeklilik muameleleri kaldırılarak tekrar gö
rev verildiği, bunların göreve başlatıldığı ve bazı
önemli gümrüklerde bunların vazifelendirildiği bah
sedilir.
Misal : Derince Gümrük Bölge Amiri; Zongul
dak'ta emekli olduktan sonra tekrar bu Derince'de
göreve başlatılmıştır.
Fason sigara meselesi de memleketimizde büyük
bir dert halindedir. Kendimiz sigaranın imalatını
yapmamız mümkün iken, bunu yapamayıp başkala
rına en iyi tütünlerimizi veriyoruz.
Saym Başkan, aracılığınızla bazı suallerim var,
onları kendim okumak suretiyle zapta kaydettirmek
istiyorum.
5 Ocak 1978 tarihinden beri kimlere ne miktar ve
ne süre için Gümrük Vergilerinin ertelenmesinin ya
pıldığını ismen tarafıma yazılı olarak bildirilmesi;
Rize Çay Kooperatifinden 100 üye adına ceman
500 bin lira para alan bir kimsenin bulunup bulun
madığını; ödenmişse bunun ne zaman ödendiği ve bu
kimsenin kim olduğunu;
Son zamanlarda Bakanlıkta bir ilgilinin masasın
da 50 bin lira bir para bulunduğundan bahsediliyor.
Bu olayda sanık durumunda olan kimdir? Bakan
lıkta bu konuda ne gibi bir muamele yapılmakta
dır?
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Kacda Bulgarlar, Yugoslav'lar ve bazı memleket
ler su saîıyorlarmış. Türkiye'nin böyle bir gayretin
içinde bulunmadığını, oraya giden hacı adaylarının
büyük bir kısmının Müslüman Türkler olduğu halde,
başkalarının taşıdığı sulardan içtiğinden
bahsedilir.
Bu hususta Bakanlıkça ne gibi tedbirler düşünülü
yor? Bunların da mümkün olanlarının şimdi şifahi
olarak, Bakanlıkça, mümkün görülmeyenlerin de en
kısa zamanda tarafıma yazılı olarak
bildirilmesini
rica ediyorum.
Yüce Heyetinize en derin
saygılarımı sunarını.
(AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Söz sırası Sayın Bakanda. Buyurunuz efendim.
Sayın Bakan, müddetiniz yarım saattir. Bazı so
rular da var. Onları da dikkate alarak 5 dakika so
rulara bırakırsanız kâfi gelir kanaatindeyim.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI
TUNCAY
MATARACİ (Rize Milletvekili) — Sayın Başkan,
saygıdeğer senatörler;
Ülke ekonomisinde büyük kaynaklara sahip ma
li, ekonomik ve sosyal alanlarda hizmet veren Ba
kanlığımın 1979 mali yılı Bütçesi üzerinde grupları
adına konuşan sayın konuşmacıların, kişisel olarak
konuşan sayın konuşmacıların, şahsım ve Bakanlığım
adına eleştirileri, tenkit ve temennileri bize ışık tu
tacağı vaadiyle Yüce Senatonuzu şahsım ve Bakanlı
ğım adına saygı ile selamlamak istiyorum.
Bugüne kadar başarılı veyahut da başarısız olma
nın, her insanın olduğu gibi, her ferdin olduğu gibi,
her kuruluşun da bazı eleştirilere gerçekçi mantık öl
çüleri içerisinde tabi tutulması kadar doğal olan hiç
bir şey yoktur; ama kişi kendini hırstan, kinden ve
intikamdan alıkoyamaz da birtakım eleştirileri kişi
nin şahsına, gerçekle ilgisi olmayan ve şu kürsülerde
asla ifadesi yersiz olan birtakım eleştirilere kalkarsa
onları Yüce Senatonuzun takdirine bırakmak istiyo
rum.
Ben burada yüksek
müsaadelerinizle
grupları
adına konuşan üç sayın senatörümüzün ve kişisel ola
rak konuşan beş saym üyemizin; sekiz tane saygıde
ğer parlamenterlerimizin bu kürsüden
Bakanlığımı
eleştirirken değindikleri sırası ile önce Gümrükler,
sonra Tekel, sigara sıkıntısının gerçek yönü, tuz ve
Çay - Kur Genel Müdürlüğünün, zaman içerisinde
bazı hususları Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum.
Günümüzün en önemli konularından biri olan ka
çakçılıkla mücadele için, mücadele yapılması için
gelmiş geçmiş hükümetler, iktidarlar ne yapmış da
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biz bunlara mani olmuşuz? Bugünkü dünyada ka
çakçılık süratle ilerlerken Türkiye'mizde durum ne
dir?
Sayın senatörler;
1956 yılma kadar Gümrük Tekel Bakanlığı daha
geniş yetkilerle kaçakçılığın, men ve takibiyle ilgili
olarak mücadele yapmakta idi. 1956 yılında çıkan
6815 ve 6851 sayılı yasalarla Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının görev ve sahaları sınırlanmış ve belirlen
miştir. O ana kadar daha geniş bir sahası olan; ama
bugün burada eleştiriye tabi olan ve bir sayın Adalet
Partisi sözcüsünün, başta kaçakçılık ile mücadelede
Gümrük ve Tekel Bakanlığmı sorumlu tutmayı Yüce
Heyetinizin takdirlerine bırakıyorum.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1956'da çıkan yasa
larla kara sınırları 2 700 kilometre olan, deniz sınır
ları 8 bin kilometre gibi geniş bir hududa sahip olan
ülkemizde Bakanlığımızın kaçakçılıkla mücadele yap
tığı yerler sayılan 6 ve 7'ye varan kapılar, bir de bo
ğazların muayyen kesimleridir. Bunun dışında 8 bin
kilometre gibi deniz sınırı ve 2 700 küsur kilometre
kara sınırı olan bir ülkede kaçakçılıkla mücadelenin
diğer kısmı İçişleri Bakanlığının Jandarma Genel
Komutanlığı tarafından yürütülmektedir.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yani Hüküme
tin...
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI
TUNCAY
MATARACI (Devamla) — «Yani Hükümetin» Sa
yın Ucuzal, müsaadenizle bunlara da değineceğim.
SADETTİN
DE M İR A YAK (Aydın) — Sabrı
yok.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI
TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Burada bunu açıklarken
bir hususu da yüce heyetinizin dikkatlerine arz etmek
istiyorum.
Bugüne kadar bu arz ettiğim hudutlar içerisinde
sorumlu Gümrük ve Tekel Bakanlığının kaçakçılık
ile ne ile, nasıl, hangi personel ile mücadele ediyor
du?
Saym senatörler;
Hükümeti kurduğumuz güne kadar bu Gümrük
ve Tekel Bakanlığı yasa içerisinde sorumlu olduğu
alanlarda haberleşmeyi dahi yapma imkânı yoktu.
Yani bir başka ifade ile bugün Merkezi Hükümet
te, Ankara'da Habur'la bir telefonla konuşmaya kalk
sanız, konuşma imkânınız yok.
Kaçakçı ile mücadele etmek için boğazlarda kap
lumbağa misali 6 - 7 mil süratle giden Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürlüğünün elinde hücumbotlar
vardır.
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Yine bunun yanısıra Kapıkule'den, Batıya açılan
en büyük kapımızdan (Ki, burada üzerinde şiddetle
eleştiri yapılan buradan) giren bir TIR ülkemizde
serseri mayın gibi dolaşmaktaydı. Şimdi biz bunları
kontrol altına almak için 1979 yılı Bütçesine TIR ko
naklama merkezlerini gerçekleştirmek için 100 mil
yon lira koymuşuz. Yani, artık Kapıkule'den giren
bir TIR 200 - 300 kilometre mesafeyi aldıktan son
ra, Kapıkule gibi muayyen noktalarda (Çıkış yapın
caya kadar hudutlarımızdan) kontrol altına alınacak
tır.
Demin ifade ettiğim gibi, deniz suları içerisinde
kaçakçı ile mücadele edecek, kaçakçı motoru 3 0 - 4 0
mil süratle giderken elinizde 7 - 8 mil süratle kap
lumbağa misali giden bir motorla hangi kaçakçı ile
nasıl, ne şekilde mücadele edeceksiniz?
Yıllardır bunların üzerine eğilmeyeceksiniz, yıl
lardır bunların üzerinde düşünmeyeceksiniz, çıkacak
sınız kürsülerde, «Türkiye'de kaçakçılık oluyor» di
yeceksiniz.
Sayın senatörler;
Evet bugünkü imkânlarda eğer almış olduğumuz
bu tedbirler gerçekleşmezse huzurunuzda ifade edi
yorum, ülkemiz daha perişan durumda olur. Çünkü,
kaçakçılıkla mücadele için eğer gerekli önlemleri al
mazsanız, bir insan bile sağlığı için hasta olduğu za
man da doktora gidiyor, tedavi görüyor, reçetesine
göre ilacını alıyor, iyileşiyor. Dünyayı büyük bir teh
like ile karşı karşıya bırakan kaçakçılık için hangi
tedbiri geçmiş -Hükümet almış da, biz onları ortadan
kaldırmışızdır?
Geçmiş devirlerde kaçakçılıkla mücadele için alın
mayan tedbirler, Yüce Senatomuzda arz ettiğim gibi,
TIR konaklama merkezleriyle, 10 tane yeni hücum
bot almak suretiyle ve şu anda haberleşme imkânı
olmayan yerler için teleks sistemini gerçekleştirmekle
bunlarla bu Hükümetimizin nasıl mücadele edeceği
nin gerçek kanıtlarıdır.
SADETTİN DEMİR AYAK
(Aydın) — Bravo
Sayın Bakan.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sokaklar kaçak
sigara dolu.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — «Sokaklar sigara ile do
lu» dersen, senin cebini ararsam, senin cebinde de
vardır. Sayın Ucuzal belki de.
BAŞKAN — Lütfen efendim.

5 . 2 . 1979

O : 1

G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
gelsin iki arkadaş arasın; cebimde sigara bulamaz
larsa, kendisini bu itham karşısında şerefsizlikle it
ham ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, rica ederim karşılıklı ko
nuşmayalım.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — En büyüğü sensin, en
büyüğü sensin.
BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — (C. Senatosu si
garasını göstererek) benim cebimde bu sigara var.
Beni itham edemez bu adam. Türkiye'de her türlü
kaçakçılığı yapanlar beni itham edemez.
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bakan...
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Kürsüde konuşan Ba
kan bir senatör değildir. Ona göre hareket etmesi ge
rekir. (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne zannediyor
kendini...
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — TIR'lar kaçakçı,
her taraf kaçakçı, caddeler kaçak sigara dolu, bu
adam Bakan. Hâlâ uyanmadı afyon yutmaktan.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, siz de yerinizden dur
madan söyleniyorsunuz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
sizden istirham ediyorum, üzerimde sigara çıkmazsa
bu adamı ben şimdi çok fena yapacağım.
BAŞKAN — Sizden rica ediyorum, yerinizden de
vamlı konuşmacılara müdahale ediyorsunuz. Yapma
yın rica ediyorum.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sayın
Başkan, sevgili
senatörler;
Şurada bütçesini müzakere... (AP sıralarından
gürültüler)
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
konuşturamazsın bu adamı, konuşturamazsın.
BAŞKAN — Beyefendi rica ederim.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sen bu adamın büyüğü
sün, adamın büyüğü sensin Sayın Ucuzal.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan bir dakika
ben sizden bir şey rica edeceğim. (AP sıralarından gü
rültüler)
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ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, daha
fazla konuşturamazsın...
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, «Adam»
diye hitap ediyor.
BAŞKAN — Sayın Bakan, ben sizden bir şey ri
ca edeceğim. Siz konuşmanıza devam ederken üyele
rin sataşması olduğu zaman ben müdahale ediyorum.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sataşmasın Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Yani, İçtüzükte hüküm
mü var sataşmayacak diye ve ona bir öncelik mi
var? (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Siz kendi kendinize böyle yaparsa
nız bunu yürütemeyiz.
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sataşmayın beye
fendi.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sataşma değil
hesap soracağız. Sen bu ülkeyi doldur bütün kaçak
sigaralarla, sonra beni itham et.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal...
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Onun hesabını beraber
çok verdik.
BAŞKAN — Siz susun efendim, ben halledece
ğim.
Sayın Ucuzal, lütfen rica ediyorum, bu tarz bir
usul yoktur.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Beni itham ede
mezsiniz, bu alçaklığı yapamazsınız. (Gürültüler)
Sayın Başkan, benim haysiyetimi koruyacaksınız.
Korumazsanız, ben hesabını soracağım o adamdan.
BAŞKAN — Sizin cebinizde... (AP sıralarından
gürültüler)
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan... (AP sıra
larından gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika, sizin haysiyetinizi... (AP
sıralarından gürültüler) Sizin cebinizde...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Cebimde kaçak
sigara olduğunu söylüyor, bulamazsa bunun hesabını
soracağım bu adamdan.
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika; ama beni
konuşturmuyorsunuz. Ben konuşayım, bir dakika
efendim.
Sayın Bakan, siz cebinde sigara, aynı kaçak siga
radan olduğunu söylediniz.
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G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Kaçak diye
demedim
Sayın Başkan. Zabıtları açarsanız görürsünüz. Sayın
Ucuzal, oturduğu yerden «Sokaklarda kaçak sigara»
diye bir sigara tabiri kullandı, ben de, yani kendisine
müsaade buyurun da bu şekilde bir konuşmacı kür
süden konuşurken, hatibe hitap etmeye bir yetkisi
veyahut da bir üstünlüğü mü vardır da öyle söyleni
yor. Yoksa, o oradan söylerken, bendeniz de ona ha
fif bir iğne yaptığım zaman da, yani ben de «Cebini
arasam vardır» dediğim zaman da bunu problem
edip de büyük bir mesele ediyor? (AP sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ne sıfatla benim
cebimi arayacaksın, ne sıfatla beni itham edeceksin,
benden hesap soracaksın?
Sayın Başkan, bu adamı konuşturamazsınız, be
nim haysiyetimi koruyacaksınız.
BAŞKAN — Bir dakika, şimdi ikiniz de susun
rica ediyorum.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Adam sensin. Sayın Baş
kan, «Adam» diye hitap ediyor.
BAŞKAN — Durun efendim, bir dakika.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Adam sensin Sayın Ucu
zal. (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ediyorum sizden, bir dakika.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir senatörü ka
çakçılıkla veya bir kaçak sigara taşımakla itham eden
kişiye ben adam derim.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, siz halen yeniden sa
taşmaya meydan veriyorsunuz.
Sayın Bakan, bir üye memlekette kaçak sigara
olduğunu söylemekte; ki, vardır, haklıdır. Siz aynı
üyeye bu sigaranın sizde bulunduğunu söylemekle
ona kaçakçı demiş oluyorsunuz. (CHP sıralarından
«Olmaz öyle» sesleri)
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Aman rica ederim Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Öyle efendim. (AP ve CHP sırala
rından gürültüler)
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Rica ederim Sayın Baş
kan, yani hislerden bu...
BAŞKAN — Rica ederim, beyefendi; kaçak siga
ra mevzuubahis iken, «Sizde de vardır'ın» başka an
lamı olabilir mi?
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G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, burada...
(AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan, Sayın Bakan kaçak sigara olduğundan bah
settiler. Türkiye'de bu bir vakıadır; ama döndüler,
«Eğer bakarsam, ararsam sizin de cebinizde buluna
bilir» dediler.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Belki dedim. (AP sırala
rından gürültüler) (CHP sıralarından
«Belki dedi»
sesleri)
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi ben sizi
itham etsem, siz ne yaparsınız. Bu adamı korumak
için benim karşıma çıkamazsınız. (CHP ve AP sıra
larından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, bir Bakan... (Gürültüler)
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sayın Ucuzal... (Gürül
tüler) Sayın Başkan... (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika halledeceğim efendim.
Hepiniz konuşuyorsunuz, ben ne yapayım? (AP sıra
larından gürültüler)
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, üyenin
haysiyetini korumak mecburiyetindesiniz.
Sayın Bakan sen de belki Türkiye'nin en büyük
kaçakçısısın.
BAŞKAN — Oh, tamam...
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — En büyük
kaçakçısını
içinizde arayın. Ben yıllardır biliyorum orada neler
olduğunu. (AP sıralarından gürültüler)
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hiç, katiyen
oturmam yerime Sayın Başkan, bu ithamı telafi edin.
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bu ithamın karşısında
hakkımızı koruyacaksınız Sayın Başkan.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gelsin İdare
Amirleri veya yetkililer var Sayın Başkan. Bu itham
karşısında oturmam yerime.
BAŞKAN — Niye arayacak, kim arayacak Ömer
Ucuzal'ı. Böyle bir Tüzüğünüz mü var, böyle bir yet
kiniz mi var, böyle bir hakkınız mı var?
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oturmam yeri
me, gelsin iki arkadaş üzerimi arasın.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Efendim rica ederim, beyefendiler
rica ediyorum. Müzakereleri rayından çıkarmış olu
yoruz. Bu şekilde ben müzakereye devam edemeye
ceğim. Onun için rica ediyorum; ya Cumhuriyet Se
natosuna yakışır şekilde Bakanı ile üyesiyle olacağız
yahut bu görev yapılamaz beyefendiler. Rica ediyo
rum.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İtham etti Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Aynı şeyleri zatıâliniz de söyledi be
yefendi.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
gelsin iki İdare Amiri arkadaş, benim üzerimi ara
sın, üzerimde sigara çıkacak mı çıkmayacak mı ev
la tespit edelim bunu. (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan, siz Ucuzal'ın
kaçak sigara taşıdığını ilzam eder bir konuşma yap
madınız mı?
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Hayır efendim. O mana
da, eğer bana kaçakçı derse, en büyüğünü derim ona.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
ne demek, ona soruyorsunuz, zabıtlar var. O adamı
konuşturamazsmız. Gelsin İdare Amirleri arasınlar
beni.
BAŞKAN — Kime sorayım, bana lütfen söyler
misiniz? Faille fiil arasında bu iş halledilecek. Başka
kimle halledilecek?
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI
TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Adam sensin, adam sen
sin...
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, her sözünüzle hakaret
ediyorsunuz, sonra da «Beni korumuyorsunuz» di
yorsun.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACİ (Devamla) — Bu adamın büyüğü sen
sin... (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim
oturumu
kapatıyorum,
müzakereleri kesiyorum. (AP sıralarından
gürültü
ler) 10 dakika ara veriyorum.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 12.48
BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çeiebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.). Osman Nuri Canpolat (Konya)

BAŞKAN — Sayın senatörler;
Müessif bir hadise olmuştur, tutanakları incele
mek, sinirlerin yatışmasına imkân vermek ve durumu

daha iyi rayına oturtabilmek için Oturumu saat 14.00'e
erteliyorum efendim.
Kapanma Saati : 12.50

»••<•»

•+»•

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanve'ûü Osman Salihoğlu
DÎVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çeiebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nurî Canpolat (Konya)

BAŞKAN — Sayın senatörler; 35 nci Birleşimin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; öğleden
evvelki Oturumda müessif bir hadise vuku bulmuş
tur. Bundan ziyadesiyle elem duyuyoruz. Bu duygu
muzu, bütün değerli üyelerin de paylaştığına inanı
yorum. Filhakika Eskişehir Cumhuriyet Senatosu
Üyesi Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Bakanın, Bakan
lığına mütedair eleştirilere kürsüden cevap verdiği
sırada, «Sokaklar kaçak sigara dolu» demiş, Sayın
Bakan da buna karşılık «Sokaklar sigara ile dolu
derken, senin cebini ararsam senin cebinde de var
dır Sayın Ucuzal belki de» diye hitap etmiştir.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Belki demedi.
BAŞKAN — Vardır efendim, zabıtta vardır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman teyb'
rica edeceğim.
BAŞKAN — Zabıttan okuyorum efendim. Bir
dakika efendim rica ediyorum.
Bunun üzerine sıralardan ve kürsüden değişik tar
tışmalar başlamıştır. Sayın Bakanın beyanı, bir sa
yın üyeyi zan altında bırakacak mahiyettedir. Tav
zih sadedinde yapılan girişimlerde maalesef tam ma
nasıyla bir vuzuha kavuşmamıştır. Tasvibi mümkün
olmayan, sürekli hadiseler cereyan etmiştir. Ancak
Sayın Bakanın konuşma yerini terk ederek üyelerin

üzerine doğru savlette bulunarak... (CHP sıraların
dan «Aa» sesleri).
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Çarpıtma birader.
BAŞKAN — Fiili durum yaratması, daha mües
sif ve Senatonun da manevi şahsiyetine yönelik bir
şekil almıştır. Bazı üyelerin ayağa kalkarak kürsüye
yaklaşmaları bir vakıa ise de, o üyelerin Sayın Ba
kanın bulunduğu mahalden çok uzakta olmaları ve
oraya yanaşmak gibi bir gaye taşımamalarına rağmen, Bakanın konuşma mahallinden ayrılarak plat
formun ucuna gelmesi ve fiili durum yaratması cid
den daha vahim bir manzaranın teessüsüne sebep ol
muştur. Zannederim ki, parlamento tarihimizde böy
le bir hal ilk defa vuku bulmaktadır, tabii ki çok
üzücüdür.
Bu itibarla, Sayın Bakandan, önce Sayın Ömer
UcuzaPa karşı vaki beyanını vuzuha kavuşturmasını
ve bilâhara olan hadiselerden dolayı itizarda bulun
masını rica ediyorum.
Buyurunuz Sayın Bakan.
Lütfen sükûneti muhafaza edelim arkadaşlar, bir
çözüm arıyoruz, çözelim ve güzelce bu işi götürelim.
Sizden de rica ediyorum Sayın Bakan, lütfen itidalli
olalım, sakin olalım.
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G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI
TUNCAY
MATARACI (Rize Milletvekili) — Sayın Başkan,
saygıdeğer senatörler;
Sayın Başkanın burada öğleden önceki müzake
reler sırasında konuşmama
devam ederken Adalet
Partisinin Grup Başkanı Sayın Ucuzal'ın «Sokaklar
kaçak sigaralarla dolu» ifadesine karşılık; ben ken
disine, «cebinizi ararsam belki sizde de bulunurda
ki» ifadem, aslında kendisini itham etmek değil, bu
nu herkesin içtiğini ifade etmek istedim.
Yalnız, Sayın Başkanın üzüntüsüne, daha çok be
nim de üzüldüğümü açıkça ifade edeyim. Ben ko
nuşmamın başında bu kürsülerde gerçekleri dile ge
tirmek, tenkit yapmak, yol göstermek, tabii her üye
nin en gerçek hakkıdır; ama her nedense gerek Kar
ma Bütçe Komisyonunda, gerek Yüce Senatomuzda
devamlı Bakanlığımın bütçesi müzakeresinde «pilot
bölge» gibi seçilmiş bir halim var.
Arkadaşlarım;
Sayın Başkanın o şeyine ben kesinlikle katılmıyo
rum. Burada durduğum sürece, kişiliğimi itidalle de
vam ettirmek suretiyle, yine Adalet Partisi sıraları
tarafından şahsıma söylenen laflan Yüce Senatonuz
da tekrar etmeyi ne kişiliğime, ne Yüce Senatonun
şahsiyetine yakıştıramam; ama ben onlara kendi lisanlanyla değil, buraya gittiğim zaman da. platfor
mun ucuna gitmenin ötesine, çok üzülerek ifade ede
yim, Yüce Senatoda, bir Cumhuriyet Hükümeti üye
sine, «gel ulan buraya» demek, Yüce Senatomuzun
yüce takdirine terk ediyorum.
Burada meseleleri, sokaktaki anarşileri buraya ge
tirmeyelim arkadaşlar. Her türlü tenkide açık olarak
müzakereleri ben, oturduğum yerden gayet sükûnet
le, gayet itidalle dinlerken. Sayın Senatonun üyeleri
nin, muhalefet kanadına mensup üyelerin de aynı
hüsnüniyetle dinlemesini rica ediyorum. Yanlış söy
lüyorsak yanıt verirler, cevap verirler. Burada biz
kimseyi hedef alıp da kişiliğiyle şahsiyetiyle ilgili bir
söz, konuşmalarım da zabıtlardadır, en ufak bir şey
olmamışken, doğrudan doğruya, kaçakçılıkla itham
etmek, «kaçakçının başıdır diye, bu adam» diye hi
tap etmeyi de yine Yüce Senatomuzun saygıdeğer
üyelerinin takdirine terk ediyorum.
Biz üzüm mü yiyeceğiz, bekçiyi mi
Meseleleri böyle halledenleyiz.
Sevgili arkadaşlarım;
Sayın Başkandan daha çok, bu gibi
masından, cereyan etmesinden ben de
maktayım, ama müsaade etsinler; insan

döveceğiz?..
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sanın üzerine..., siz oturduğunuz
yerden müdahale
edeceksiniz, çeşitli ithamlarda
bulunacaksınız. Bu,
size verilmiş bir öncelik değildir; kim olursa olsun.
Buna cevap vermek de, espri olarak, her hangi bir
kasıt olmadan, bunun boyutlarını
uzatmaya gerek
yoktur.
Saygılarımla arz ederim Sayın Başkanım. (CHP
sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Ucuzal'a o mak
satla söylemediğini Sayın Bakan beyan etmiş, zapta
geçmiştir.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — O zaman da söyledim
Sayın Başkan.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — O za
man da söylemişti Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hadisenin bu şekilde olmasından
dolayı üzüntülerini de beyan etmişlerdir.
Müzakerelere devam ediyoruz.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) •— Sayın Başkan, Senato
nun saygıdeğer üyeleri;
Bakanlığımın kaçakçılıkla mücadelesini planlamış
olduğu ve bugünkü durumu Yüce Heyetinize sabah
leyin arz etmiştim. Burada önemli bir konuyu da
bazı konuşmacı arkadaşlar dile getirdiler. Kapıkule'
den şikâyet ettiler, giriş ve çıkışlardan şikâyet ettiler
ve hibelerden şikâyet ettiler.
Sayın senatörler;
Kapıkule, bundan on yıl önce ihaleye çıkmış; ama
maalesef her nedense on yıldır ikmali temin edileme
miştir. Kapıkule, ülkemizin Batıya açılan en büyük
kapısıdır. Gören arkadaşlarımız gittiği vakit de biz
zat şahit olmuşlardır ki. Bulgarlarla hudut olduğu
muz bu kapı. Bulgarların tesisleri tamam, bizimki
ler natamam olarak
durmaktadır. Biz, Bayındırlık
Bakanlığı ile projeye bağlı kalınmak suretiyle burada
düzensiz olan giriş ve çıkışları bir düzen altına al
mak için bir protokol yapmış ve bunu da bu yıl içe
risinde gerçekleştireceğimizi umut etmekteyiz. Öyle
ki, aslında bütün Batı ülkelerinde dahi bile kapıya
gelen; gümrük, pasaport, triptik muamelesi yapar ve
geçer; ama bizim Kapıkule'de maalesef gümrük bir
tarafta, pasaport bir tarafta, triptik muamelesi bir
tarafta ve pasaportunun emniyet görevlileri tarafın
dan tetkik ve mühürlenmesi dahi bile, herhangi bir
uzamaya, şikâyete mahal durum olduğu zaman da ne
talihsizliktir ki, bunun suçu da yine ilgili Bakanlığı
mın sırtına yüklenmektedir.
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îşte biz, burada bozuk bir şekilde böyle devam
etmekte olan bu giriş ve çıkışları kontrol altına al
mak için kanal sistemini getirmiş bulunuyoruz.
Bunun dışında Bakanlığımız, burada geçmiş yıl
larda adetleri çok az sayıda olan giriş ve çıkış peron
larının sayısını artırmış, giriş ve çıkışları kontrol al
tına almak için, giriş peronlarını 17'ye çıkartmış du
rumdayız. Bu sezon bunların sayısını artıracağımızı
kesinlikle umut etmekteyiz.
Sayın senatörler;
Şu ana kadar, Cumhuriyetin kurulduğu andan bu
tarihe kadar, maalesef Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın personel eğitimi üzerinde en ufak bir çalışma ya
pılamamıştır. Biz, personel yönetmeliğini ele almış
ve çıkartmış durumdayız. Bundan sonra, her önüne
gelen, eğitime tabi tutulmayan kişi gümrükçü olama
yacaktır.
Bunun dışında, Ankara Ticari İlimler Akademisiyle müşterek bir çalışmamız sonunda, bu Akademinin
bir bölümünde bu yıl sayıları gündüz 20, gece 20 olan
40 kişilik bir kontenjan ayırmış durumdadır. Yüce
huzurunuzda, öğretim üyelerine de bize bu konuda
yardımcı olmalarından dolayı teşekkür ve şükranla
rımızı ifade etmek istiyorum.
Hibeler konusuna gelince : Yerel Yönetim Ba
kanlığıyla yapılan görüşmelerde, otomobiller için
6 model, yani 1973 model. Minibüsler için 8 model,
yani 1971 model. Otobüs ve kamyonlar için 10 mo
del, yani 1969 model. İş makineleri için 8 model,
yani 1971 modeli şartı getirilmiştir. Ayrıca, köylere
otomobil ve iş makinesi hibeleri kaldırılmıştır. Müsterak eşya bağışı yapılmamaktadır. İş makineleri dı
şında yedek parça bağışı kabul edilmemektedir.
Türkiye'de, yetkili mümessili bulunanların dışın
daki markalan taşıyan araç ve gereç bağışı kaldırıl
mıştır. Tek ferdin birden fazla bağışı kabul edilme
diği gibi, bağışçının pasaportuna bağışladığı eşyanın
cinsi ve kıymeti bakımından not konulmak suretiyle
bağışlarda önemli kısıtlamalar getirilmiştir. Bu ko
nuları kapsayan genelgelerin Resmi Gazetede de ya
yınlanması için Başbakanlığa bildirilmiştir.
Sayın senatörler;
Sigara konusuna gelince; ülkemizin en önemli so
runlarından biri. Hakikaten bugün Türkiye
gerek
filtreli, gerekse filtresiz sigara sıkıntısı çekmektedir.
Zamanım içerisinde bunları Yüce Heyetinize gerçek
yönüyle arz etmek istiyorum.
1970 - 1971 yıllarında Tekelin üretiminin % 7'sini
kapsayan filtreli sigara, kısa bir zamanda üretiminin
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% 49,5'unu teşkil etmesine rağmen, bugünkü şartlar
altında filtreli ihtiyacı karşılanamamaktadır. Türki
ye'de bunun yanı sıra bir de filtresiz sigara sıkın
tısı çekilmektedir. Bunun sebebi şudur sayın senatör
ler : Burada iktisatçı ve ekonomist olmaya gerek
yok. Üretim tüketim meselesidir. Hızla artan tüketi
me, üretim cevap vermediği takdirde, Türkiye'de bu
sıkıntılar başgöstermiştir.
Bunun yanı sıra hemen ilave edeyim ki, Tekel Ge
nel Müdürlüğünün elinde bulunan sigara fabrikala
rının birçoğu yedek parça yokluğu, malzeme yoklu
ğu ve zaman zaman enerji kısıtlanmasıyla üretime
% 7 gibi tesir eden bir enerji kısıtlanmasının etki
siyle ve bazı işyerlerimizde maalesef sendikal çekiş
meler nedeniyle üretimlerde bir azalma vaki bulmuş
tur.
Sayın senatörler;
Türkiye bugün kendi üretimiyle bunun, tüketici
nin ihtiyacını karşılayamayacağını varsaymış, bizden
önceki hükümetler zamanında dahi bile fason ima
latına yönelmiştir. Fason imalatı Bulgarlarla yapıl
mış, bizden önceki Hükümet her ay 500 ton fason
karşılığı sigarayı Türkiye'ye getirirken, biz artan ta
lep karşısında bunu 900 tona çıkarttık; ama Yüce
Senatomuza üzülerek arz edeyim ki, bürokrasi çar
kının yavaş işlemesi nedeniyle ilgili Gümrük Tekel,
Maliye, Ticaret bakanlıklarının girişimleri sonunda,
fason imalatının sona eren anlaşmasını tekrar ye
nilemek için 2,5 ay gibi bir zaman geçmiş ve bir
başka ifadeyle Türkiye'ye her ay 900 ton gibi bir
sigara girerken, 2,5 ayda 9 kilo sigara Türkiye'ye
gelmemiştir. Her ay Türkiye'ye 900 ton sigara gelir
ken, 2.5 ay gibi bir zaman içerisinde 9 kilo sigara
gelmezse, tüketici tarafından haliyle filtresize de bir
talep olacaktır ve dolayısıyla bugün imalatına kesin
likle ümit ettiğimiz Yugoslavya'da her ay 1 000 ton
ve Bulgarlarla 500 ton olmak üzere, 1 500 ton sigara
fason karşılığı bu ayın sonunda gelmeye başlayacak
ve kesinlikle umut ediyoruz, bu sigara sıkıntısı gide
rilecektir. '
Sayın senatörler;
Bunlar kısa vadede alınması iktiza eden tedbirler
dir. Meseleyi esastan ele almak lazım. Türkiye, siga
ra üretimini yapmak için kaç sigara fabrikası yap
mış?.. Temelleri atılmış sigara fabrikalarının durumu
nedir?..
Bu arz ettiğim husus, fason karşılığı Türkiye'nin
ihtiyacını karşılamak için, geçici zaman içerisinde,
geçici olarak alınan bir önlemdir. Yoksa, Bakanlığı-
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miza bağlı Tekel Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız
hislerden bitaraf olup, gerçekleri ifade etmek lazım.
kesinlikle bunun karşısındadır.
Birisi öyle dedi diye; eğer şimdi de bir başkası ikti
Üretimi artırmak için 1968 yılında temeli atılmış
darla muhalefet yer değiştirirse, işte memlekete en
olan Malatya Sigara Fabrikası üzülerek ifade ede
büyük kötülük o zaman yapılmış olur. Geçen sene
yim ki, maalesef 1978 yılında, 10 yıl gibi bir zaman
80 lira istenmiş, bu sene 160 lira olması lazım diye
sonra üç ay önce üretime başlatılabilmiştir. Bugün
iddia ediliyor.
inşası devam eden sigara fabrikalarını süratle üre j
Sevgili arkadaşlarım;
time döndüremezseniz ve bunların yanı sıra yeni si
O zaman bunu nereden vereceksiniz, nasıl öde
gara fabrikalarının temelini atmazsanız, ki biz bu se
yeceksiniz diye ve hangi bütçeden ödeyeceksiniz diye
ne mevcut olan sigara fabrikalarımızı süratle üretime
insana sorarlar.
sokmak ve bunlara 1979 yılında da bir tanesi Trab
Tuz konusunda ise, Bakanlığımızın elindeki ilkel
zon'da, bir tanesi de Elazığ Palu'da olmak üzere iki
metotlarla yine bir konuşmacı arkadaşımız ifade et
yeni sigara fabrikası ilave etmek suretiyle arz ve ta
tiler, geçen yıla nazaran bu sene biz 325 bin ton faz
lep dengesini ancak köklü ve esaslı bir tedbir olarak
lasıyla tuz üretmiş bulunuyoruz. Türkiye tuz yatak
bu şekilde giderileceğinin inancı içerisindeyiz.
ları bakımından dünyanın en zengin yataklarına sa
hiptir; ama, maalesef bizden önceki hükümetler za
BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizden daha önce
manında 300 bin ton gibi bir miktarda tuzun ithali
10 - 12 dakika kullanmıştınız. Şimdi şu hale göre
kararlaştırılmış, üretime en ufak bir el atılmamış ve
7 dakikanız var. Bu durum benim elimde olan bir
üretim 628 bin tonda kalmıştır. Biz ise, 1978 yılında
şey değil, Genel Kurulun almış olduğu karara göre,
bunu 990 bin tona çıkarmış bulunuyoruz. Şunu kesin
programa bağlı bir durumdur. Lütfen ona göre ayar
likle
ifade edeyim, bu üretim metotları bugünkü tek
layınız efendim.
nolojinin tamamen gerisinde, çağdışı metotlar oldu
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
ğunu da rahatlıkla açıklamak isterim.
MATARACI (Devamla) — Peki, teşekkür ederim Sa
BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular da vardır; lüt
yın Başkan.
fen ona göre konuşmanızı ayarlayınız.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
GÜMRÜK: VE TEKEL BAK ANI TUNCA Y
Burada grupları adına konuşan sayın sözcülerden
MATARACI
(Devamla) — Çay konusunda bir ar
Sayın Kafaoğlu'na Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve
kadaşımız,
burada
Adalet Partisi Grubu adına ko
onun mensupları adına teşekkürlerimizi ifade etmek
nuşan Sayın Demirdağ, «Çay, 2,5 yaprak demek bir
istiyorum. Çünkü, konuşması tamamen bilimsel, ger
şey değildir» diye bir ifade kullandı. «Çay olan, ça
çekleri yansıtan bir konuşma. Bakanlık olarak bu ko
yın alınması iktiza eder» dediler; ama kişisel olarak
nuşmanın ışığı altında meseleleri ele alacağımızı da
konuşan S"ayın Ege, «2,5 yaprak çay alınmalıdır. 2,5
Yüce Senatonuza arz etmek isterim.
yapraktan fazla çay alınmamalıdır» diye bir ifade
Bir konuya daha, mevcut tütün piyasası üzerinde
kullandılar.
değinmek istiyorum.
Sayın senatörler;
Geçen yıl açtığımız tütün piyasasını gerek alım
ları, gerek tesellümleri ve gerekse ödemeleri bir ön
ceki yıl, 1976 yılına nazaran alımlar, tesellümler ve
ödemeler geçen yıla nazaran, yani 1977 ila 1976'yı
mukayese ettiğimizde; iki ay, 2,5 ay ödeme ve alım
lar arasında erken bir bitirme ile neticeyi başardığı
mızı ifade etmek isterim.
Sayın senatörler:
Burada, yine yaklaşmakta olan tütün piyasasının,
bazı sayın konuşmacılar tarafından yanlış ifade edil
diğinin anlaşıldığının kanısı içerisindeyim. Burada ge
rek muhalefette ve gerek iktidarda olunduğu zaman
da, sorumlu kişi olarak verilmesi iktiza eden ücret
leri, memleketin ekonomisinin içerisinde değerlendirip,

Saym senatörler;
Grup adına konuşan Sayın Demirdağ ile kişisel
konuşma yapan Sayın Ege'nin ifadeleri arasında bü
yük bir tenakuzun olması, gerçekleri yansıtmadığını
da orta yere koymuş oluyor.
Biz, çay bölgesi üreticilerine, tütün bölgesinin üre
ticilerine, ekonominin elverdiği şartlar içerisinde, ge
rek taban fiyatları ve gerekse desteklemelerde daima
kendilerine yardımcı olmuşuzdur ve bu konuda Hü
kümet olarak elimizden gelen bütün imkânları da kul
landığımızı açıklamak isterim.
Sayın senatörler;
Burada bir arkadaşımız, gümrüklerden giriş, çı
kış yaparlarken işçi kardeşlerimizin neyi getirecekle
rini bilmediklerini ve Bakanlığımızın bu konuda da
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herhangi bir çalışma yapmadığı gibi bir iddiada bu
lundu. Bunun dışında da başka iddialarda da bulun
du; ama bu konuda bir kesin kanıt vermek suretiyle
sözlerimi bağlayacağım.
Bu broşür, (Kürsüden broşürü eliyle göstererek)
Gümrük ve Tekel Bakanı olarak göreve başladığı
mız ilk günde, yurt dışında çalışan işçi kardeşlerimi
ze hangi eşyaları getirebileceklerini, hangilerini ge
tiremeyeceklerini, uzun uzadıya yer alan yasalar çer
çevesi içerisinde hazırlanmış bir broşürdür. Bu bro
şür, işçilerimize dağıtılmak için kapılara ve yurt dı
şındaki büyükelçilere kadar gönderilmiş ve dağıtıl
mıştır.
Demek oluyor ki, arkadaşımız Bakanlığımızı eleş
tirirken, Bakanlığımızın bu konuda en azından ne
gibi bir çalışma yaptığını araştırmadan, araştırmasına
yönelik en küçük bir gayret içerisinde dahi olmadan
huzurunuza gelip; bu konuda çalışmalar yapılmamış
tır ve bunun dışında bazı buna benzer birçok ger
çek dışı beyanlarda bulunmuşlardı.
BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen bağlayın.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Sayın senatörler;
Huzurunuzda Cumhuriyet Hükümetinin, son Ecevit Hükümetinin Gümrük ve Tekel Bakanı olarak ke
sinlikle ifade edeyim ki, burada eleştirilerde bulunan
sayın senatörlerimiz eğer memlekete, Bakanlığımıza,
Ulusumuza ve halkımıza
hizmet etmek inancında
iseler, lütfen Bakanlığımızın her kademesi tenkitle
ri yle, bu gibi şikayetleriyle kendilerine açıktır; bize
yardımcı olmaları için, gerçek delillerle, iddialarla bize
gelsinler ve bu konuda kendileri bize, memleketimi
ze ve inanıyorum ki, Türk Ulusuna ve halkına hiz
met etmek istiyorlar; yoksa «Çamur at, iz bırak» po
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litikası içerisinde iseler, bu kapının yanlış çalındığını
fade eder, Bakanlığımın Bütçesinin Ulusumuza, hal
kımıza ve Bakanlığıma hayırlı ve uğurlu olması di
leğiyle Yüce Senatonuzu en derin saygılarımla selam
lıyorum. (CHP ve Milli Birlik sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan, sorular var;
bunları okutacağım. Siz dinleyin; arzu ettiğinize ya
zılı cevap verme hakkınız vardır; istediklerinize bu"adan cevap verebilirsiniz.
Sırasıyla okutuyorum efendim.
Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Tekel Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasını arz ederim.
Kars Senatörü
Yusuf Ziya Ayrım
Soru 1. Rize'de Çay - Kur'a bağlı ve ilmi ça
lışan bir araştırma kurulunuz vardır. Bu müessese
Rize çay üreticisinin 65 bin ton gübreye ihtiyacı ol
duğunu tespit etmişken, ihtiyaçtan fazla 25 bi-n ton
gübre tahsis ettirmenizin sebebi nedir?..
BAŞKAN — Sırasıyla okuyalım mı, yoksa tek tek
cevap verir misiniz Sayın Bakan?..
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Efendim, yazılı olarak
cevap vereceğim.
BAŞKAN — Peki, devam ediyoruz efendim.
«Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını müsaadelerinizi
saygılarımla rica ederim.
Siirt Senatörü
Süreyya Öner
Soru :
Alımı yapılan tütünler...»

III. — YOKLAMA
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa
londa çoğunluk yok Sayın Başkan.
FEVZİ ÖZER (Muğla) — İşler bitsin bir de on
dan sonra.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Zamanı mı?..
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Bütçe
lerde adet değil ki, bu nereden başladı? Hiçbir za
man vaki olmamıştır.
BAŞKAN — Yoklama mı istiyorsunuz efendim?..
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Evet.
(Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Bozkurt, Mardin
Üyesi Sait Mehmetoğlu, Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu, Samsun Üyesi Şaban Demirdağ, Sivas
Üyesi Tahsin Türkay ayağa kalkarak yoklama iste
minde bulundular.)

BAŞKAN — Beş üye ayağa kalkmıştır. İçtüzü
ğümüz gereğince benim yapacağım bir şey yok. Yok
lama yapılacaktır.
SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU
(Gaziantep) —
Bütçede böyle bir âdet yoktu şimdiye kadar.
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Zili çalm o zaman efendim.
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sorular bitsin hiç
olmazsa Sayın Başkan.
BAŞKAN — Muhterem senatörler;
Başkanlık Divanını ilzam eden en ufak bir şey ol
madığını her halde biliyorsunuz. Tüzüğün uygulan
masından başka bizim yapacağımız hiçbir şey yok
tur.
Siz buyurun inin Sayın Bakan.
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Yoklamaya başlıyoruz efendim.
ÖMER NACt BOZKURT (Gümüşhane) — Her
gün 93 kişi ile geleceksiniz.
ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Her gün 93'ü
bulun da gelin.
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Muhalefetlik değil
bu, muhalefetlik değil. (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın. Yok
lamayı da dinleme imkânını vermiyorsunuz. (CHP
sıralarından «Efendim, orası başlattı» sözleri)
Evet, ben genel olarak söylüyorum. Hiç kimseye
söylemiyorum. Ben Kurula hitap ediyorum. Lütfen,
yoklama yapılmasında hiç değilse sükût duralım.
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bütçede şimdiye ka
dar yapıldı mı bu?.. Nereden çıkardınız bu âdeti?..
BAŞKAN — Ben çıkarmadım.
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Şimdiye kadar bu âdet
yoktu.
BAŞKAN — Şimdiye kadar - da istenmemiştir.
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FEVZİ ÖZER (Muğla) — Zaten mektep talebe
si gibi, kızdıkları zaman böyle yapıyorlar.
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ya,
sen de öğretmen olursun o zaman.
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Maaş almaya gelirsi
niz aybaşında.
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ba
banın kesesinden mi veriyorsun maaşı?..
BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz efendim.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklamada ismi okunduğu zaman
burada olmayan sayın üye var mı?.. Yok.
Yoklama işlemi bitmiştir.
Sayın üyeler, yoklama neticesinde salonumuzda
85 sayın üyenin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu yakın
bir sayıdır; o bakımdan tamamlanabilir düşüncesiyle
saat 15.30'da toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum.
Kapanma Saati : 14.50

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 15.45
BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin

Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)

BAŞKAN — 4 ncü Oturumu açıyorum.
IH. — YOKLAMA
BAŞKAN, — Yoklama yapılacaktır.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yoklama yapıl
maz Sayın Başkan.
ORHAN VURAL (Ordu) — Usul hakkında söz
istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Neyin usulü?..
ORHAN VURAL (Ordu) — Yoklamanın yapılıp
yapılmayacağı hakkında: arz edeyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Evet.
ORHAN VURAL (Ordu) — Bundan önceki otu
rumda beş tane arkadaşımız ayağa kalktılar, yokla
ma talebinde bulundular. Bugün, şu anda yeni bir
oturum var, oturum değişmiştir. Yoklama isteyen ar
kadaşlarımız burada yoktur; ama bu takdir tamamen
zatıâlinize aittir. İsterseniz, çoğunluk vardır, (görebil
diğiniz kadarıyla) isterseniz, yoklama yapmadan da
vakit kazanmak için çalışmalarımıza devam edebili
riz.
Bu hususun temin edilmesini, tezekkür edilmesini
istirham ediyorum.

BAŞKAN — Efendim, bir dakika.
Sayın senatörler, bugüne kadar, bütçe müzakere
lerinde böyle bir hal yok. Tüzüğümüzde de buna
dair bir hüküm yok. Gönlümüz, Divan olarak grup
lar arasında bir anlaşmanın olmasını arzu ederdi. Biz
de çaba gösterdik, ancak buraya kadar işi getirebil
dik.
Şimdi, hepiniz gördünüz ki, nisap üzerinde bir is
tekte bulunuldu; İçtüzük gereğini uyguladık ve çoğuniuk olmadığından oturuma ara verdik. Çok is
tekler bunun saat 2C.00'ye itilmesi ve istemesine rağ
men, ben oturuma 45 dakika ara verdim.
Şimdi neden dolayı dağılmıştık?.. Nisap isteğin
den dolayı. Toplanmamızın temini için yoklama ile
bunu aramaya Başkanlık olarak mecburuz; ama size
şunu söyleyeyim. İşin büyük bir çıkmazda olduğu ka
naatinde değilim, lütfen şu yoklamayı bir yapalım.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bu
beş kişiyi var kabul ediyor musunuz Sayın Başkan?..
A
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ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan, bir
saniye.
Sayın Başkan, İçtüzüğümüzde «Oturum esnasın
da her zaman yoklama istenebilir» der. Oturum de
ğişmiştir, yeni bir oturumla karşı karşıyasınız. Bu otu
rumda yoklama isteyen beş kişi yoktur, istirham edi
yoruz, Başkanlık Divanı olarak bu meseleyi tezekkür
edin ve bir karar verin ve şimdiye kadar kaldı ki...
BAŞKAN — Sayın Orhan Vural, siz de konuş
malara dışarıda muttali oldunuz. Durum tebellür et
ti. Halledilecek had safhadadır. Bırakın da, beni de
bu kadar yük altında bırakmayın lütfen. Bütün yükü
yalnız bana yüklüyorsunuz. Mesele halledilmek üze
redir, hallediliyor; lütfen efendim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Divanı tamamlayın lütfen.
BAŞKAN — Divan üyesi arkadaşlarımızdan, bu
rada bulunan arkadaşımız dışında kim var efendim?..
Lütfen birisi gelsin.
II. _

VE TEKEL BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

2. — 1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 1/612 (S. Sa
yısı : 873)
Sayın Bakan, sorular var, okutuyorum efen
dim. Sorulara yazılı olarak da cevap verebilirsi
niz efendim.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi
saygılarımla rica ederim.
Siirt
Süreyya Öner
Soru : Alımı yapılan tütünler ağaç desteklerle bal
yalanarak Tekele teslim edilmektedir. Bazı yörelerde
bu ağaç desteklerin kalınlık ve büyüklüğü suiistimal
edilen boyutlara vardırılmış, 40 kilo çeken odunlar
arasına 10 kilo tütün konularak, idareye tütün fiya
tına odun satılmaya başlanmıştır.
(1) 844 S. Sayılı basmayazı 2 . 2
32 nci Birleşim tutanağına eklidir.
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SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Kimse, o gelsin
efendim.
BAŞKAN — Gelmiyormuş sayın arkadaşlarım,
gelmiyormuş.
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Nöbetçi
kimse o gelsin, görevini yapsın efendim.
BAŞKAN — Gelmiyormuş, ben sebebini bilemem.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İstifa etsin o za
man.
BAŞKAN — En genç bir üye arkadaşımız gelsin
buraya.
FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (İstanbul) — Os
man Nuri Canpolat, gelmeyen Divan Üyesi.
M. TEVFİK ELMAS YAZAR (Manisa) — Olma
yan tutanaklara geçsin.
BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz efendim.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Sayın senatörler, salonumuzda 95
sayın üye vardır. Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere
devam ediyoruz.

GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)

/. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C.
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1)
A) GÜMRÜK
(Devam)
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Devlet alımlarının bu şekilde yağma edilmesinin
önüne geçilmesi için önlem alınması düşünülmekte
midir?..
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
GÜMRÜK
VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Rize Milletvekili) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Sayın Senatörümüzün iddiası bir gerçek. İlgili Te
kel Genel Müdürlüğü, bu yıl ilk kez bunun farkına
varmış, Orman Bakanlığıyla Orman Genel Müdürlü
ğüyle temas kurmuş, bu yılkı balyalarda, anlaşma ge
reğince standart ölçüde, bundan önceki devirlerde
kaba, kilosu ağır gelmek suretiyle kullanılan tahtalar
kullanılmayacaktır; Orman Genel Müdürlüğü ile
Tekel Genel Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma ge
reğince, standart ölçüdeki tahtalar alınmaya, tesellüm
edilmeye başlanmıştır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandırıl
mıştır.
Diğer soruyu okutuyorum :
Sayın Başkan
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel Bakanı
tarafından cevaplandırılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Afyonkarahisar
Ahmet Karayiğit
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1. Filiz çayının amblemini taklit ederek Avrupa
piyasalarına süren Yunanlıların hareketine karşı Ba
kanlık bir tedbir almakta mıdır?..
2. Çayın amblem benzerliği dolayısıyla mahke
me kararıyla Almanya'da satışının durdurulması kar
şısında, Çay - Kur ne gibi tedbirlere başvurmuştur?..
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI
TUNCAY
MATARACI (Devamla) — Efendim yazılı cevap arz
edeyim.
BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın Gümrük ve
Tekel Bakanı tarafından cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla rica ederim.
Erzurum
Lûtfi Doğan
1. Ne suretle olursa olsun, herhangi bir neviden
müskirat yurdumuza ithal edilmekte midir?.. Edilmi
yor ise diyeceğim yoktur. Ediliyor ise, men edilmesi
düşünülmekte midir?..
1977 ve 1978 yıllarında ne miktar ve ne kadar
dolarlık ithal edilmiştir?..
2. Halkımız için her bakımdan zararlı olan al
kollü içkilerin üretim ve reklamlarının önlenmesi,
Hükümetinizce düşünülmekte midir?.. Düşünülüyor
sa, alınan tedbirler nelerdir?..
3. Çay - Kur Yönetim Kurulu üyesi iken, 8 ay
önce görevinden alınan ve bugüne kadar herhangi bir
göreve tayin edilmeyen ve bugüne kadar kendisine
haliyle maaş da ödenmeyen Servet Özşahin'in duru
mu ne safhadadır?.. Bir Devlet memurunun böyle
bir muameleye maruz bırakılmasını adil Devlet ida
resi anlayışı ile bağdaştırmayı mümkün görüyor mu
sunuz?..
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI
TUNCAY
MATARACI (Rize Milletvekili) — Yazılı cevap arz
edeceğim.
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BAŞKAN — Sayın Bakan cevaplayınız efendim.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI
TUNCAY
MATARACI (Rize Milletvekili) — Eynesil vardır.
Diğerlerine yazılı cevap arz edeceğim.
BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Delaletinizle aşağıdaki sorularıma Sayın Bakanın
sözlü veya yazılı cevap vermesini rica ederim.
Kocaeli
Dr. Abdullah Köseoğlu
1. Tuz üretiminin Tekele ait olduğu malumunuz
dur. Üretimi Tekel kâfi miktarda yapamamaktadır.
Özel sektöre de, üretim yapılması için ruhsat vermeyi
düşünüyor musunuz?..
2. Dış ülkelerde çalışan ve yurda dönüşlerinde
beraberlerinde getirdikleri
gümrüğe tabi eşyaların,
hudutlardaki gümrük memurlarımızı töhmet altında
bırakmamak için, gümrük vergilerinin döviz olarak
tahsilini düşünüyor musunuz?..
Saygılarımla.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI TUNCAY
MATARACI (Rize Milletvekili) — Sayın Başkan,
özel sektöre, Tekelin dışında tuz ürettirmeyi kesinlik
le düşünmüyoruz. Ancak, kamu sektöründen Pet Kim'e, Çankırı tuzlalarından kendi ihtiyacını çıkart
mak için çalışmalar devam etmektedir. Özel sektöre
kesinlikle böyle bir şey düşünülmemektedir. Diğer so
rularına yazılı cevap arz edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın senatörler, böylece Tekel Bakanlığı ve Te
kel Genel Müdürlüğü Bütçeleri üzerindeki müzakere
ler bitmiştir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi
Bölüm

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Gümrük ve Tekel Bakanından aşağıdaki sorula
rıma cevap vermesi için gereğini saygılarımla arz
ederim.
Giresun
Ali Cüceoğlu
1. Bu yıl yeni çay fabrikası ve paketleme tesis
leri kurulacak mıdır?..
2. Bunlar için tespit edilmiş yerler var mıdır?..
Varsa Giresun'un Eynesil ilçesi de dahil midir?..
Saygılarımla.
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101

111

Lira
Genel yönelim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Gümrük kanunlarının
uygu
lanması ve izlenmesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

90 242 000

593 995 000
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112 Gümrük kaçakçılığı ile mü
cadele hizmetleri
180 458 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Transferler
2 151 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin Bakanlığa
ve memlekete hayırlı olmasını dilerim.
BAŞKAN — 1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1979 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (3 721 018 000) lira ödenek ve
rilmiştir.

Lira

ler... Kabul etmeyenler... Kabui edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler

27 017 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeyi okunan cetveliyle beraber oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(3 721 018 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum.
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi
B - CETVELİ
Gelir
türü
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

3

Özel gelirler
3 684 417 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi
Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
313 503 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Yaprak tütün hizmetleri
446 552 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Tekel mamulleri üretimi
2 228 407 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Satış hizmetleri
705 539 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden— 3*9

Lira

2

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum efendim.
Bölüm
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36 601 000

İkinci maddeyi okunan (B) cetveliyle beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1979
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvellerde yazılı gelirlerin, özel hüküm
lerine göre tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yı
lında da devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve
Tekel bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Açık oylarınıza arz edilecektir.
Efendim, Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Mü
dürlüğü bütçelerinin müzakereleri böylece bitmiştir.
Hayırlı, uğurlu olsun.
1. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karına Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C.
Senatosu : 11583) (S. Sayısı : 844) (1) (Devam)
B)

ÇALİŞMA

BAKANLİĞİ

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesine geçi
yoruz.
Çalışma Bakanı ve Komisyon hazır.
Adalet Partisi Grubu adına Saym Cevdet Aykan.

5 . 2 . 1979
t
I
I
j

I
j
j
|
I

O : 4

durmamız gerekir. Batının sanayileşmiş ülkelerinde
çalışma bakanlıkları gerek bütçe olarak, gerek personel olarak, gerekse toplum hayatında ön planda gelmektedir. Bunu birkaç misalle açıklamamız da müm
kündür. Avrupanın en büyük sanayileşmiş memle
keti Federal Almaya'da çalışma bakanlığı, bütçesi
bakımından genel bütçenin % 37'lik bir bölümüne
sahip bulunmakta olup en önde gelen bakanlık statü
süne sahiptir. Bu örnekleri Avrupa'nın diğer sana
yileşmiş ülkeleri için de vermek mümkündür.
Ancak, ülkemizde 1979 Bütçesinin değerlendiril
mesini yaparken Çalışma Bakanlığına Genel Bütçeden ayrılan ödenek, genel bütçenin % 1.8'idir. Bu
oranlamayı kadro açısından ve ülkenin sosyal ve ekonomik hayatındaki rol bakımından mukayese ettiğimizde aynı sonuçları almak da mümkün değildir.

Çalışma Bakanlığının bütçesi görüşülürken bu
J değerlendirmeyi gözden uzak tutmamak da gerek
mektedir. Çalışma Bakanlığının bütçesini görüştü[ ğümüz bugün, bir bakıma Ecevit Hükümetinin 13
j aylık iktidarının çalışma hayatında ortaya koyduğu
: icraatın değerlendirilmesini de yapmış olmaktayız.
\
1978 yılı, Ecevit Hükümetinin kuruluş şekliyle
| her alanda olduğu gibi, çalışma hayatında da huzur | suzluğun ve partizanlığın hâkim kılındığı bir yıl ol! muştur. Ecevit Hükümetinin güven oylamasından
i hemen sonra, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, Çaj lışma Bakanlığında da ilk icraat, yönetici personelin
hiç bir denemeye tabi tutulmadan görevlerinden alın| mak olmuştur. İlk iş olarak da yapılan tayinlerde
İ bir müsteşar, iki müsteşar yardımcısı, dört genel mü| dür, üç genel müdür başyardımcısı, on genel müdür
] yardımcısından sekizi görevlerinden alınmış ve kad\ rolarmın çok altında başka kadrolara tayin ediimişi lerdir.

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Yazı gönder
miştik efendim, ben konuşacağım.
BAŞKAN — Öyle bir yazı yok, Sayın Kılıç siz
mi konuşacaksınız?.. Grup Başkanı burada
zaten,
buyurun efendim.
Sayın Kılıç, müddetiniz yarım saattir. Saat 16'yı j
çeyrek geçiyor.

Sayın senatörler;
Sayın Bakanımız koltuğuna
oturur oturmaz ve
AP GRUBU ADINA MEHMET KILIÇ (Gazi
hatta koltuğu dahi ısıtmadan ve hiç bir değerlendir
antep) — Sayın Başkan, değerli Senatörler;
meye tabi tutmadan bu personelin görevlerinden alın
Çalışma Bakanlığının 1979 yılı Bütçesi üzerinde
maları partizanlık değil de nedir?.. Aslında bunun
Adalet Partisi Grubu adma söz almış bulunuyorum. I cevabı çok basittir. Çünkü, Halk Partisinin bütün
Hepinizi saygıyla selâmlarım.
bürokrasi kadrolarında yapmış olduğu çirkin oyun
İstihdam ve çalışma hayatında meydana gelen ge
ları Çalışma Bakanlığında da yapması yadırganack
lişmeler, ülkelerin sosyal ve ekonomik yapıları için
bir durum değildir. Bu, Çalışma Bakanlığının, parbüyük önem taşımaktadır. Çalışma Bakanlığının j tili, aşırı sol militanlarına yer açmak için giriştiği
bütçesini değerlendirirken bunu gözönünde bulun- ı çirkin bir harekettir.
(1) 844 S. Saydı basmayan
32 nci Birleşim tutanağına eklidir.

2.2.

1979

Ancak, yapılan tayinler bu kadarla kalmayarak,
Cumhuriyet
Halk Partisinin militan kadrosu üst
tarihli
| yönetimi teslim aldıktan sonra sıra, Çalışma Bakan-
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lığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının militanlaştırılmasına veya kendileri gibi düşünmeyen
Halk Partili militanlara kol kanat germeyen diğer
personeli görevden alma hareketi takip etmiştir.
Görevden alınan bu personelin büyük bir çoğun
luğu en az 20 ile 25 senedir Çalışma Bakanlığının çe
şitli kademelerinde çalışarak üst makamlara çıkmış;
memleketini seven, milletine hizmet aşkıyla yanan
kamu görevlileridir. Bunların yerine gelenler ise,
Devlet kademelerinden yükselmesi yerine parti ve
partinin yan kuruluşu olan sol derneklerin kademe
lerinden yükselmiş, millet hizmet etme aşkı yerine,
sapık ideolojiler peşinde koşan ve onlara hizmet
eden kişilerden seçilmişlerdir. Aslında bu kişilerin
Cumhuriyet Halk Partisine de bir yarar sağlayacağı
kanaatinde değiliz.
Sayın senatörler,
Çalışma Bakanlığının 13 aylık icraatı sırasında, 1
ila 4 ncü derecede bulunan 25 yurt dışı, 110 yurt içi
olmak üzere, 135 personel görevden alınmış veya ta
yin yapılmıştır. Ayrıca 5 ila 15 nci derecelerde ise,
bu görev değişikliğinin sayısı 215'e ulaşmıştır. Yani,
toplam olarak Çalışma Bakanlığında 350 personel,
unvan, derece, görev açısından tedirgin edilmiş; bu
sadece Bakanlık merkez kadroları değerlendirilmesi
dir.
Bakanlığa bağı İş ve İşçi Bulma Kurumundaki
militanlaştırma hareketi ise, bunun dışındadır. Kısa
ca, burada görevine son verilen memurlar 300'ün
üzerindedir. Bu kısma fazla değinmeyeceğim. Çün
kü, olay bugünkü makamlara intikal ettirilmiştir.
Sayın senatörler;
Çok üzülerek söylüyorum; Çalışma Bakanlığı bu
gün militan kuruluşların eline geçmiştir. Çalışma Ge
nel Müdürlüğüyle,
Bölge Çalışma Müdürlüklerini;
İM - DER, (İş Müfettişleri Derneği) Yurt Dışı İşçi
Sorunları Genel Müdürlüğü; YİS - DER, (Yurt Dışı
İşçi Sorunları Derneği) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Ge
nel Müdürlüğünde, TÜM - DER ile MEM - DER
(Tüm Memuhlar Derneği ile Memur Dernekleri) yö
netimine terk edilmiş olarak görmekteyiz.
Ayrıca, Bakanlığın resmi teksir makinelerinde yu
karıda saydığım derneklerin bildirileriyle POL - DER'
in tüm bildirilerinin Bakanlıkta teksir edilerek dağı
tıldığı ve taşraya gönderildiği herkes tarafından Ba
kanlıkta bilinmektedir.
Bakanlıkta, son zamanlarda estirilmek istenen te
rör havasına ne dersiniz Sayın Bakan?.. Bilmek ister
seniz, onu da huzurunuzda kısaca anlatalım :
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Bakanlığınızda işi olan vatandaşlarımız, Bakanlığı
nızın binasına girmekten çekinmektedir ve korkmakta
dırlar. Çünkü, müracaatta bulunan kişilerin her biri,
bir dernek üyesi olup, malum zihniyetlere hizmet
eden görevlilerden özellikle seçilmişlerdir. Vatandaş
korkmaktadır dedim, çekinmektedir dedim; çünkü,
bu kişilerin kötü muamelesinden ileri geldiği için
dir.
En son 4 gün evvel, Bakanlıkta 30 yıl çalışıp, alnı
nın akı ve huzur içinde emekli olan eski bir memur,
Bakanlığa, yani arkadaşlarını ziyarete geldiği bir sı
rada,
müracaatta malum kişilerce
tartaklanarak,
ölümüne sebep olmuşlardır. Bu iş adliyeye intikal
etmiş; fakat bazı sayın CHP milletvekilleri ve sena
törler harekete geçerek, kurtarma tavassutuna girmiş
lerdir. İşte, bunun için vatandaşlarımız, Bakanlıktaki
işlerini takip edemiyorlar. Ancak, belki «Telefon
ederek işleri takip edilsin» diyebilirsiniz. Ancak, Ça
lışma Bakanlığında da 3 - 5 aydan beri bu mümkün
değildir. Neden mi?.. Çünkü, Sayın Bakan, Çalışma
Bakanlığının telefon santrallarının kabloları fareler
tarafından yenmiş de ondan. Yalnız Genel Müdür,
Bakan ve bazı özel telefonları çalışmaktadır.
Sayın senatörler;
Bu saydıklarımız,
Çalışma Bakanlığında Ecevit
Hükümetinin ve onun yan kuruluşlarının yaptıkları
icraatların çok küçük bir bölümüdür.
Sayın Bakanımızın muhakkak ki haberi var; ama
bir kere de biz burada belirtelim : Bizzat tarafınız
dan görevlendirdiğiniz Ankara Bölge Çalışma Mü
dürünüz için, kurduğunuz militanların Bakanlık ko
ridorlarında dağıttığı ve bu Bölge Çalışma Müdürü
nün görevden alınmasını isteyen şu elimdeki (Bura
da Sayın Bakanım bildiri Bakanlığın içinde dağıtılı
yor. Sonra, Bakanlıktaki 30 senelik hizmeti bir yana
itilerek görevden alınması bir tesadüf müdür, yoksa
militanlarınızın ihtarlarının bir sonucu mudur?..
Sayın arkadaşlarım;
Kendine göre istediği bir kadro oluşturan Çalış
ma Bakanı, kurmuş olduğu bu kadroyla Türk çalış
ma hayatına gerçekten bir çalışma düzeni ve çalışma
barışı getirmiş midir?.. Onu da hep beraber incele
yelim.
Özellikle kamu ve özel kesim işyerlerinde yetki
uyuşmazlıkları ve Hükümet döneminde azami sevi
yede bir kargaşalık içerisine itilmiş olmaktadır. İş
yerleri bir anarşi yuvası haline getirilmiştir. KİT'lerdeki yetki ihtilafları Bakanlığın ve Hükümetin arzusu
istikametinde belli sendikalara verilmek istenmesi,
371 —
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Çalışma Bakanlığının bu yukarıda zikrettiğimiz kad
rosu marifetiyle tezgahlanmaktadır.
Değerli arkadaşlarım;
Çalışma Bakanlığının 13 ayda yaptığı kadro sa
vurganlığı ve kadro şişkinliğine de kısaca değine
lim.
iktidara gelindiği zaman Sayın Bakan, Bakanlıkta
rasyonel bir çalışma düzeninin kurulacağını, şişkin
olan kadroların düzenleneceğini çeşitli vesilelerle be
lirtmişlerdi. Gerçeğin ne olduğunu aşağıdaki rakam
larla görelim.
1946 yılında kurulan Bakanlığın 1977 yılı sonun
da 27 tane birinci derece kadrosu, 31 tane ikinci de
rece, 36 tane üçüncü derece, 67 tane dördüncü dere
ce kadrosu varken bu Hükümet
döneminde, yani
16 219 ve 16 420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Kadro Kararnamesiyle yukarıda saydığımız birinci
derecede bulunan 27 kadro 41'e, ikinci derecede bu
lunan 31 kadro 45'e ve üçüncü derecede bulunan 36
kadronun da 42'ye yükselmesi öngörülmüştür. Bu
uygulama iş ve İşçi Bulma Kurumunda da, 16 397
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kadro Kararna
mesiyle birinci derece kadrosu 14 iken 29, ikinci de
rece kadrosu 48 iken, 63, üçüncü derecede 27 olan
kadro 59'a dördüncü derecede 62 olan kadro 85'e çı
karılmıştır.
Bu gelişmeyi gördükten sonra, sadece şunu söyle
yebiliriz: Çalışma Bakanlığı, iş ve İşçi Bulma Kuru
munda hiçbir Hükümet dönemlerinde bu kadar geniş
kadro alamamıştır. İşte bunun adına, Cumhuriyet
Halk Partisi ve onun ağırlık Hükümeti ve onun Ba
kanları «Tasarruf» diyorlar. Bize göre bu tasarruf
değil, kendi tabiriyle savurganlığın taa kendisidir.
Sayın senatörler;
Kısaca Çalışma Bakanlığının yurt dışı hizmetle
rine de değinelim.
Adalet Partisi Hükümetlerince önemli görülen ve
1967 yılında 864 sayılı Kanunla kurulan Çalışma Mü
şavirlik ve Ateşeliklerin 1977 yılı sonunda sayısı 21"
dir. Bu ateşelikîerimizde bulunan 160 kadronun 135'i
çeşitli seviyelerde ve çeşitli zamanlarda imtihanlardan
geçirilerek yurt dışında çalışmak üzere gönderilmiş
lerdi. Bu Hükümet, işbaşına geçmesiyle bu kadroları
bir kararnameyle 1/3'e iptal etme yoluna gitmiştir.
Bu yetmiyormuş gibi, bir de, kendi düşüncesinde ol
mayan memleketsever müşavir ve ateşeleri çeşitli ba
hanelerle yurt içine çekmiştir. Bunların bazıları Danıştaydan yürütmeyi durdurma kararı aldıkları hal
de Sayın Bakan uygulamaktan kaçınmıştır. Yalnız,
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Bütçe Karma Komisyonunda Sayın Bakanın bir ko
nuşmasına rastladım; «Danıştay kararlarım uygulama
dığımı kim gösterirse o anda istifa ederim» dediği şu
anda kulaklarımda. Acaba, bu yürütmeyi durdurma
kararını Sayın Bakana ilgili merciler iletmişler mi
dir?... İsterlerse kendisine isimlerini de verebilirim.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (İstanbul
Milletvekili) — Söyleyin rica edeyim, çok iyi olur.
AP GRUBU ADINA MEHMET KILIÇ (De
vamla) — Durmuş Körden, İsmet Çamoğlu, Mehmet
Kenpe.
Çalışma Bakanlığının yurt dışındaki çalışma mü
şavirlik ve ateşelikleri bugün için işlemez hale gel
miştir. Bakanlık, ödenek göndermediğinden dolayı te
lefonları kapanmıştır. Birçok çalışma ateşeliğinin kapı
sına kilit vurulmuştur. Özellikle Federal Almanya'da
mahalli kuruluşlarca işgücü anlaşmalarına dayalı ola
rak çalışma müşavirlik ve ateşeliklerine ücretsiz tah
sis edilen bürolar, personel olmadığından Federal Al
man makamlarınca geri alınma tehlikesiyle karşı kar
şıya bulunmaktadırlar.
Sayın senatörler;
Çalışma Bakanlığının Bütçesi görüşülürken kısaca,
kapanan işyerlerine de değinelim.
Bu işyerinde işini kaybeden işçilerden söz etmek
te fayda vardır. 13 aylık Cumhuriyet Halk Partisi
iktidarında 240 işyeri kapanmış, 70 bin işçi işyerinden
olmuştur. Özellikle metal, tekstil, inşaat sektörleri felç
olmuş durumdadırlar. Bu Hükümet, yeni işyeri açma
sından vaz geçtik, eskilerini bile koruyamamaktadır.
Bakanlığınıza bağlı iş müfettişleri kanalıyla sen
dikalar üstünde de büyük bir baskı kurulmuştur Sa
yın Bakan. Bu sendikalarda militanlaştırma oyunları
da oynanmaktadır. Bu oyunlar sebebiyle çalışma ha
yatının huzurunda, çalışma hayatının düzeninde, ve
Türk ekonomisi üzerinde tehlikeli oyunlar oynandığı
açıkça meydandır. Sayın Bakanın bu oyunlardan
biran evvel sıyrılmasını rica ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım;
Çalışma Bakanımız, Bütçe Karma Komisyonunda
konuşurken mücadelesinin bulgurdan, fasulyeden da
ha iyi gıda maddelerini yedirmek olduğu demagoji
sinde temas etmişlerdir.
Bilmem, son zamanlarda Sayın Bakan, çarşıya pa
zara çıkmışlar mıdır? Hükümetimiz döneminde 18 li
raya satılan ve fakirin ekmeği sayılan kuru fasulye
65 liraya bile ele geçmemektedir. Vatandaş, tencere
sine koyacak bir kaşık yağı da bulamamaktadır. Bul
mak için saatlerce kuyruk beklemektedir. İşte yılla
rın Halk Parti iktidarının millete vermiş olduğu
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tek bir şey var; o da, pahalılık, yokluk, işsizlik, kuy
ruk ve karnedir.
Tüm işçilerimizin en büyük ıstırapları budur. Sa
yın Bakan, işçilerin ve memurların bu maddeleri temin
etmeleri için acaba bir kolaylık sağlıyorlar mı?...
Muhterem arkaadşlarım;
Üstünde önemle durulacak bir konu da, çalışma
hayatında kangren haline gelen işçi - memur ayrımı
nın iktidarınız döneminde sendikacılık baskısı olarak
kullanılmasıdır. Özellikle Sosyal Sigortalarda, Sümerbankta ve enerji - iş kolunda ve diğer kuruluş
larda da yandaşınız olmayan sendikalar üstünde tüm
sendikacılığı yıkmak için, işçi - memur ayırımını bir
silah olarak kullanma eğiliminiz de tehlikeli boyutlara
ulaşmıştır. Sizden rica ediyoruz. DÎSK'in baskısından
ve emrinden biran önce kendinizi kurtarınız.
Son günlerde basında sık sık söz edilen, yönetime
katılma konusunun model aramalarıdır. Hükümetin
tüm üyeleri tarafından kendi ideolojilerine yakın bir
model ithal etme çalışmasına girilmiştir. Bazıları Yu
goslavya'dan, bazıları tsveç'ten, bazıları da demirper
de ülkelerinden model arayışı içerisindedirler. Eğer,
gerçekten çalışanın yönetime katılmasını istiyorsanız,
bu sonu belli olmayan arayışlardan vaz geçip dönün,
Türk tarihine bakın, orada engin izler bulacaksınız.
Sayın senatörler;
Çalışma Bakanlığının, yurt dışında 1 milyon 7C0
bin Türkün çalıştığı ve yaşadığı ülkelerdeki çalışma
müşavirlik ve ateşelikleriyle yürütmeye çalıştığı hiz
metleri değerlendirelim.
Muhalefette iken, yurt dışındaki işçilerimiz için
yeni bir bakanlık kurulacağını vaat edenler, Hükü
met olduklarında, yurt dışında hizmet yürüten kuru
luşlar arasında, kendi tabirleriyle, eşgüdüm bile sağla
yamamışlardır. Daha evvelce belirttiğimiz gibi, Ada
let Partisi hükümetleri döneminde yurt dışındaki işçi
ler için, ihtiyaç hissedilen 9068 sayılı Kararname ile
Yurt Dışı Çalışma Müşavirlik ve Ateşelikleriyle, 1579
sayılı Kanunla kurulan Yurt Dışı İşçi Sorunları Ge
nel Müdürlüğünün bugün kapıları vatandaşlarımıza
kapanmış bulunmaktadır.
Yurt dışındaki işçilerimizin % 85'inin yaşadığı Fe
deral Almanya'da, çalışma müşavirliklerinin yerini
Çalışma Bakanlığı ile Türk - Danış Teşkilatının im
zaladığı bir protokolla bu teşkilata terk edilmiştir. Bu
yetmiyormuş gibi, (Dikkatlerinize sunuyorum) Türk
olmayan bazı derneklere yurt dışındaki işçilerimiz
terk edilmişlerdir bu Türk - Danış vasıtasıyla. Aslın
da, yurt dışındaki işçilerimizin gümrük, eğitim, emek
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lilik ve buna benzeyen
birçok problemleri vardır.
Bakanlığın başgörevlerinden biri de bu olması gere
kirken, bunların dışında başka işlerle meşgul olduğu
da görülmektedir.
Sayın senatörler;
Sayın Bakanın Bütçe Karma Komisyonunda yap
tığı konuşmalara da değinmekte fayda görmekteyim.
Sayın Bakan, yurt dışındaki işçilerimiz için Bakan
lık bünyesinde aynen Türk - Danış'ı hatırlatır şekilde
Yurt - Danış diye bir büro kurulduğunu belirtmekte
dir. Amaç: Problemi olan işçilerimiz telefon açıp,
işyerlerini bu bürodan takip edeceklerdi; ama ne ya
zık ki, Bakanlığın telefonları dışarıdan içeriye veya
içeriden dışarıya gitmemektedir. Sebebi ise, demin
bahsettiğim gibi, santraldaki arızadan dolayıdır.
Yine, Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonun
da, yurt dışındaki işçilerimiz için, koordinasyon göre
vinin Çalışma Bakanlığına devredildiğini söylemişti.
Benim bildiğime göre, Yurt Dışı tşçi Sorunları Koor
dinasyon Kurulu, Sayın Ali Naili Erdem'in Çalışma
Bakanlığı esnasında, yani 1973 yılında 7/62CO sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla Çalışma Bakanlığına ve
rilmiş ve bununla ilgili uygulama da aynı yıl içinde
yapılmıştır. Ancak, bu Hükümet döneminde Çalışma
Bakanlığınca bu Kararnameye dayalı olarak, bir tek
çalışma yapılmamış ve hizmet de Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in başkanlığına
devredilmiştir.
Sayın senatörler;
Adalet Partisi hükümetleri döneminde hazırlanan
ve sizin hükümet programınızda yerine getirileceği
vaat edilen, her biri çalışma barışını, işçi - işveren iliş
kisini düzeltecek kararların biran evvel uygulamaya
konulmasını beklemekteyiz. Özellikle işçi Yardımlaş
ma Kurumu, Orman ve Tarım tş Yasası ve Çıraklık
Kanununun uygulanması ve bunun gibi çalışma ha
yatını çok yakından ilgilendiren yeni kanunların çıka
rılması veya eski kanunların günün şartlarına göre, ye
niden düzenlenmesi için yapacağınız her teşebbüsün
yanındayız ve takipçisi olacağız.
Adalet Partisi olarak, alınteri ile yurt içinde ve
yurt dışında çalışan işçilerimizin ve bütün çalışanların
milli ekonomimizde hak ettikleri payı alabilmeleri
için yapılacak her teşebbüsün yürütücüsü ve takipçi
si de olacağız. Özellikle, çalışan işçi emeklilerin ömür
lerinin son senelerinde hak ettikleri huzur ve güveni
almaları için, her türlü teşebbüsü her yerde yerine
getirme için de Adalet Partisi olarak tüm gücümüz
le size yardımcı oluruz.
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Sözlerime son vermeden evvel, bir hususu da be
lirtmekte fayda görüyorum:
13 aylık CHP döneminde, işçi ve çalışanlar kesi
mine Bakanlık ve Hükümet olarak birtakım vaadlerin
ötesinde hiçbir şey getirilmediği gibi, toplumsal anlaş
ma, yönetime katılma gibi, birtakım hayali projeler
ile işçinin arasına nifak sokulmuştur.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa ekonomik kalkın
ma 1978 yılında nasıl sıfır oldu ise, işsizler ordusu
na da bu Hükümet hiçbir şey getirmemiştir. Sadece
kapanan fabrikalardan sürülen işçileri sokaklara dök
müştür.
1978 yılı, işçi ve memur için bir zulüm ve işken
ce yılı olmuştur. Bu kara tablo, tarihe de aynen ge
çecektir.
Bütçenin, milletimize, Çalışma Bakanlığı mensup
larına hayırlı olmasını niyaz eder, Senatoya saygılar
sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Saym Nermin Abadan - Unat, Cumhurbaşkanlığı
Kontenjan Grubu adına, buyurunuz efendim.
CUMHURBAŞKANININCA
S. Ü. GRUBU
ADINA N E R M İ N ABADAN - UNAT (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
Çalışma Bakanlığı, dış ülkelerde olduğu kadar
Türkiye'de de ekonominin belkemiğini oluşturan işve
ren - işçi ilişkilerinde nâzım bir rol oynamak üzere
kurulmuş bir devlet örgütüdür.
Nüfus, istihdam, eğitim, endüstrileşme ve kentleş
me gibi olgular, köklü bir sosyo - ekonomik sürecin
birbirinden ayrılmaz halkaları olduğu düşünülürse,
Çalışma Bakanlığının aynı zamanda yoğun bir koor
dinasyon faaliyeti de sürdürmesi doğaldır.
Görülüyor ki, Çalışma Bakanlığı bir yandan doğ
rudan doğruya yurt içi ve yurt dışı çalışma yaşamın
da işçilere kapsamlı hizmetler sağlamak öbür yandan
Türk toplumunun yapısına ilişkin temel sorunları ele
almak durumundadır. Son yılların faaliyetleri gözönünde bulundurulursa, acaba Çalışma Bakanlığı bun
lardan hangisine daha çok ağırlık vermiştir?... Ça
lışma Bakanlığı, işveren - işçi ilişkilerinde, ülkenin
ekonomik kalkınmasına en önemli rolü oynayan is
tihdam politikasında aktif bir rol yüklenmiş midir?...
Yoksa daha çok gözlemci, arabulucu, düzenleyici bir
rol oynamakla yetinmiş midir?... Bu soruyu cevaplan
dırmadan önce, şurasına işaret etmekte gereklilik var
dır. Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa göre, Çalış
ma Bakanlığına ait görev ve yetkiler, İşçi Sigortalar

5 . 2 . 1979

O : 4

Teşkilatı ile birlikte Sosyal Güvenlik Bakanlığına in
tikal etmiştir. Böylece Çalışma Bakanlığının hizmet
alanı şu dört alana münhasır kalmıştır:
1. Çalışma Hayatının düzenlenmesi hizmetleri;
2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği;
3. Yurt dışı işçi sorunları;
4. Destek hizmetleri.
Bunların içinde bir öncelik saptamak gerekirse
görülür ki, en önemli görevi Türk toplumunda ça
lışma yaşamını düzenlemektir. Buna ilişkin acaba ne
ler yapılmıştır?... Buna cevap verebilmek için Türkiye'
nin sosyal yapısına çok kısa bir göz atmak lazım.
Cumhuriyetin ilk kuruluşunda 50 bin olarak tah
min edilen sınai işçi grubu, ülkenin endüstrileşme atı
lımlarıyla birlikte giderek artmıştır. 1962'de 2,1 mil
yon olan ücretli işçi, 1977'de 4,5 milyonu bulmuştur.
Bu arada erkek - kadın oranı açısından, hemen he
men mutlak bir eşitlik görünümünü koruyan tarım
sal işgücü de bu sayılara eklenirse, 9,5 milyonluk bir
artışla elimizde 14,5 milyonu aşan aktif bir işgücü
vardır.
1975 - 1980 döneminde yıllık ortalama nüfus artış
hızının binde 25 olarak gerçekleşeceği beklenmekte
dir. 1 Temmuz 1978 tarihinde nüfusumuzun 43 mil
yon 144 bine ulaştığı gözönünde bulundururlursa,
1927'den bu yana nüfusumuz 51 yılda mutlak olarak
29,4 milyon, oransal olarak % 216 arttığı görülmek
tedir. Bu büyük nüfus patlaması, Türk toplumunda
0 - 1 5 yaş arası bağımlı grubun tüm nüfus içindeki
yerini büyüttüğü gibi, her yıl iş piyasasına gelip is
tihdam olanağı arayan gençlerin durumunu da olumsuzlaştırmıştır.
Kısaca, Ulusumuz gençleştikçe iş bulma olanak
ları seyrekleşmektedir, hatta kısırlaşmaktadır. Çünkü,
bu denli hızlı bir nüfus artışı, (Yılda % 3) karşısın
da, işsizlerin sayısı iki misli, yani % 6 olarak art
maktadır. İşte, bu hızlı nüfus değişimi çerçevesi için
de süregelen toplumsal değişimi, acaba üretime dönük
ve yeni iş olanakları sağlayabilen atılımlarla destek
leyebildik mi?...
Araştırmalar ve veriler şunu gösteriyor ki, Tür
kiye'de endüstri sektörü değil; fakat hizmet sektörü
büyümüştür. Dolayısıyla yeni işyerleri sağlanama
mıştır.
Sektörel dağılıma baktığımız zaman, Türkiye'de
hâlâ tarımın hâkim mevkiini korumakta olduğunu
görürüz. 1976'da aktif nüfusumuzun yüzde 59,40'ı
tarımda çalışıyordu; 1978'de ise, daha artmış olarak
yüzde 61,2'si tarımda çalışmaktadır.
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Sanayi olağanüstü bir durgunluk gösteriyor.
1976'da yüzde 12,6'sına çalışma imkânını veriyordu;
1978'de ise bu oran, 12,8, yani, bütün gelişme 0,2'dir.
Buna karşın, üretime dönük olmayan hizmetler sektö
ründe önemli bir artış olduğu görülür. 1976'da yüz
de 13,2 iken, bu sektörde 1978'de yüzde 14,5 ora
nında nüfus çalışmaktadır. Başka bir deyimle, nü
fusu artan, yeni iş olanakları arayan günümüz Tür
kiye'sinde, ekonomik yaşamında tarım dışı sektör
lerin gelişimi, diğer az gelişmiş ülkelere paralel ola
rak üretime dönük değildir. Toplumsal değişme, bi
zi gelişmemiş bir tüketim topluluğuna dönüştürmüş
tür.
Bu durum, kuşkusuz toplumsal bunalım ve pat
lamaların en elverişli kaynağını oluşturmaktadır ve
işsizlik de buradan kaynaklanmaktadır.
Nitekim,
Üçüncü Beş Yıllık Planda 1977 için tahmin edilen
1,8 milyon işgücü fazlası, aynı yıl 2 milyon 175 bin
olarak gerçekleşmiştir. Bu durum 1978'de daha da
artmıştır; işsizlik yüzde 13,5'tan yüzde 13,9'a yük
selmiştir.
Bu arada, ücretli kadın işgücünde de belirli bir
artış görülmektedir. Şu kadar ki, asıl kadın işgücü
nü (emen tarım sektöründe, milyonlarca kadın, üre
tici, emeklerinin karşılığını almaksızın çalışmaktadır.
Sektörel dağılıma baktığımızda, sanayide 1962 - 1977
arasında çok küçük bir artışın kaydedilmesine kar
şın, (Yüzde 11,7 - Yüzde 12) hizmetler kesiminde
kadın işçi artışı oldukça önemli olmuştur; yüzde
7,2'den yüzde 10,6'ya çıkmıştır; fakat asıl unutul
maması gereken nokta, faal kadm işgücünün yüzde
85'inin tarımsal alanda üretimde bulunduğudur ve bu
sektörde, istatistiklerin yanlış bir tanımıyla, «ücret
siz aile fertler')» olarak gizlendikleridir. Başka bir
deyimle, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfu
sun yaklakış 1/3'ünü oluşturmalarına karşı kadınlamızın kırsal alanda, üretimde bulunan nüfusun yarı
sını oluşturduklarıdır.
İster sanayide olsun, ister
tarımda olsun, eğitim düzeyleri bakımından erkek
lere kıyasla çok geride gelen bu kadın işgücünün ta
rımda olan kesimi, yani 4 465 000 kadın okuma yazma bilmemektedir. Bu durum, Türk tarım ala
nında gerçekleştirilmesi zorunlu olan verim yükseltici
girişimleri, yeni tekniklerin uygulanmasını önemli bir
şekilde aksatmaktadır.
Tarımsal alanda üretime faal katkıda bulunduk
ları halde, haklarının bilincine varamadıkları için,
onları savunamayan bu önemli nüfus grubunun yanıbaşmda, ayrıca küçümsenmeyecek bir «Çocuk işçi
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leri» grubu da yer almaktadır. 15 yaşından küçük
olarak çalıştırılan bu grubun oranı, 1970 - 1977 ara
sında tüm tarımsal işgücünün yüzde 7'sini oluştur
maktadır.
Tarım sektöründe çalışan, özellikle kadın ve ço
cuk işçileriyle tarım işçilerinden oluşan bu nüfus
gruplarının hemen hiç örgütlenmemiş oldukları, gözönünde bulundurulması gereken önemli bir gerçektir.
Ücret politikası açısından bu değerlendirildiği za
man görülür ki, ortalama ücretin içinde kırsal - kent
sel ayrımı dışında, erkek - kadın ayrımında da kadın
daima en düşük ücreti almaktadır.
Türkiye'nin hızlı endüstrileşme sürecinde olumsuz
olarak etkilenen diğer bir grup da çıraklardır. 5 Tem
muz 1977 tarihinde çıkan Çırak, Kalfa ve Ustalık
Yasasının, çocuklar için öngördüğü asgari ücret,
asıl asgari ücretin sadece yüzde 30'u oranındaki bir
ücrettir. Bu da, ülkemizin parasal yetersizlikler nede
niyle öğrenime devam edemeyen kabarık bir gençlik
kesiminin çok düşük ücretle çalıştırılmasını yasallaştırmıştır. Dolayısıyla devlet eliyle ucuz işgücü sağla
mış bulunmaktadır. Bu kesimin çok yüksek oranda
iş kazasına uğraması, daha doğrusu henüz denetim
aşamasında bulunduğu halde, uğramış olduğu kaza
ların oransal yüksekliği, bu küçük yaştaki işçilerin iş
rizikolarıyla tam anlamıyla baş başa kaldıkları gö
rülür. 1976'da kaydedilen 197 018 iş kazasının 26
688'i, yani 13,5'i 15-19 yaş arasındaki gençler ara
sında olmuştur.
Çalışma Bakanlığı tam istihdam, sektörler ve böl
geler arasında dengeli gelişimi, cinsler arasında eşit
çalışma koşullan yaratma açısından,
karşı karşıya
bulunduğu çetin yapısal engeller ve olanaksızlıklar
karşısında hangi alanlarda tarafsız bir arabulucu sı
fatıyla ne gibi yasal girişimlerde bulunmuştur.
Çalışma Bakanlığının bu alanda hazırladığı önem
li tasarı ve girişimlerine değinmeden önce,
kısaca
Türk sendikacılık hareketinin kaydetmiş olduğu ge
lişmeye de değinmek gerekir. Bilindiği üzere, 1933
sayılı îş Yasası, sendikalara ilişkin bir hüküm taşı
madığı gibi, grev ilanı yasaklamış, sermaye - emek
uyuşmazlıklarında zorunlu uzlaştırma ve tahkim sis
temini getirmiştir. Sendika kurma hakkını çok par
tili sisteme geçerken 1946'da, greve gitme hakkını
ise, 1961 Anayasasının kabulünden sonra, 1963'te çı
kan Toplusözleşme, Grev ve Lokavt Kanunuyla ka
vuşan Türk işçileri, başlangıçta kurulan bir çeşit dev
let vesayetinden kurtulabilmek için uzun zaman alan
bir mücadeleye girişmişlerdir. Günümüzde, Türkiye'
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de sendikalı işçilerin sayısını değerlendirmekte bü
yük bir güçlük var. Zira birden fazla sendikaya, ger
çek dışı üye kayıt fişlerinin doldurulması sebebiyle
sendikalı işçi sayıları fazla gösterilmektedir. Bunun
la beraber, çalışma hayatında bulunan işçilerin yak
laşık olarak yarısının bir sendikaya kayıtlı olduğunu
kabul edebiliriz ve bu sayı 1977'de 1 milyon 250 bin
ile 2 milyon arasında tahmin edilmiştir.
Bilimsel bir kritere dayanmaksızın başlangıçta
Çalışma Bakanlığı tarafından 34 olarak belirlenen iş
kolu sayısı ise, bini aşkın sendikanın doğmasına ve
bunların üç kenfedarasyon etrafında kümeleşmeleri
ne yol açmış bulunmaktadır.
Toplusözleşme akdetme açısından ne gibi bir ge
lişme vardır?... Sendikalı işçi sayısının iki milyon ol
duğunu belirttiğimize karşın, bunların ancak yarısı
kadar toplusözleşme ile kapsamlı bir güvenceye ulaş
mış bulunmaktadır. 20 Temmuz 1978 tarihinde Hü
kümet ve Türk - İş arasında imzalanan ve kamu sek
töründe çalışan işçilerin yasal haklarını teminat al
maya amaçlayan Toplumsal Anlaşma, Türkiye'de ilk
kez iç çalışma barışının sağlanması konusuna atıl
mış bir adım sayılır. Bu anlaşma bir yandan verim
artışını, öte yandan artan verimin ortaya çıkardığı
gelirin bölüşülmesini, bu değerin yaratılmasında en
büyük payı taşıyan işçilerle birlikte kararlaştırmayı
öngörmektedir. Şu kadar ki, bu anlaşma tüm amaç
larına ulaşmadığı için, kendisinden beklenenleri he
nüz verememiş durumdadır.
Çalışma Bakanlığı, birtakım yasal yenilikler ge
tirmek istemektedir. Bunlar, İş Yasasında ve Toplu
sözleşme Yasasında yapılması istenen düzenlemeler
le ilgilidir. Bunların, bu girişimlerinin önemli bir kıs
mı olumlu niteliktedir. Örneğin, genel kurul toplan
tılarını yapmamış, tüzükleri yasalara uymayan sen
dikaların toplusözleşme yapmalarının engellenmesi;
toplusözleşmelerinin süresinin üç yıl ile sınırlandırıl
ması, aldıkları toplusözleşme yetkisinin sendikalarca
bir ay içinde kullanma zorunluluğu ve işçiye refe
randuma baş vurma hakkının tanınması gibi.
Toplusözleşme yapacak sendikaların hangisi ol
duğunu, işçilerin serbest iradelerine dayanılarak de
mokratik usullerle saptanmasında sayısız yararlar
vardır. Şurası unutulmamalıdır ki, güçlü sendikacı
lık, işçilerin serbest iradeleriyle seçtikleri sendikala
rın gelişmesiyle doğacaktır. Bu gelişme, aynı zaman
da çoğulcu demokrasiye güçlü bir destek kazandıra
caktır. Dolayısıyla iş mahkemelerinin yetki saptama
uygulamasını, referandum rekabeti ve politikayı iş
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yerine sokuyor; sendikalar arası çekişmeyi işyerinde
sürdürür tarzındaki yorumları paylaşmak olanaksız
dır. Yetki saptanmasının iş mahkemesi hâkiminin de
netiminde işçilerin oylarına başvurularak yapılması
kanımızca en demokratik bir yoldur.
Çalışma Bakanlığının toplusözleşmelerle işkolu
yerine, işyerini esas almak istemesi de, iki taraflı de
ğerlendirilebilir. Yararlı olduğu kadar, sakıncalı yön
leri de vardır.
Bu arada, Çalışma Bakanlığının ev hizmetlerinde
çalışanları, İş Yasasının kapsamına almak istemesi
sevinçle karşılanması gereken bir atılımdır.
19 ncu yüzyılın son çeyreğinde devrin Alman İm
paratorluğunun en muhafazakâr Başbakanlarından
Bismarck tarafından getirilen bu tür bir tasarının
yüz yıl sonra Türkiyemizde de yasallaştırılmak isten
mesi kuşkusuz sevindirici bir ilerlemedir.
Ev hizmetlerinde, yine çoğunlukla kadın işçilerin
çalıştırılması durumu, kentlerde sağhk ve sosyal gü
venlik hizmetlerinden çok sınırlı ölçüde yararlana
bilen bu nüfus grubuna önemli koLylıklar sağlaya
caktır.
Bu arada İş Yasasında ahlak ve iyi niyet kuralla
rına uymayan hallerde işçinin işine son vermeyi müm
kün kılan ve sağlam hukuki bir ölçüden yoksun bu
lunan 17 nci maddenin gözden geçirilerek, işçilerin
çalışma güvensizliğinin giderilmesi çok yerinde ola
caktır.
Çalışma Bakanlığının bir yeni girişimi daha var;
o da bugüne kadar gerçekleştirilmemiş olan tarım ve
orman işçilerinin İş Yasasının kapsamına alınmak is
tenmesidir. Bu girişim üzerinde önemle durmak ge
rekir. Türkiye'nin sosyo - ekonomik yapısı irdelendi
ğinde görülür ki, tarımsal alanda asıl emekleri her
hangi bir parasal kaynakla değerlendirilmeyen en
önemli nüfus grubu kadınlarla çocuklardır. Birinci
leri için, hâlâ geçerli bir görenek olarak ödenmekte
olan ve bir türlü yasaklarla kaldırılamayan başlığın
ananedeni zaten bu ücretsiz, yardımcı işgücünden
yoksun kalacak olan aileye bir çeşit tazminat sağla
maktır. Dolayısıyla İş Yasasının kapsamının geniş
letilmesi, bu grubu mutlaka içermesi gerekmektedir.
Oysa tasarı, aslında sadece ücretli tarım ve orman
işçisini kasdetmektedir.
Bu nedenlerle soruna iki açıdan bakmak gerekir.
Uzun vadede çeşitli sektörlerde, yani tarımda sana
yide ve hizmetlerde emekleri ile geçinenler arasında
hiç bir ayırım yapmaksızın bunların hepsinin tek bir
iş yasasının kapsamına geçirilmesi en isabetli çözüm
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görülmektedir. Ancak, bu hedefe, kamusal fon yeter
sizlikleri nedeniyle ulaşılamazsa, bu takdirde Ege,
Çukurova gibi tarımın makineleştirilmesi nedeniyle
özellikle harman dönemlerinde üretimde çalıştırılan
ücretli tarım işçilerine yeni güvenceler getirecek olan
bu sınırlı kapsam genişletilmesine gitmek çok isa
betli olacaktır.
Çalışma Bakanlığının, işçi sağlığı ve iş güvenliği
hizmetlerine ilişkin sorunlarına gelince :
Bu alanda kanımızca en büyük açmaz, İş Yasası
nın hükümlerinin küçük işyerlerinde katıksız biçim
de uygulanabilmesi için, yeter derecede etkin, hare
ketli, deney sahibi bir kadroya sahip olmamasıdır.
iş denetim hizmetlerinin götürülmesi gereken işyeri
sayısı 235 OOO'dir. Yurt düzeyinde ise, 450 iş müfet
tişi vardır. İş güvenliğini ise, 2C5 müfettiş görmek
tedir.
Bu gereksinme sendikalaşmamış işçiler, bu arada
kadın işçiler açısından kendini fazlasıyla duyurmak
tadır. İş Yasasının hamile işçi kadınlarına halen ta
nımış olduğu gebelik izin süresi, çoğu işyerinde ve
rilmemekte, çocuk bekleyen kadın işçilere başka ne
denlerle yol verilmektedir. Benzer şekilde 100 işçiden
fazla işçi çalıştıran kurumlarda, işçi kadınlara ayrıl
ması gereken emzirme odaları, kreşler de kurulma
maktadır.
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ce, çalışan nüfusun yoğun bulunduğu kent bölgele
rinde sistematik biçimde kreş ve çocuk yuvalan aç
makta Bakanlığın mutlaka bir önderlik rolü yüklen
mesi gerekir.
Ayrıca, Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlı
ğı ile işbirliği yapmak suretiyle özel bir eğitim ve bil
gi gerektiren kreş ve çocuk yuvaları personeli yetiş
tirmek amacıyla yeni meslek okullarının kurulması
na önayak olmalı, İş Yasasının, işçi kadınların sağlı
ğı ile çocuklarının bakımına ilişkin hükümlerine et
kin biçimde işlerlik kazandırmalıdır.
Türkiye'de sanayi ve hizmetler sektörlerinde 635
bin kadının çalıştığı düşünülürse, buna ayrıca yurt
dışında bulunan, bir kısmının aile başkanı olarak
kocalarını ve çocuklarını yanına getirttikleri 185 bin
kadar işçi kadında eklenince, toplam 820 bin Türk
işçi kadınını oluşturan bir topluluk çıkıyor karşımı
za. Bunların çalışma, sağlık, çocuk bakımı, meslek
içi eğitim, çalışma hakları, aile yönetimi gibi çok
yönlü sorunlarının bulunduğu doğaldır. Bu sorunlar
arasında, özellikle işçi kadınlarının beslenme yeter
sizlikleri, sağlık durumları, çocuk bakımı, aile yöne
tim sorunlarının ancak uzmanlaşmış kadın iş müfet
tişleri ve yöneticiler tarafından doyurucu şekilde de
ğerlendirilebilir. Bu nedenle kanımızca, Çalışma Ba
kanlığında mutlak olarak sanayi ve hizmetler kesi
mindeki işçi kadınlarına özgü bir «Kadın Bürosu»
nun kurulması gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığının öngördüğü doğum öncesi
6, doğum sonrası 6 hafta olmak üzere toplam 12
Çalışma Bakanlığının bir diğer Önemli hizmet ala
haftalık izin de kanımızca çok yetersizdir. Bunun
nı, 1960'dan bu yana güncel sorunları gittikçe arlan
başlıca nedeni, ülkemizde süt çocuklarının güvenle
yurt dışındaki işçilerimizdir. Halen yurt dışında 700
bırakılabileceği kreş ve çocuk yuvalarının son dere
bini aşkın Türk işçisi yalnız Batı Avrupa'da bulun
ce az olmasıdır. Endüstrileşmiş ülkelerde ulusal eko
maktadır. Bunlar aile bireyleriyle birlikte 1,5 milyo
nomiye üretim yolundan katkıda bulunmak üzere ça
nu aşkın bir Türk vatandaşlar topluluğu oluşturuyor.
lışan kadınların çocuklarına özgü olarak kurulan,
Arap ülkelerinde ise, yani Ortadoğu'da son yıllarda
genellikle kamu yönetimiyle yerel yönetim kurumla
50 bini aşkın ikinci bir Türk işçi topluluğu ortaya
rının paylaşarak yönettikleri kreş ve çocuk yuvaları,
çıkmış bulunuyor.
Türkiye'de büyük çoğunlukla özel teşebbüse terke
dilmiş durumdadır. Bu tür müesseseler, Devlet eliy
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ilk defa iş
le kurulup, yetenekli yöneticilere emanet edildiği
gücü fazlalığının ihracı fikri Plana dahil edildiği za
yerlerde bunlardan yararlanan aileler, gecekondu böl
man, gerekçe olarak, endüstri alanında yeni bilgiler
gelerinde oturup ev hizmetleri, ya da geçici nitelikte
kazanmak amacıyla 1 yıl süreyle dışarıya işçi gön
olan işlerde çalışan analar yerine «Sürekli bir iş ak
dermekti, yani endüstri stajyeri göndermekti ve bu
dine sahip olduğunu belgeleyebilen serbest meslek
dönemde devlet eliyle ve ikili anlaşmalara dayana
sahibi yüksek gelirli analarla bürokrasinin çeşitli ke
rak gerçekleştirilen bu işgücü ihracatının hangi bo
simlerinde bulunan memur kadınlarıdır.» Yani kreş
yutlara ulaşacağı ve Türkiye'ye neler kazandıracağı
ve yuvalardan yararlanabilen anneler, yararlanma
öngörülememişti. Başka bir deyimle, o zaman bu gi
ması gereken, daha rahat durumda olan kesimdir.
rişim, bir ulusal göç planı çerçevesinde ele alınma
Bu tür kreş ve çocuk yuvalarında iltimas ve nüfus
mıştı. Dolayısıyla yeni beceri ve bilgilerle donatılkullanımını sınırlandırmak amacıyla her şeyden ön , mış olarak kısa bir zaman sonra ülkesine döneceği
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ve burada yararlı yeni iş alanlarına kavuşacağı sa
nılan işçilerin ve ilgili bütün politikalar yanlış birta
kım varsayımlara dayatılmıştı. Kendilerine, dönüşte
verimli iş alanları hazırlanmadığı için, kesin dönüş
yapan işçiler, tasarruflarını önce taksi türünden taşıt
araçlarına, daha sonra lokanta, kahve, berber dük
kânı gibi küçük işletmelere yöneltmişlerdir.
Son yıllarda ise, artık uzun bir süre için Batı Av
rupa'da yerleşmeyi ve Türk vatandaşı sıfatı ile Türk
Devletinden dışarda yaşayan bir vatandaş olarak sü
rekli hizmet
istemeye başlamışlardır.
Dolayısıyla,
geçmiş yılların bütçe tartışmalarına baktığımız za
man göze çarpan şu: Yurt dışındaki işçilerle ilgili
olarak taleplerin büyük bir kısmı kısa vadeli, kolay
laştırıcı yeni hizmet türlerinin ivedilikle sağlanması
olmuştur. Oysa, asıl yapılması gereken şey yapısal,
uzun vadeli tedbirlerdir.
Bu arada, işçilerimizin taleplerini karşılayabilmek
için, devlet hizmetlerini tek elden, tutarlı, sorumlu
lukları, yetkileri belirlenmiş bir örgüt eliyle dağıta
cağımız yerde, bu hizmetler birçok bakanlıklara da
ğıtılmış bulunmaktadır.
Günümüzde, başta Çalışma Bakanlığı olmak üze
re, Dışişleri, Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Gümrük,
Tekel, Kültür, Sanayi, İşletmeler
Bakanlıklarında
yurt dışındaki işçilerimizle ilgili idari birimler faali
yette bulunmaktadır ve bunlar birbirinden habersiz
olarak bu faaliyeti sürdürmektedirler.
Bu arada, Başbakan Yardımcılığına bağlanmış olan
Bakanlıklararası Yurt Dışı İşçi Sorunları Koordinas
yon Kurulu da etkin bir biçimde çalışamamaktadır. Bu
başarısızlığın başlıca nedeni, yurt dışındaki işçileri
mizle ilgili ulusal bir göç politikası önceliklerinin sap
tanmamış olması gelir. Bu ulusal göç politikasının ek
sikliği zaten kendini Bütçe Komisyonu tartışmalarında
da gösteriyor. Bütçe Komisyonunun
metinlerinde
bu konuda belirtilen anahedefler şunlardır;
İşçilerin haklarını korumak, bulundukları topluma
uymalarını sağlamak.
AET çerçevesinde bütünleşmelerini
gerçekleştir
mek,
Türkiye ile kültürel bağlılıklarını canlı tutmak.
Dönüşlerinde sosyal, ekonomik yaşama uymaları
na yardımcı olmak.
Bu hedefler doğrultusunda neler yapıldığına baktı
ğımız zaman şunu görürüz ki, hedeflerden birincisi, ya
ni Avrupa ile bütünleşme hedefi henüz siyasal planda
olgunlaşmamış bir konudur. Zira Türk işçilerinin ser
best dolaşım hakkını bir taraftan batılı ülkeler esirge
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mek istedikleri gibi, yurt dışındaki Türk işçilerinin de
birinci kuşağı kültürel, toplumsal ve mekânsal nedenler
den ötürü bu bütünleşmeye karşı çıkmaktadır. Kendi
aralarında kümeleşmiş bulunan Türk işçi toplulukları
nın bir tür «Toplumsal seyircilik» durumu ise, özel
likle var olan sosyal güvenlik haklarının kullanımında
bile olumsuz biçimde kendini duyurmaktadır.
Karşılaştırmalı yapılan araştırmaların belirttiği üze
re, Batı Avrupa'da bulunan Türk işçileri yüksek iş di
siplini duygularına karşın, gönüllü bir biçimde sürdür
dükleri içe dönük yaşam biçimleri nedeniyle Yugos
lav, Yunanlı, İspanyol işçilerine kıyasla çok daha az
bir etkinliğe sahiptirler. Bunlar bir çeşit manevi, kendi
kendine yeterlilik halinde yaşamaktadırlar.
Örneğin, İsveç'te olduğu gibi, aralarında katı çizgi
lerle de ayrılmaktadırlar. İsveç'te Anadolu'nun iki ayrı
bölgesinden gelen gruplar arasındaki bu bölünme, Türk
işçilerinin ev sahibi ülke tarafından «Bütünleşmeye yat
kın olmayan bir yabancı işçi grubu» olarak nitelendiril
mesine yol açmış bulunmaktadır.
Eğer siyasal tercihimiz Avrupa i\t bütünleşmek doğ
rultusunda olacaksa, yurt dışındaki işçilerimize bu bü
tünleşmenin yarar ve üstünlüklerini anlatmada rehber
lik etmemiz gerekmektedir. Eğer Avrupa ile bütünleşmeyeceksek, o zaman da onlara bugünden çok başka
türlü sahip çıkmamız lâzım.
Dönüş yapma kararını veren işçilerimize gelince;
bunlar için de kendilerine yararlı olabilecek dönüş plan
ları hazırlanmış değildir. Yurt içi ve yurt dışı işçi ya
tırım şirketleri (Birkaç istisna dışında) işletmecilik ala
nında yeterli bilgilerle donatılmış cesur ve tecrübeli yö
neticilerle, uzun vadeli düşük faizli kamu kredileri
eksikliği nedeniyle Türk ekonomisinde yeni yatırım
alanları oluşturamamışlardır. Dolayısıyla yurt dışından
bugüne dek transfer edilen tasarruflar, işçi ortaklıklara
değil, küçük biriktirim sahibi halk ortaklıkları oluştur
muşlardır. Bu girişimler ise, zamanla kasaba ve kentler
deki küçük tüccar, esnaf, girişimci ve zanaatçılarla
özdeşmiş, bu toplumsal kümeler içinde erimiştir.
Ancak, yurt dışında çalışan işçilerde yatırım yapma
konusunda önemli boyutlara varabilecek bir gizligüç
(Potansiyel) vardır, büyük bir isteklik vardır.
BAŞKAN — Hanımefendi iki dakikanız kaldı.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA NERMİN ABADAN - UN AT (Devamla) —
Evet.
İşçilerde var olan bu istekliliği bir karamsarlığa dö
nüştürmemek için, devletin destekleyici destek hiz
metleri sunması şarttır. Almanya'da bulunduğu tah-
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mın edilen 10 milyar DM'lık bir kısım bu yoldan Türk
ekonomisine geçebilirse, Türk ekonomisinin bundan
çok büyük yararlan olacaktır.
En son olarak iki cümleyle değinmek istediğim,
yurt dışındaki ikinci kuşağın sorunlarıdır.
Yurt dışında yetişen çocukların istenildiği biçimde
okullara devam edememesi, Türk kültüründen nasip
alamamaları; bugün dışarıdaki işçilerimizin en büyük
sorunudur. Unutmamak lâzım ki, bugün 485 000 ço
cuktan % 95'i sadece ilk dört sınıfı bitirebilmektedir.
Bunlar ancak çıraklık okullarına devam edebiliyorlar.
Çıraklık okullarına devam edebilen çocuklarımızın da
yine % 60'ı başarısız olmaktadır. Böylece, 1977 yılın
da 42 bin çocuğun yalnız Almanya'da sokakta dolaştı
ğı, başıboş kaldığı görülmüştür ve bunların suç işleme
oranı giderek artmaktadır.
Böylece, bir yandan ne Türkçe, ne Almanca bilme
yen, teknik terimle «Bilingual illiterate» okuma - yaz
ma ve iki dili bilmeyen cahillerden oluşan bir kuşak
yetiştiği gibi, bu kuşak giderek suç işlemeye itilmek
tedir ve Batı ülkeleri suç işleyen bu gençlere yardım
cı bir el uzatacak yerde, bunları sınır dışı etmektedir.
Böylece, şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz:
Ülkemizde kendilerine çalışma olanağı veremediği
miz anaba'bayı yurt dışına gönderdikten sonra, onların
eğitim göremeyen çocuklarını, genç suçlu olarak tek
rar memlekete ithal ediyoruz. İhr.ıç ettiğimiz işgücü
dür, ithal ettiğimiz genç suçlulardır.
Anarşi, terörizm, sorumsuz davranışlardan acı acı
yakındığımız bugünlerde, uzak görüşlü bir göç politi
kasının eksikliğinden ileri gelen ve ayrıca da yurt dı
şında olumlu bir eğitim modelinin de oluşturulmamasından ileri gelen bu durumların bir an önce ele alın
ması gerekmektedir. Temennimiz, Çalışma Bakanlığı
nın bu kapsamlı görevlere eskisinden daha büyük bir
hızla ele alması ve Türk Ulusuna yararlı olabilecek
yeni hizmetler oluşturmasıdır.
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J
Bütçesi üzerinde görüşmelere başladığımız ÇalışI ma Bakanlığı, 28 . 1 . 1946 tarih ve 4841 sayılı Yasa
I ile kurulmuştur.
I
Kurulduğu gündem bu yana, Bakanlığın kuruluş
I amacına uygun bir kısım işler başarılmıştır. Bu ye
terli midir, eksiklikler var mıdır, bu eksiklikler neI lerdir? Bu konuya geçmeden önce, Bakanlığın işj levleri ve fonksiyonları üzerinde kısaca durmak istiI yorum.
I
Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasasının 1 nci madI desi aynen şöyle der : «Çalışma Bakanlığı, çalışma
hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama düzeyi
nin yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki
ilişkilerin, çalışanlar yararına uygulanması, ülkedeki
çalışma gücünün genel refahı artıracak şekilde verimli
kılınması, tam çalıştırma ve toplumsal güvenliğin sağ
lanması ile görevlendirilmiştir.'» gibi, çok geniş ve
önemli, kapsamlı görevler bu Bakanlığa verilmiştir.
Anayasamız, artık sermaye - emek ilişkilerinde,
artık değerin tümüne sahip olmak suretiyle sermaye
sınıfının ekonomik, sosyal ve siyasal egemenliği kur
masına olanak vermemiştir.
I
9 . 1 . 1961 yılında halkoyu ile kabul edilen Anai yasamız, Türk demokrasisine yeni bir içerik, derinlik,
I genişlik kazandırmıştır. Ülkemize bu Anayasa yeni
I bir öz, yeni bir ruh getirmiştir. Anayasamızın 2 nci
maddesinde, «Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına
ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidirj» Bu
I sosyal hukuk Devleti olmanın gereği olarak, 41 nci
I maddesinde de, «İktisadi ve sosyal hayat, adalete,
I tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiye
tine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması amacına
göre düzenlenir.» demektedir. Yine Anayasamızın
I 42 nci maddesinde, «Çalışma herkesin hakkı ve ödeI vidir.

Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma
I
hayatının
kararlılık içinde geçmesi için, sosyal, ikti
Saygılar sunarım. (CHP ve Cumhurbaşkanınca
sadi
ve
mali
tedbirlerle çalışanları korur ve çalışS. Ü. Grubu sıralarından alkışlar)
I mayı destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır.» hükBAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Hasan İldan, Cumhuriyet Halk Partisi Gru j mü ile iş hayatını düzenleyici, çok ileri demokrasiler
de bulunan birtakım kaideleri vazetmiştir.
bu adına, buyurunuz efendim.

CHP GRUBU ADINA HASAN İLDAN (Elazığ)
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli
üyeleri;
Çalışma Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Kendim
ve Grubumuz adına hepinize saygılar sunarım.

I

I
I
j
1

Elbette Anayasanın koyduğu bu emredici hü
kümleri uygulamak tek başına Çalışma Bakanlığının
görevi değildir. Ancak, bu Bakanlığın payına düşen yükümlülükler, görevler ve sorumluluklar da
vardır. Bu Bakanlık zaman yitirmeksizin, Anayasanın kabul ettiği sosyal hukuk devleti olma yolunda
gerekli ileri adımları atmalıdır.
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Sayın senatörler;
Gelecekte ne yapacağımızı ve nasıl davranacağı
mızı iyi bilebilmek ve hatalı davranmamak ya da
geçmişteki hataları en azından tekrar etmemek için
önce geçmişe bir göz atmak lâzımdır. Hataları bü
tün açıklığı ile ortaya koymak gerektir. Elbette Ça
lışma Bakanlığı kurulduğu 1946 yılından bu yana gö
revlerini tümü ile yapmadığını söylemek en azından
insafsızlıktır. Zamanın akışı içinde birtakım hata
ların işlenmediğini de söylemek de gerçeğe aykırı
dır. Bu nedenle her şeyden önce, «Ne yaptık, ne
yapacağız?» dan önce geçmişin hataların- bilinme
sinde yarar vardır. Amacım zamanın kısalığı içinde
gerçeği ne eksik, ne de fazla, olduğu gibi ortaya koy
maktır. Bu görevi yaparken de elimden geldiği ka
dar gerçeklere dayanmaya çalışacağım.

* sizlere okuyorum : «Halifeyi Cumhuriyet Hükümeti
nin müsebbipleri kaldırmış. Halifelik kaldırıifrmş di
ye bayram etmişleridir, Kemal Paşa kaldırdı, üstelik
:
adamları yurt dışına sürmüştür.» «Ya, muntakim.»
; yani, «iritükaım» demek suretiyle sonunu bağlayan ya| zıh imtihan 90 puan ile kazandırılmıştır. İşte bu Baj kanlıkta çalışan memurlardan ve görevlilerden bir ta-.
j nesi bu sayın arkadaşımızdır.
i
Yine başka bir yazılı imtihanda «Kaç milli bayj ram vardır?» dÜye bir sual sorulmuş ve bu suale vej rilen cevap : «Böyle bayramlara hayır. Bunun yerine,
i söker ve kurban bayramı var.» diyen yazılı cevap
I da kazanmıştır. Kaldı ki, bu imtihanların bir kısmıni da eski harflerle dahi yazılı kâğıt verenler vardır.
Yurt içinde ve yurt dışında bu Bakanlığın fonksiyonj larını yerine getiren kişiler, bu tip imtihanları kazaGerek içte, gerekse dışta diğer bakanlıklarda ol İ nan şahıslardan oluşmuş'tur.
Yine bir atanma ve naüdil işlemine de somut bir
duğu gibi, Çalışma Bakanlığının da fonksiyonlannı j
örnek vermek işitiyorum ve bu konuyu böylece kapatgereği gibi yerine getirebilmesi, O Bakanlığın çalıştır
dığı personelinin niteliği ile yakinen ilgilidir. Örneğin; ; mak işitiyorum :
Çalışma Bakanlığında bir îş Müfettişliği Müessesesi
vardır. îş müfettişi en azından içinde yaşadığı ülke
nin sosyal, ekonomik ve politik sorunlarını bilecek
nitelikte ve yetenekte kişilerden oluşması gerekir. Oy
saki geçmişte işe alınan birçok iş müfettişi. b;rakm
ekonomik ve sosyal politikayı bilmek, gerçek manada
Çalışma Bakanlığının görevlerini dahi bilmeyen kişi
lerden oluştuğunu her halde hepimiz bilmekteyiz.
Sayın senatörler;
Benden önce konuşan Adalet Partisi Sözcüsü bir
hususa değindiği için bu konuda birkaç örnek ver
mek istiyorum. Birçok memurların görevden alındı
ğını ve yerlerine militanlar atandığını beyan ettiler.
Bu gerçek dışıdır, hilafı hakikattir. Geçmiş hükü
metlerin memurları nasıl göreve aldıklarını, memur
ları göreve alrnak için nasıl birtakım imtihanlar yap
tıklarını ve 657 sayılı Yasanın hükümlerini zevahiri
kurtarmak için kendi gayelerine nasıl alet ettikleri
hakkında bir iki örnek vermek istiyorum.
Bu Bakanlığın gerçekte geçmiş yıllarda almış oldu
ğu birçok memurları için müfettiş tahkikatı ve Da
nıştay kararları sonunda 3,5 yıllık süre içerisinde ya
pılan imtihanlar iptal edilmiştir. Bu imtihanlara bir
iki somut örnekle cevap vermek istiyorum ki, Sayın
Bakan da Bütçe Plan Komisyonunda bu konulara
gereği gibi değindiği için söylemekte yarar görü
yorum.
Bu yazılı imtihanlardan birinde, halifelik sorusu
sorulmuş ve bu imtihana verilen yazılı cevabı aynen

s

îş ve îşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü Hüseyin
Coşkun o zamanın Sayın Bakanı Şevket Kazan'a yaz
dığı bir yazıda : «Şube Müdürü Hasan Yeşilin ge: rek yazılı, gerekse şifahi ifadelerine göre bu memu; re hem Alevli, hem de solcudur. Bu memure tam anlai mıyla bize yaramayan tip. Şube Müdürü şikâyetçi
olduğundan Erzurum'a verdik.
Saygıyla arz olunur.» Zamanın Bakanı Sayin Şev
ket Kazan'da bu gerekçelerle memur atanmaz, nakil
yapılmaz demesi gerekirken...
BAŞKAN — Sayın İldan, bir dakikanızı rica ede| ceğim. Bunlara Sayın Bakan cevap verebilir, burada
1 olmayan bir kişiyi Grup adına bir konuşmayla suçj lamanız, yapmanız doğru değil.
ALİ OĞUZ (istanbul) — Bravo Sayın Başkan.
I

CHP GRUBU A D I N A HASAN İLDAN (De
vamla) — Efendim, ben Grup adına demiyorum, geç
mişte yapılan bir muameleyi söylüyorum.
BAŞKAN — Anladım da, onları Saym Bakan za
ten cevaplayacak. Siz bir Grup adına konuşuyorsu
nuz.
MEHMET ALÎ A R I K A N (Mardin) — Sorum
luluğu bize ait efendim.
BAŞKAN — Beyefendiler, bu usul değil, iyi ne
tice vermez.
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Onlar ko
nuştuğu zaman sesinizi çıkarmıyorsunuz Saym Baş
kan.
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CHP GRUBU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — Hayır söylemiyorum, sadece yapılan bîr
muameleden bahsettim.
BAŞKAN — Peki efendim, ben hatırlattım, bu
yurunuz efendim. Üslup size ali
CHP GRUBU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — ...imzasıyla nakil derhal gerçekleştirilmiş tür.
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Siz ko
nuşmaları tahdit edemezisiniz. Bunun usulü vardır.
BAŞKAN — Öyle değil Sayın Arıkan; buradakine hiçbir hak tanımıyorsunuz, öyle değildir. Burada
olan zaitın herhalde hakkı var da burada Oturuyor, bu
nizamı tesis içindir.
Evet efendim, devam edin.
CHP GRUBU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — Sayın senatörler;
Uzun süre bu ülkede zayıf karakterdeki kişilerin
genel müdür ya da bakanlık koltuklarına oturmaları
Sonucu Alevi, solculuk gerekçe kabul edilerek, atan
ma ve nakil yapılınca, elbette ülke arzumuz hilafına
bugünkü noktaya gelir.

I huriyet Halk Partisi demokrasinin temel kuralların
dan birinin emek - sermaye ilişkisi olduğunu bil
mektedir, bunun bilincindedir. Bu nedenle, işçinin ya
sal yönden korunması üzerine söylenecek sözlerin,
sermayeye karşı anlamına alınmamasını özellikle is
tirham ediyorum. Cumhuriyet Halk PartM demokraI tik özgürlüğüne kavuşmuş, inisan haysiyetine yaraşır
I bir hayat düzeyine ulaşmış; emeğinin, alınteriniin kar
şılığını sömürülmeden almış, alabilmiş bir işçi ve iş
veren görmek istemektedir.
Bir ülkenin gelişmişliği veya az gelişmişliği, o ül
kenin üretimi ile tüketimi arasındaki ilişki, ürötim türI leri ve üretimin yarattığı istihdam ile tüketilen mal ve
I hizmetlerin fertler arasında adil bir şekilde bölüşülI mesiyle ölçülür. Gelişmiş ülkelerin üretimi tüketim
den fazladır. Ürdtim türleri sanayi ürünleridir. Bu
I tür ürettim istihdam yarattığından, ek işgücüne ihtiyaç
I duymaktadırlar. Amaç, üretimi tükdtimin üzerine çıI karmak ve işsizlere iş bulmaktır.
I
Sayın senatörler;
I
Söz buraya gelmişken, tek başina Çalışma BafcanI lığının sorunu olmamasına rağmen, işsizlik sorununa
Çalışma Bakanı Sayın Bahir Ersoy, 10.2.1978 gü I da değinmek istiyorum.
nü Bütçe Komisyonunda konuşıırken, «Bakanlığı bu I
Ülkemizde nüfus yılda ortalama olarak 2,6 artmak günün şartlarına uydurabilmek için sanki yeniden kur- I tadır. İşgücü yahut da üretken nüfus 2,4'tür. Bu her
maik zorundayız.» diyen sözleri, bu Bakanlıkta tahri I yıl emek piyasasına en azından 430 bin kişinin emek
batın ne boyutlara ulaştığını ortaya açık ve seçik ola I ve işgücü arz etmesi demektir. Ancak, bu ülkenin burak koymaktadır. Bu akıl almaz ayrım sonucudur I gün'kü imkânlarına göre 215 bin kişiye iş bulma olaki, Kahramanmaraş'ta kardeş kardeşi en zalim ve hun I nağırnız vardır. Geriye kalan işçilere de iş bulma olaharca bir şekilde öldürme noktasına getirmiştir,
I nağımız yoktur. Bu nedenle, 1960 yılında başlayan

Geçmiş üzerine birkaç sözden sonra, sözcülüğünü
yaptığım CHP'nin iş, işçi ve işveren üçlüsünü içeren
bu konuya bakış açısının ne olduğunu da kısaca orta
ya koymak istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiye yürekten
'inanmış bir siyasi partidir. Ekonomik ve sosyal de
mokrasi yolunda atılacak her adımdan yanadır. De
mokrasinin yaygınlık, derinlik ve genişlik kazanması
için yapılacak her girişime önderlik ederek, onun
onurunu taşımaktadır. Demokrasiyi kuran, yaşatan
ve bütün gücüyle yaşatmaya çalışan her hamlede kat
kısı olmasını isteyen bir kuruluştur. Daima emeğin
güçsüzlüğünü yasalarla korumaktan yanadır. Bu özel
liği onun sosyal demokrat bir parti olmasının asgari
gereğidir; ama bu özelliği nedeniyle ya da emekten
yana tavır koymasına bakılarak hiç kimse ve hiçbir
Zaman Cumhuriyet Halk Partisine sermayeye karşı
olduğunu söyleyemez.
Cumhuriyet Halk Partisinin sermayeye karşı ol
ması, demokrasiyi inkâr anlamına gelir. Emek ve Cum-

I işgücü açığı her yıl giderek artmak suretiyle bugün
2 milyon 200 bin adede varmıştır. Ayrıca, yurt dışına
I ihraç ettiğimiz işgücünü de hesaba katarsak, ülkemizI de 4 milyona yaklaşan gerçekte bir işsizimiz mevcutI tur. Ülkemizin gerçeği budur. Sosyal politikayı oluşI tururken bu gerçek temele oturtmakta ve bunun üzeI rine oluşturmakta sayılmayacak kadar yararlar var
dır
I
Sayın senatörler;
I
İzleyeceğimiz politika ne olursa olsun, çözmemiz
I gereken en mühim sorun, her yıl artan bu aç insanI lara iş bulmaktır. Bunu hep birlikte çözmeye mec
buruz. Bu soruna çözüm yalnız iktidarın işi değlildİr,
I hatta birkaç partinin de işi değildir; diyebilirim M,
I tek tek hepimizin sorunudur. Bunun içlin ne yapma
lıyız, Hükümet ne yapmalıdır? Bu bütçe müzakerele
ri sonunda Hükümet şu tedbirleri alırsa, gerçekten
I işsizlik Sorununa çözüm getirmiş olur ya da en azınI dan bu sorun giderek ağırlaşmaz diyebilirselk, bu koI nuya ışık tutmuş oluruz,
181
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dır. Bu işler için gerekli işçi ihtiyacını belirli kuralla
İşsizlik sorununun hali üzerine birkaç belirli nok
ra bağlı olmaksızın, rastgeîe ülkemizden temin etmek
tayı da belirtmek istiyorum.
tedirler. Bunun hemen her gün birkaç örneğine rast
Bugün gerçekten milyarlar yatırdığımız İktisadi
lamaktayız. Bu işçilerin İş Ve İşçi Bulma Kurumu ara
Devlet Teşekküllerimiz, KİT'lerimiz, Türkiye'de bü
cılığıyla gönderilmesinin sağlanmasını, işgücü ve sos
yük çapta işsiz çalıştırmakta ve bu müesseselerimiz
bazı tespitlere göre ancak <7C 30 kapasite ile çalışmak yal anlaşmalar yapılarak, işçilerin haklarının korun
ması, emeğe saygısı olan bugünkü Hükümetin başlı
tadır. Eğer gerçekten bunların kapasitelerini c/c 100'e
ca görevlerinden birisidir.
çıkarır ve buradaki işçi çalışma adedinde de bu nis
pette uyum sağlanırsa, o takdirde bir ölçü içerisinde
Ülkemizde 1970 yılında başlayan ve 17 bin kadar
tistihdama bir çözüm getirmek belki mümkün olur.
olan kadın işçisi, 1978 yılında 270 bin ve gene yurt
dışında 1960'ta 186 olan kadın işçilerimiz, 1978'de
Ayrıca, ülkemizde koordinasyonsuzluk nedeniyle
de 178 bine yükseîrriiştir. Beriden önce konuşan sayın
büyük israflar ve büyük âtıl sermayeler bekîemekte;
konuşmacı Nermin Abadan Hanım, bunun aşağı yu
dir. Bu hususa dair bir iki örnek vermek istiyorum.
karı 800 bine vardığını söylemektedir. Özellikle Tür
Mesela, Devlet Su İşleri, YSE, Karayolları ve Tür
kiye'de ilk defa kadına hak tanıyan, Atatürkçü bir si
kiye'deki tüm illerdeki bölgelerin her birinin ayrı ay
yasi partinin döneminde gerçekten bu konuda, kadın
rı birer atölyeleri vardır. Bu atölyelerde belirli süre
işçilerimiz konusunda ne gerekiyorsa yapılmasının ge
ler içerisinde, belirli ustalar çalışır, bazı hizmetleri
rektiğine, Sayın Bakanın bunu görev bileceğine ka
yürütürler ve bu işler yapıldıktan sonra da bu ser
niim.
maye ve emek orada âtıl beklemektedir. Gerçekten
bunları bu ataletten kurtarırsak, yine istihdam so
Emek piyasasının işleyişini düzenlemek görevi, şüp
rununa bir ölçü içerisinde çözüm getirmiş oluruz.
hesiz Çalışma Bakanlığına aittir. Kırsal alandan kent
Tüketim ekonomisinin özendirieiliğinden bir an
önce vazgeçip, üretime yönelmek gerekmektedir. Bu
nun için de sermaye birikimini hızlandırmak ve bu
nun sonucu yeni işyerleri açmak zorundayız. Bütçe
Yasası içerisinde üretime yönelik, üretimi artırıcı, ka
mu harcamalarını azaltıcı, savurganlığı önleyici bir
çok önlemler parça parça serpiştirilmiştir. Bu önlem
ler tam ve organizeli uygulandığı takdirde, istihda
mın kısmen de olsa bir ölçüde azalacağı, bu yolda
bir mesafe alınacağı kanaatini ve umudunu taşıyo
rum.
Ülkemizde gerçekten en çok kazananlar, en az
emek ve güç sarf edenlerdir, en az terleyenlerdir. Bu
adaletsiz duruma da bir çözüm getirmek suretiyle
istihdamı rahatlatmak mümkündür.
Müteahhitlik hizmetlerinin Ortadoğu'ya ihracı yö
nünde gerekli tedbirler alınır ve ortam sağlanırsa, iş
çi istihdamı ve buralara işgücü sevketme yönünde de
ülkemize yarar sağlayacağına kani bulunuyorum.
Bu tedbirler kısa elden uygulamaya konulursa.
kısmen bir ferahlık yaratacağı kanısını da taşıyorum.
Bu işsizlik ve istihdam konusunu bitirmeden şunu da
söylemek istiyorum : Bazı cemiyetler kendi üyelerine
beddua ettikleri zaman, «İssiz kalasın» derler, gerçek
ten de dünyanın en büyük ıstırabı, gücü olmasına rağ
men çalışamayan, kendi çoluk çocuğuna bir dilim ek
meği götüremeyen insanların ıstırabıdır.
Gelişmiş kapitalist ülkelerin uluslararası büyük şir
ketleri, Ortadoğu ülkelerinde birtakım işler almışlar-

lere göç, hızlı nüfus artışı, emek ve arz tafebMn ha
reketliliği bu Bakanlığın işinin zorluğunu ortaya koy
maktadır. İşçi ile işveren arasında büyük çatışmala
rın olduğu, emek arzının çok fazla olduğu, talebin az
olduğu bir yerde iş barışının sağlanması da oldukça
güç olur ve hatta bir ölçü içerisinde imkânsız olur.
Hükümetle Türk - İş arasında, demokratik çalış
ma yaşamının demokrasiyi ve ekonomiyi güçlendir
mek, kalkınmayı sağlıklı ve dengeli olarak hızlandıra
cak, reformu toplumun tüm kesimlerine yayacak ve
hakça bir düzeni gerçekleştirecek yönde gelişmesini
güvence altına almak amacıyla bir Toplumsal Anlaş
maya varılmıştır. Bu Anlaşma ile ülkemiz yararına
çok büyük bir işgücünün kaybı önlenmiş, işçiye ülke
miz imkânları ölçüsünde gereken haklar verilmiş ve
ülkemizin grevler yönünden uğradığı zararlar önlen
miştir. Bu, Hükümet için büyük bir başarıdır, ülke
miz için de bir kazançtır.
Kuri'.îuş Kanununun ek 12 nci maddesinde yurt
dışında bulunan işçilerin hak ve menfaatlerini ko
rumak ve geliştirmek, çeşitli sorunların çözümlenme
sinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli
koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın, yurt dışındaki
işçi sorunlarına ilişkin konularda bakanlıklar ve di
ğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak
görev ve yetkisi de Çalışma Bakanlığına verilmiştir.
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşurken
yurt dışındaki işçilerimizin sorunları, bence en önemli
ve üzerinde durulması gereken bir konudur.

382 —

C. Senatosu

B : 35

İşsizlik, sanayileşme aşamasına giren toplumlarda
kaçınılmazdır. Kırsal alandan, tarımsal bir toplum
yapısından sanayii toplumuna geçen az gelişmiş ülke
lerde bir emek fazlası ortaya çıkar. Sanayi toplumuna
geçmiş, gelişmiş ülkeler; özellikle İkinci Dünya Sa
vaşından sonra sanayileri yeniden kurmak ve ekono
milerini canlandırmak için zorunlu işgücünü gerek
nüfus yapıları, gerekse savaşların sonucu olarak da
keridi olanaklarıyla karşılayamaz duruma gelmişler
dir.
İşte bu iki olgu işgücü akımına neden olmuş, tıp
kı köyden kente göç gibi, uluslararası göç de baş
lamaya ve oluşmaya başlamıştır. 1960 yılında baş
layan bu göç, bugün ülkemiz vatandaşlarımızdan bir
buçuk milyonunun yurt dışında çalışmasına vesile
olmuştur.
1973 yılındaki petrol fiyatlarındaki artış, sanayi
toplumuna ulaşmış Batı ülkelerinde bir krize neden
olmuş, buna karşılık petrol ihraç eden ülkeler, pet
rol zammı ile elde ettikleri ek gelirler bu ülkelerde
yeni bir onarım ve sanayi hamleleri için işgücü ihti
yacını ortaya koymaktadır.
Yurt dışında yurt hasretiyle yanıp tutuşan, 1973
yılında dışalım açığımızın tamamını dövizleri'yle ka
patan bu fedakâr ve cefakâr işçilerin her sorunu ile
ilgilenmek başlıca görevimizdir. Bunun için hiç zaman
yitirmeksizin işgücü anlaşmalarını, sosyal güvenlik an
latmalarını yeniden gözden geçirerek, işçilerimizin
haklarının korunması için ne gerekli ise Bakanlığın
yapacağına, kendine görev kabul edeceğine inanıyo
rum, bu umuttayım.
Yurt dışında çalışan işçilerimiz ve aile fertleri,
genellikle ikili sosyal güvenlik sözleşmeleriyle gittik
leri ülkelerin bütün sosyal hak ve yardımlarından o ül
ke Vatandaşlarıyla eşit olarak yararlanmaktadır. Bu
na dair birtakım hükümler konmuştur. Taraflardan
biri, diğer taraf mevzuatına göre geçen sigortalı sü
relerini kendi mevzuatına geçmiş gibi kabul eder gibi
hükümler olmasına rağmen, bu hükümler yeterli de
ğildir. Daha iyilerini bulmak zorundayız. Daha iyislini bulmak, çocuklarının eğitim ve öğretimlerini ge
rektiği gibi sağlamak, iş kazası, ölüm ve buna benzer
işçi sorunları ile karşılaştıkları zaman, Devlet olarak
o işçilerin yanında bulunmak zorunda olduğumuzu
da belirtmek işitiyorum.
Petrol zammı ile ek gelir elde eden ülkeler, giriş
tikleri hızlı kalkınma ve onarım hareketleri nedenliy
le işgücü göçüne neden olacaklardır. Bu durum gözönüne alınarak, Şimdiden gerekli sosyal güvenlik an
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laşmalarının yapımı için gerekli girişimlerde bulunul
malıdır. Böylece işin başında gerekli önlemler alınır
sa, mağduriyete bir ölçüde de olsa fırsat verilmemiş
olur; temennim bu yöndedir.
Sayın senatörler;
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimi
ifade ederken, Türkiye'de büyük bir işçi çoğunluğu
çalıştıran KİT'lerden de kısaca bahsetmek istiyorum.
Gerçekten birçok konuşmalarda birçok sayın üye,
KİT'ler 50 milyar zarar etti, şunu yaptı, bunu yap
tı dediler. Politikacılar olarak biz söyleyip durmak
tayız. Oysa ki, bu KİT'lerin bu zararlarına neden
olan da, büyük bir ölçüde gene biz politikacılarız;
takip ettiğimiz politika bu işlere neden olmaktadır.
Buna bir örnek vermekle bu hususu ifade etmek isti
yorum.
Gene bir kamu kuruluşu olan İskenderun Demir
ve Çelik diye bir kuruluşumuz vardır. Tam kapasite
ile çalıştırıldığı zaman 8 500 işçinin çalışması gere
kirken; bu kuruluşta, şu anda 17 800 İşçi çalışmak
tadır ve insafınıza sığınarak soruyorum; gerçekte bu
Kurumun kâr dtmesi artık bu şartlar içerisinde ola
naksızdır, elbette 3 milyar lira zarar edecektir.
1897 sayılı Yasanın 5 nci maddesinde, Devlet ve
ya kamu tüzelkişilerince yürütülen hizmetlerde ya
hut İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve
iştiraklerinde çalışanların işçi - memur ayrımını nite
lik ve müddetlerini tespit etmek görevi de Çalışma
Bakanlığına verilmiştir. Öğrendiğimize göre, bu ko
nuda da gerekli çalışmalar yapılmış ve son noktasına
gelindiğini sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz.
Değerli üyeler;
Çok tartışılan bir konuya daha değinmek istiyo
rum. O da 6 No. lu yetki saptaması hususundaki Ça
lışma Bakanlığınca çıkarılan genelge konusudur.
Gerçekten uzun yıllar tatbikattan gelen bir arka
daşınız olarak, bu konuda ne rahatsızlıkların olduğu
nu da kısaca huzurunuzda arz etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar;
Öyle sendikalar vardır ki, işçinin hiç haberi yok
tur, işçi kendiliğinden sendikaya kaydolmuştur. Ge
ne öyle sendikalar bilirim ki, (fiilen karşılaşanı, öyle
sendikalarla) bu sendikalar toplu iş sözleşmesini iş
kolunda yapabilmek için, işçi sigortalarında gerekli
olan işçi kayıtlarının tümünü alarak kendi kayıtla
rına geçirmek suretiyle işçi adetlerini istediği sevi
yeye çıkarmak durumuyla karşı karşıya kalmışlardır
ve bunları fiilen yapmışlardır. Öyle an olmuştur ki,
tüm Türkiye'deki sigortalı işçiden daha fazla bir tek
sendikanın kayıtlı üyesi durumuna gelmiştir.
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Oysaki, 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinde
bu durumu, bu konuda uğranılan, rastlanılan rahat
sızlıkları halletme yetkisi, ancak Çalışma Bakanlığı
nın iş müfettişlerine verilmiştir. İşte bu 6 numaralı
genelge, Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerine verilen
bu görevi fiilen yapmayı sağlamaktadır. Şöyle ki, bu
iş müfettişleri, olayın olduğu anda işyerine gitmek
suretiyle sendikaya kayıtlı olan üyelerin tümünün
adını, soyadını, iradelerini zapta geçirmek suretiyle
işçileri tespit etmektedir ve böylece hangi işçi, han
gi sendikaya kayıtlıdır ihtilâfını bir tarafa bıraka
rak gerçekte işçinin istediği sendika tespit edilmiştir.
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim.
CHP GRUBU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — Oldu efendim.
Sayın üyeler;
İşsizlik sigortası bazı yanlış anlamlara da sebep
olduğu için, bu konuya da kısaca değinmek suretiy
le sözümün sonuna geliyorum.
Bu işsizlik sigortası gerçekte çalışan işçilerin tü
müne bir ücret vermeyi gerektiren bir yasa değildir.
Ancak, belirli bir işyerinde çalışan, herhangi bir se
beple o işyerinden ayrılıp, iş aramak süresi içerisinde
geçen zaman; yani açıkta kaldığı zaman için ödene
cek olan bir ücreti kapsamaktadır.
Sayın üyeler;
İşçileri konut sahibi etmek için, Türkiye'de muh
telif müesseseler vardır, konut kredileri vermektedir.
Bu konut kredilerinin tek bir elden ve tek bir mües
sesede toplanmasını sağlamanın büyük yararlar sağ
layacağına inanıyorum.
Tarım ve Orman İş Yasası Kanun Tasarısının ha
zırlanmış ve komisyonlarda incelenmesine başlanmış
olması gerçekten kutlanacak bir sonuçtur.
Sendika iş kollarının günümüz koşullarına göre
azaltılması, her iş kolunda güçlü bir sendikanın ku
rulmasının sağlanması, sendikaların mali yönden bir
denetime tabi tutulması, İYAK Yasasının bir an önce
çıkarılması, lokavtın Anayasada yer almaması nede
niyle b ; r an önce kaldırılması konularının Çalışma
Bakanlığınca bir an önce ele alınmasını ve sonuçlan
dırılmasını kişisel arzum olarak beyan ediyorum.
BAŞKAN — Efendim vaktiniz geçti lütfen bağla
yın.
CHP GRUBU ADINA HASAN İLDAN (De
vamla) — Sayın senatörler:
Sonuç olarak; Çalışma Bakanlığının bu anlayış
ve Hükümet Programı çerçevesi içerisinde.
ayrıca
mensubu.. olduğu siyasi parti felsefesine uvgun sorum
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luluk ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getire
bileceği yolundaki inancımı belirtir, 1979 Mali Yılı
Bütçesinin tüm emekçilere, yurt dışında ve ülkemiz
deki tüm işçilere, Çalışma Bakanlığının değerli men
suplarına, Ulusumuz ve Hükümetimize hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyorum, Grupum ve kendim adına
hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın senatörler;
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi açık oylamasına
katılmayan sayın üye varsa, lütfen oylarınızı kullan
sın.
Milli Birlik Grubu adına Sayın Sami Küçük, bu
yurun efendim.
MB GRUBU ADİNA SAMİ KÜÇÜK
(Tabii
Üye) — Sayın Başkan, değerli senatörler;
Çalışma
Bakanlığı 1979 yılı Bütçesi
üzerinde
Grubum adına görüşlerimizi sunmak üzere söz al
mış bulunmaktayım.
Çalışma Bakanlığı, kaynağını Anayasadan alan
çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma ve sendikal ör
gütlenme ve sosyal adalet gibi ilkelere bağlı kalarak,
çalışma hayatına yön ve düzen vermek, sektörlerin
vasıflı işgücü ihtiyacını karşılamak, istihdam politi
kasını yürütmek ve emeğin sömürülmesini önleye
rek, iktisaden zayıf olanların hayat seviyelerini yük
seltmek ve çalışanlarla çalıştıranlar arasında sosyal
barışı sağlama görevlerini yüklenmiş bulunmaktadır.
Türkiye'de sosyal barış, diğer ülkelerin geçtiği
kanlı mücadele yollarıyla değil akılcı yolla Anayasa
teminatı altında yasalarla sağlanmıştır. Ancak, uygulanagelmekte olan ve gerçek anlamda üretime dönük
olmayan tutarsız
ekonomik politikalar,
kalkınma
planlarının öngördüğü yatırım hedeflerini gerçekleş
tirememiş, dış ticaret ve ödemeler dengesini bozmuş,
iç ve dış borçları artırmış, hayat pahalılığını toplum
kesimlerinin taşıyamayacağı bir hale sokmuştur. Bu
hal, s'nıf ve tabakalar arasında kurulmuş bulunan
r-osya! barış ve işçiyle işveren arasındaki iş barışını
büyük ölçüde zedelemiş ve Türkiye'nin içinde bulun
duğu anarşik ortama zemin hazırlamıştır. Bu anar
şik durum, alınacak ekonomik önlemlerle önlenebi
lir. Aksi halde Türkiye büyük sosyal bunalım ve
patlamalara namzet bir ülke haline gelir.
Değerli senatörler;
Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti nitelikleri ara
sına, çağımız demokrasilerinin vazgeçilmez unsuru
olan sosyal devlet ilkesini de getirmiştir. Sosyal dev
let, sosyal sınıflar arasında ekonomik
gelişmeden
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meydana gelen milli gelirin âdil bir şekilde dağıtılma
sını kabul etmektedir. Sosyal devlet ilkesini benimse
miş bir ülkede; ekonomik büyüme, sosyal gelişmeyi ve
sosyal yapıyı da değiştirmeyi hedef tutar. Sosyal ge
lişmeyle bütünleşmeyen ve yapısal değişim yapma
yan ekonomik büyüme, kalkınma değildir.
Sosyal devlet, ekonomik bünyede büyümeye ne
den olan, artı değerin kapitali büyütme ve bu suretle
sermaye sınıfının ekonomik, sosyal ve siyasal ege
menliğini kurmasına olanak vermez. Bu bakımdan, eko
nomik büyümeyi amaçlamayan ve istihdama yöne
lik olmayan yatırımların çeşitli teşvik tedbirleriyle des
teklenmesi, sosyal devlette söz konusu olamaz.
Teoride böyle olmasına rağmen, pratikte durum
böyle değildir. Uygulanan çeşitli teşvik
tedbirleri,
devlet eliyle bir kapitalist sınıf yaratma gayretinden
ileri gidememiştir. Yaratılmak istenen bu sınıf, Türki
ye'nin istihdam ve üretim sorunlarına bir çözüm ge
tirme ve sanayileşmeyi gerçekleştirerek dış pazarla
ra açılma yerine, yabancı sermaye ile işbirliği yaparak,
Anadolu pazarına egemen olma ve bu pazarı yabancı
ortaklarına açmadan ileri gidememiştir.
Özenle izlenen bu politika, Türkiye'de yaratıcı bir
burjuva sınıfı yaratma yerine, merkanti! ve montajcı
bir sanayici sınıfı yaratabilmiştir. Bugünkü yoklar ve
ara malı bakımından dışa bağlı sanayi tesislerinin ka
panmaları, izlenen bu çarpık politikaların tabii bir
sonucudur.
Sayın Senatörler;
İzlenen bu politikalar, esasen dengesiz olan gelir
dağılımını emeğiyle geçinen işçi ve memur aleyhine
derinleştirmiştir. Türkiye, kesin çizgileriyle enflasyon
- devalüasyon kısır döngüsüne girmeden önce, hazırla
nan bir araştırmaya göre, toplumun en alt düzeyin
deki c/c 20 gelir grubu milli gelirden % 3.5 pay alır
ken; en üst düzeydeki c/r 20 gelir
grubunun payı
•fc 56.5'tur.
Devalüasyonların,
özellikle emeğiyle geçinenleri
daha da fazla etkilediği dikkate tutulursa, bir yılda
ortalama % 60'a varan devalüasyonlar sonunda, ge
lir dağılımının sınıflar arasındaki uçurumu çok daha
derinleştirdiğine kuşku yoktur.
Değerli arkadaşlarım;
Bir ülkenin gelişmişliği, o ülkenin üretimiyle tü
ketimi arasındaki ilişki, üretim türleri ve üretimin
yarattığı istihdam ile tüketilen mal ve hizmetlerin
kaynaklar arasında dengeli bir şekilde bölüşülmesiyle
ölçülür.
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Gelişmiş ülkelerde üretim tüketimden fazla olduğu
gibi, üretim türleri de daha ziyade sanayi ürünleridir.
Bu tür üretim istihdam yarattığından, genel anlamda
işsizlik bir sorun olmaktan çıkmış ve bir çok kez de
bu ülkeler işgücüne gereksinim duymaktadırlar.
Bir ülkenin ekonomi ve insan gücü politikalarının
amacı, o ülkede üretimi, tüketimin üstüne çıkarmalç
ve çalışma gücüne sahip herkese iş sağlamaktır.
Değerli senatörler;
Bugün genel anlamda dünyada, özellikle sanayileş
miş ülkelerde işsizlik azalır ve enflasyon hızı dü
şerken, Türkiye'de işsizlik artmakta ve enflasyon hı
zı yükselmektedir. Türkiye'de yılda nüfus aruşı orta
lama r/c 2.6, işgücü artışıysa c/ 2.4'tür. Bu yılda 430
bin kişinin iş arzında bulunması demektir. Oysa, Tür
kiye'de tarım dışı alanlarda yaratabildiğimiz iş talebi,
yılda % 1.2 hızla 210, 215 bin kişi civarındadır. Bu
hâle göre, her yıl 250 ilâ 300 bin kişi istihdam dışı
kalmaktadır.
Bugün Türkiye'deki işgücü sunumu 16 milyon 411
bin civarında olup, toplam işgücü istemi ise, 14 milyon
929 bin civarındadır. Bu duruma göre, işgücü sunu
munun fazlası; yani işsiz sayısı % 13.9'luk bir oranla
2,3 milyona varmış bulunmaktadır.
Yabancı ülkelerde çalışan ve sayıları milyona yak
laşan işçilerin yurda kesin dönüşleri halinde, bunlar
da işsizler ordusuna dahil olacaklardır.
İstihdam konusunda çarpıcı bir örnek sunmak is
terim.
1977 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvu
ranların sayısı 826 844 olup, bunlardan ancak 172 863
üne tarım dışı alanlarda, 203 971 ine de tarım alanın
da mevsimlik iş sağlanabilmiş, diğerleri işsiz kalmıştır.
Değerli Senatörler;
İşsizlik, Türkiye'nin yazgısı değildir. İşsizlik, yu
karıda da belirtildiği gibi, izlenmekte
olan çarpık
ekonomik politikaların bir sonucudur. Kaptalist kal
kınma yöntemlerini benimsemiş olan ülkemizde ser
mayedar, teknolojiyi istihdam yaratacak ve üretimi
artıracak alanlardan ziyade, kendi sınıfsal çıkarları
doğrultusunda kullanmaktadır. Bugün Türkiye'de da
ha ziyade tüketime dönük, yeterli istihdam yaratma
yan ve dış alıma dayalı sanayilerdeki tıkanıklık ve
duraklamalar ve meydana gelen işsizlik bu politikala
rın sonucudur.
Sayın arkadaşlarım;
İstihdama bir ölçüde çare olan dış iş göçleri tarihe
karışmıştır. Yurt dışına işçi şevki, 1974 yılından beri
Avrupa ülkelerinin ve sonra da Avustralya'nın işçi
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akınını durdurmaları sonucunda hemen hemen dur- I
Sayın arkadaşlarım;
muştur. 1974 yılında 20 211 kişi gönderilirken, 1975
Sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri hakkında da
te bu miktar 4 419'a düşmüş ve sonra nispi olarak tek
kısaca maruzatta bulunmak isterim.
rar yükselerek 1976*da 10 558 ve 1977 de de 19 084'e
Türkiye'de Şubat 1977 itibariyle 398'i Türkiye'
varmıştır. Buna karşılık 100 000'in üstünde işçi de ke
nin her tarafında çalışabilen ve 490'ı tabela tipi sen
sin dönüş yaparak yurda gelmiştir.
I
dika olmak üzere, 888 sendika ile iki milyona yakını
Dış ülkelerde çalışan işçilerin emeklerinin tasar
İş Kanununa tabi olmak üzere, üç milyondan fazla iş
rufu olan kıymetli dövizler de, dönüşlerinde onlara ve I çi vardır. Sendikalı işçi sayısı ise ;ki milyonun üstün
çalışma yaşma gelenlere istihdam yaratacak yatırım- i dedir. Yasal önlemler alınmadığından, birkaç sendika
lar yerine, ithalâtçılara ve montajcılara
verildiğin- i ya üye işçilerin mevcudiyetinden söz edilmektedir. Ay
den ve otomotiv sanayiinde olduğu gibi, dışa dönük I rıca, sendikalar da partilere paralel olarak konfede
tüketime sarfedildiğinden ve edilmekte olduğundan, I rasyonlara bölünmüştür. Örneğin; MHP paralelinde
istihdam ve üretim sorunlarının çözümü zorlaşmıştır. I MİSK, MSP paralelinde HAK - İŞ Konfederasyonları
yapay olarak oluşturulmuşlardır.
îstihdam ve üretimin çözümü, her şeyden önce I
bölgeler ve sektörler arası dengeli ve daha ziyade üre- I
Bunların dışında, Türk işçisinin çok büyük bir kıs
time, fabrika yapan fabrikaya dönük ağır sanayi yatı- İ mı, daha ziyade İktisadi Devlet Teşebbüslerinde ör
rımlarının Devlet eliyle yapılması ve türlerinin artırıl- [ gütlenmiş Türk - İş ile özel kesim, sanayi tesisleriyle
masıyla mümkündür. Yurt sathına dağilmış dengeli bir j kısmen kamu kuruluşlarında örgütlenmiş DİSK bu
sanayi hamlesi iş göçleri, iş göçleri ve belirli şehirlerin j lunmaktadır. Bu konfederasyonlardan üye sayıları ve
sağlıklı olmayan gelişmesini önleyeceği gibi, tarım ala
savundukları tezler bakımından son ikisi işçi sınıfı
nındaki nüfus kesafetini de azaltarak köyü de kapsa- j hakkında söz sahibidirler. Bunlardan Türk - İş işçile
yan bir refahın yaygın hale gelmesini sağlayacak ve I rin politik akımlar dışında kalmasını, sınıf gerçekleri
Türkiye'yi dışa bağımlı olmaktan kurtaracaktır.
I ni görmemezlikten gelerek, hangi parti işçiye yarar sağ
larsa onu destekleme temayülünü benimser görün
1960'lardan bu yana, giderek her yıl artarı büyük I
mekteyken, DİSK sınıf bilincini ön planda tutmakta
kentlere bir göç vardır. Bunun ortalama yıllık hızı
ve onu savunmaktadır.
% 6,5 tur. 1960'ta köyden kente göç edenlerin sayısı I
170 bin civarında iken, 1970'lerde bu miktar 560 bi- j
Türkiye ölçüsünde 30 küsur işkolu esasına göre ör
ne ulaşmıştır. Köyde çalışma olanağı bulunmadığın- I gütlenmiş 888 sendika işçilerin, işveren karşısında pa
dan, kentlere göç eden bu insanlar hiç bir endüstriyel
zarlık gücünü azaltan en büyük etkendir. İşçi kitlesi
beceriye sahip olmadıklarından iş bulmada güçlükler
«Böl ve yönet» ilkesine uygun olarak kurulan bu tu
le karşılaşmaktadırlar. Esasen Türkiye'de iş arayanla
zaktan süratle kurtulmalı ve işkolu esasına dayalı çok
rın c/c 70'i eğitilmemiş olduğundan, bilgi ve beceri
üyeli ve güçlü sendikalar halinde yeniden örgütlenmeli
isteyen işlere girememektedirler.
ve işçi, sendikasını hâkim teminatı altında serbest irade
Değerli senatörler;
îstihdam ve üretim sorunlarının çözümünde atılacak önemli adımlardan biri de, ciddi ve tutarlı bir
toprak reformudur. Kooperatifçiliğe dayalı bir toprak
reformu, üretimi artıracağı gibi, kooperatifçilik istihdama daha büyük olanaklar sağlayacak ve köy bugüne nazaran daha fazla üreten, nüfusunun bir kısmı
sanayie kaydırıldığından ve kooperatifçilikle işsiz ge
çen günler, diğer uğraşılarla değerlendirileceğinden daha az tüketici, daha fazla üretici bir toplum olacak
ve kentlere vaki olan göçler azalacaktır.

ishanyle seçebilmeîidir. Sendika enflasyonuna ancak
I
bu şekilde son verilebileceği gibi, san sendikacılıktan
I
kurtulmanın yolu da budur.

I
Sayın Senatörler;
I
İşveren karşısında iktisaden zayıf olan işçinin
i pazarlık gücünün tek aracı grevdir. Grev hak
kı Anayasa ve yasalarla teminat altına
alın
mıştır. Türkiye'de
grev hakkı, Batı ülkelerin
I de olduğu gibi toplusözleşme düzenine
bağ
lı olmaktan çıkarılmalı, bu hakka konulan kısıt
I lamalar kaldırılmalı, Batı da olduğu gibi genel grev,
dayanışma ve uyarı grevleri gibi haklar tanınmalı
Köy İşleri Bakanlığınca yürütülmekte olan «Köy
dır. Kamu görevlilerinin ellerinden alınan sendikal
lüye iş projesi» çalışmaları da istihdam ve üretim ba
haklar
iade edilmeli ve bunlara işveren Devlet karşısın
kımından yararlıdır. Yaygınlaştırılmasının zorunlulu- I
da
toplusözleşme,
hatta grev hakkı verilmelidir.
ğuna inanmaktayız.
I
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Grev, Anayasa ile teminat altına alınmış bir hak ol
duğu halde, lokavt Anayasanın temel haklarına aykırı
dır. Bu nedenle yasalardan çıkarılmalı veyahut uygu
lanması koşullara bağlanmalıdır.
Değerli senatörler;
İşadamları, grev sırasında işyerlerini ayakta tuta
bilmek için TİSK*e; yani Türkiye İşadamları Sendika
ları Konfederasyonuna aidat ödeyerek bir fon oluştur
maktadırlar. KİT'ler hacim ve kapasite bakımından
diğerlerinden büyük olduğundan, fona daha çok öde
me yapmaktadırlar. Bu suretle de kamu teşebbüsleri,
yasal grevlerin kırılması için âdeta yardımcı olmaktadır
lar. Bu fonun kullanılmasının grev kırıcı durumuna so
kulmayacak şekilde koşullara bağlanmasının zorunluğuna inanmaktayız.
Sayın Senatörler;
İşçi - memur ayrımı da objektif ölçülerle bir çö
züme kavuşturulmamıştır. Eskiden herkes memur ol
mak isterken, bugün toplusözleşme ve onun silahı olan
grev haklarıyla işçiler pazarlık gücü kazandıklarından.
memurdan daha fazla sosyal haklara sahip bulun
maktadırlar ve bu nedenle de memurlar da işçi sta
tüsüne geçmek istemektedirler.
Değerli arkadaşlarım;
Bu konu düşündürücüdür. Bir ülkede yetişmesi güç,
masraflı ve uzun zaman alan ve beyin gücünü temsil
eden memur kitlesi ücret farkı nedeniyle hayata kısa
zamanda atılabilen, kol gücünü temsil eden işçi olma
hevesine kapılırsa, o ülkenin geleceğinin aydınlık ola
cağı iddia edilemez. Bu savımız, emeğin yaratıcı gü
cünü inkâr manasına alınmamalıdır. Nitekim, gelişmiş
Batı ülkelerinde de durumun böyle olmadığı, biraz
sonra arz edeceğim örneklerde görülecektir.
Eşit iş ve hizmete, eşit ücret ilkesini uygulayacak
ve bu suretle işçi - memur arasındaki ayrıcalığı gide
recek yasal önlemler süratle alınmalıdır. İşçiler ara
sında da eşit hizmetlerde, toplusözleşmelerle
eşit
haklar verildiğini iddia etmek mümkün değildir. Ayrı
ca, işçilerin aldıkları aylık ücretleri, memurların aylıklarıyla mukayese etmek de mümkün değildir. Bu
gün KİT'ler bünyesinde yerini alan Kömür İşletme
lerinde çalışanlarla Türkiye Petrollerinde veya Sümerbankta çalışanların aldıkları ücretler çok farklıdır.
Şöyle ki; 1978 yılında çeşitli kamu teşebbüslerin
de çalışan işçilerin brüt ortalama aylıkları şöyledir:
Türkiye Şeker Fabrikalarında 9 117, Sümerbankta 12 453, Devlet Demiryollarında 15 345, Türkiye
Demir - Çelik İşleetmelerinde 18 377, Denizcilik Ban
kasında 19 186, Türkiye Petrollerinde 27 012 liradır.
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Hava Yollarında 29 174, Türkiye Kömür İşletmelerin
de de 31 728 liradır.
Görülüyor ki, ücretler arasında eşitlik
yoktur.
Türkiye Petrollerinde çalışan bir işçi, Şeker Fabrikala
rında çalışandan üç kat fazla ücret almaktadır. Halbu
ki, diğer ülkelerde hizmetlerin ücretle değerlendiril
mesinde bu kadar derin uçurumlar yoktor.
Örneğin; Batı Almanya'da tekstil sektöründe ça
lışan işçilerin ücretleri aylık brüt 1 772 DM iken, en
fazla ücret alan enerji sektöründeki kişinin ücreti ise
2 368 Marktır ki; aradaki fark bizde olduğu gibi
% 300 - 400 oranında değil, sadece r/c 25'tir. Türkiye'
de bu sektörlerde alındığı söz konusu edilen ücretler
vasıfsız işçileri de kapsamaktadır.
Almanya'da enerji sektöründeki memur, işçiden
653 DM fazlası ile 3 021 Mark almakta, tekstildeki
memur, yine işçiden 896 mark fazlası ile 2 668 Mark
almaktadır.
Bu sektörlerde çalışan vasıflı işçilerin 25 yıl so
nunda almaya hak kazandıkları kıdem tazminatları
arasında da büyük farklar vardır.
Şöyle ki; Türkiye Şeker Fabrikalarında
çalışan
işçiye 686 650, Sümeerbankda 226 380, Devlet Demir
yollarında 530 605, Türkiye Demir - Çelik İşletmele
rinde 583 410. Denizcilik Bankasında 643 500, Türki
ye Petrollerinde 1 499 400, Türk Hava Yollarında
652 049, Türkiye Kömür İşletmelerinde 618 750 lira
dır ki; 25 yıl sonunda emekli olan memurların emek
li ikramiyeleri ile mukayese dahi edilemez.
Birinci derece son kademeden 30 yıl sonra emekli
olan bir memurun, 14 katsayı itibarıyla eline geçen
emekli ikramiye miktarı 380 bin liradır. 1 499 400 lira
Türkiye Petrollerindeki herhangi bir işçinin 25 yıl son
raki kıdem tazminatı, 30 yıl Devlete hizmet etmiş, bi
rinci derece son kademeden emekli olan bir memurun
aldığı 380 bin Türk lirası.
Toplusözleşmelerle elde edilen bu sosyal hakların
müesseseleri, Devleti milyarlarca lira borca soktuğu ve
müesseselerin de gelişme olanaklarını bulamadıkları
dikkatte tutulursa, bu ücret tırmanmasına bir dur
demek zamanı gelmiş ve geçmek üzeridir.
İşçilerin yaşamlarını düzenleyen ve gelecek kuşak
lara da iş olanakları sağlayacak bu müesseseleri ça
lışamaz, yatırım yapamaz, muattal bir hale getirmeye
kimsenin hakkı olmadığı kanısındayız. Kaldı ki, aşı
rı ücret ve kıdem tazminatı alan Türkiye Petrolleri gi
bi müesseselerin başarılı oldukları da iddia edilemez.
Aksine kaynak kuruttuklarından, yatırım da yapamaz
hale gelmişlerdir.
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İşçilerle kamu hizmetlileri arasındaki bu adaletsiz
durumun bir an önce düzeltilmesini dilerken, işçiler
arasındaki bu dengesiz duruma da son vermenin zama
nı gelmiş ve ayrıca ücretlerin seyyanen değil; fakat ve
rimli çalışan vasıflı işçi ile vasıfsız işçi arasında da bir
ayrım yapacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği
kanısındayız.
Sayın Senatörler;
Konuşmama yıllardan beri sorageldiğim ve sayın
bakanların bir türlü eğilemedikleri soru ve dilekleri
yineleyerek son vereceğim.
1. Sayıları milyonu aşan tarım ve orman işçileri
en küçük bir sosyal güvenceye sahip değildir. Çalışma
hayatları da sendikal örgütlerle düzenlenmediğinden,
ücret ve çalışma saatleri de müeyyideleşmiş değildir.
Getirilen asgari ücret statüsünün iş arzının fazlalığı
nedeni ile etkili olarak uygulanması da güçtür. Toplu
mun çalışan bu kesimi için de, Hükümet Programında
vaat edilen tarım - iş ve orman - iş yasaları çıkarılma
lıdır.

belirtilen kıdem tazminatı kamu kesiminde çalışanları
tedirgin etmektedir.
8. Eşit hizmetlere eşit haklar ilkesinden hareket
le işçi kesimi ile kamu kesimi arasında yaratılan ve ka
mu kesimi aleyhine gelişen bu ayrıcalık gerekli yasal
düzenlemelerle giderilmelidir. Ayrıca, toplusözleşme
lerle kamu tasarruflarının yok edilerek, bu kurumla
rın gelişmesini önleyecek ve bu suretle de işsizliği da
vet edecek aşırı isteklerin kaynakları kurutacağını göz
den uzak tutulmamak gerekir. Unutmamalı ki, KİT'
lerde çalışanların kıdem tazminatları, bugün bütün
KİT'lerin öz varlıklarından daha büyük bir meblağa
vardığı söylenmektedir.

2. Ticaret ve sanayi erbabı mesleklerini icra ede
bilmek için odalarına kaydolmak zurunda oldukları gi
bi. işçiler de bir işyerine gelince sendikalara kayıtları
yasal hükümlere bağlanmalıdır.
3. Çalışanların işsiz kalış dönemlerinde gelir sü
rekliliği sağlama ve böylece yeni bir iş buluncaya ka
dar, işsiz kalan ile ona bağlı nüfusun yaşam koşulları
nı belirli bir düzeyin altına düşmekten korumak ama
cı ile işsizlik sigorta yasası hemen tüm hükümetlerin
programlarında yer almasına rağmen, bugüne kadar
gerçekleştirilememiştir.

10. Bugün nüfus patlaması ve istihdam yetersiz
liğinin doğurduğu göçler nedeni ile Avrupa'dan Avus
tralya'ya kadar yayılmış bulunmaktayız. Çeşitli ülke
lere yayılan ve özellikle kalıcı olarak göç edenlerin Tür
kiye ile olan her türlü bağ ve ilişkilerini devam ettir
mek ve milli kültürlerini yitirmemeleri için çifte ta
biiyet usulünün uygulanması artık kaçınılmaz bir zaru
ret olmuştur.

4. Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde ça
lışan işçilerimizin anlaşmalarla doğan serbest dolaşma
hakkı, sağlanarak, güvence altına alınmalıdır.
Bu
nun zor olduğu biliniyor.
5. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin o ülkeler ban
kalarında bulunan tasarruflarının Devlet kâr garantisi
altında kurulan ve kurulmakta olan yatırımlarda kul
lanılmasına olanak sağlamak için teşvik tedbirleri alın
malı ve bu kararlar her vasıtadan yararlanılarak onla
ra duyurulmalıdır.
6. Dışarıda çalışan işçilerimizle ailelerine genel
seçimlerde oy kullanma hakkını yasal hükümlere bağ
layacak çalışmalar sonuçlandırılmalıdır.

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Senatörler;
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin oylama işlemi
bitmiştir.
Efendim, Grup adına konuşmalar bitmiştir. Şimdi,
şahısları adına Sayın İsmail İlhan konuşacak, buyuru
nuz efendim.
• İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli
senatörler, Çalışma Bakanlığının değerli mensupları;
Sizleri saygıyla selâmlarım.
Grup sözcülerinden sonra, bağımsız bir üye ola
rak ben de Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş
lerimi belirtmeye çalışacağım.

7. Anayasal bir hak olan toplusözleşme dışında iş
çilerimiz, İş Kanunu gereği yılda 30 günlük kıdem taz
minatı almaktadırlar. Ancak, Türkiye Petrollerinde ol
duğu gibi, bu hak toplusözleşmelerle 75 - 90 güne çı
karılmaktadır. İşçilere tanınan ve miktarları yukarıda

Çalışma Bakanlığından söz açılınca, aklıma hemen
İş ve İşçi Bulma Kurumu geiir. Sene 1954; çok zor
şartlar içinde Hukuk Fakültesinde okumaya çalışıyo
rum. Fakülte tatile girince mutlaka bir iş bulmam ge
rekiyordu. Günde bir öğün yemeye verecek kadar bile

9. Aramızda vize anlaşması olmadığından, işçi
lerimizin vize almak için Bulgaristan'a ödedikleri pa
ra yılda birkaç yüz milyon liralık dövizi bulmakta ve
ayrıca vize almak için işçilerimiz işgünü kaybetmekte
dirler. Bu kayıpları önlemek için Bulgaristan'la vize an
laşmasının bir an önce yapılmasında yarar görmekte
yiz.

Sözlerime burada son verirken, Bütçenin Yüce
Ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Grupum
adına saygılar sunarım. (Alkışlar)
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maddi imkânım kalmamıştı. Şu anda tam olarak kaç
gün bu şekilde dolaştığımı hatırlamıyorum; ama birkaç
gün aç kaldığımı çok iyi biliyorum. İşin ilginç yönü,
benim o sıralarda İş ve İşçi Bulma Kurumunun varlı
ğından bile haberim yoktu. Daha sonra arkadaşlarım
dan bazıları, o sıralarda Anafartalar Caddesinde görev
yapan İş ve İşçi Bulma Kurumundan söz ettiler. Çe
kine çekine, nasıl bir ilgi göstereceklerini merak ede
rek Anafartalar Caddesindeki İş ve İşçi Bulma Kuru
muna doğru yürümeye başladım. Kurumda bana gös
terilen sıcak ve yakın ilgi birdenbire bütün korku ve
endişelerimi bertaraf etti. O gün nasıl sevinmiştim. O
günden beri her fırsatta tekrarladığım cümle. «Allah,
Devlete zeval vermesin» sloganıdır.
Daha sonra, uzun süre Genel Müdür Muavinliğini
yapan Mukbil Bey, (Allah gani gani rahmet etsin. Zi
ra, birkaç yıl evvel Allah'ın rahmetine kavuştu) bana
Ordonatım Malzeme Park Komutanlığında iş buldu
ve ben de bu suretle çok perişan bir durumdan kur
tulmuş oldum.
Kim benden bir iş isterse, hep İş ve İşçi Bulma
Kurumunu ve bu Kurumda uzun süre faydalı çalışma
larda bulunan Mukbil Birerçin'i hatırlarım. Tekrar Al
lah rahmet etsin.
İş ve İşçi Bulma Kurumunun çok örnek bir çalış
ma içinde olduğunu, kanun ve yönetmeliklere göre iş
lem yaptıklarını burada dile getirmekten mutluluk du
yuyorum.
Ülkemizde her yıl işsizler ordusuna yüzbinlerce ye
ni katılanlar oluyor. Bunda, yatırımların azal
masının çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz.
1978 yılında yatırımların ancak % 14'ü ger
çekleşti. Bunun sonucu olarak da birçok vatandaş işsiz
kalmıştır. Basın'dan edinilen bilgilere göre, bu yıl
60 - 70 bin işçi işlerinden olmuştur. Bazı fabrikalar ve
işyerleri kapanmış, bundan da en çok zarar gören iş
çi olmuştur.
İşsizlik açısından Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde
en başta yer almaktadır. Devlet Planlama Teşkilatının
açıklamasına göre, 1978'de toplam işgücü fazlası 2
milyon 202 bine yükselmiştir. Bu, çok büyük bir ra
kamdır. Bu bir ülkede, bilhassa Türkiye gibi, 45 mil
yon nüfusu olan bir ülkede büyük patlamalara, sosyal
problemlerin doğmasına neden olacak kadar büyük bir
rakamdır. Bunun için Hükümetin her şeyden evvel bu
soruna ciddi olarak eğilmesi ve işsizliğin önlenmesi hu
susunda gereken etkili tedbirleri alması lazımdır. Bu
tedbirlerin başında, yatırımların artırılması olduğunu
hepimiz biliyoruz. Ancak, Türkiye'nin içinde bulundu
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ğu ekonomik ve politik durum, bu yatırımların artırıl
masına imkân verememektedir. Biraz önce de söyledi
ğim gibi, bir ülkede yatırımların ancak c/c 14'ü gerçekleşebilmişse, o ülkede işsizlik sorunu doğacaktır. Başka
türlü düşünmek mümkün değildir.
Tanm - İş Kanununun biran evvel çıkarılması, bu
suretle karda, kışta, güneşte ve yağışta çalışmalarım
sürdüren, çapa ve baltalarıyla ekmek parasını kazanan
orman ve tarım işçilerinin yıllardan beri, «Ha çıktı, ha
çıkıyor» diye büyük bir özlemle bekledikleri Tarım-lş
Kanunu ne zaman çıkacaktır?.. Hükümetin bu konu
ya en kısa zamanda eğilmesi ve büyük ümitlerle bu
Kanunun çıkmasını bekleyen işçilerin bu özlemlerini
yerine getirmesi en kaçınılmaz bir görevidir.
İşçi - İşveren ilişkileri bakımından 1979 yılı çok
önemli bir yer işgal etmektedir. Bu yıl, 450 - 500 bin
işçi ücretlerine zam bekliyor. Bu işçilerin bir kısmı
Türk - İş ve diğer bir kısmı da DİSK'e bağlıdırlar.
İçtenlikle arzumuz, 1979 yılında ve ondan sonra iş
çi - işveren ilişkilerinin karşılıklı anlayış ve güven için
de sürdürülmesidir. Bunun için, her iki tarafın her tür
lü önyargılardan uzak bir görüşle toplu iş sözleşmesi
masasına oturmaları gerekir. Bu toplu iş sözleşmesi
pazarlıklarında taraflar birbirlerini yıkmaya, ortadan
kaldırmaya, madden ve manen çökertmeye çalışmamalıdırlar. Bilmelidirler ki, biri olmadan diğeri olamaz.
Her iki tarafın karşılıklı olarak birbirine ihtiyacı var
dır.
Biraz evvelde değindiğim gibi, Hükümetin işçilere iş
bulma hususundaki görevinin çok güç olduğunu bili
yorum. Çünkü, bir taraftan Türkiye'de her yıl çığ gibi
büyüyen işsizler ordusu, diğer yandan da dış ülkeler
de çalışmakta olup şu veya bu nedenle Anavatana
dönmek isteyen binlerce işçi. Hükümetten iş istemek
tedir. Hükümetin uzun vadeli iş - işçi politikasını sap
tayarak, bu çok önemli ve hayati soruna gün kaybet
meden eğilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bunun
için, daha önce söylediğim gibi, yatırımlara önem ver
mek gerekir. Ayrıca, dış ülkelerde çalışan işçileri, Ana
vatanda yatırımlara teşfik etmek ve bunun için onla
ra cazip imkânlar hazırlamak gerekmektedir.
Yapılan araştırmalara göre, Türk işçilerinin yaban
cı ülkelerde yerleşme arzuları giderek artmaktadır. Bu
hususta, ülkenin içinde bulunduğu anarşik ortam ve ik
tisadi durum önemli rol oynamaktadır. Türk Hükü
meti, yabancı ülkelerde çalışan işçilerin sorunlarına
eğilirken, bir de bu yönüyle soruna eğilmesi gere
kir. Batı Alman
Hükümeti, 1 5 - 2 0 yaşlarındaki
yabancı gençler için 42 milyon mark ayırmıştır. Fe-
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deral Eğitim Bakanlığının hazırladığı yabancı genç
lerle ilgili raporda, bu para ile Federal Almanya'da
bulunan 211 bin yabancı gençten yalnız 3 bin kişiye
danışmanlık, dil ve mesleğe hazırlık kursları finanse
edilecektir. Bu suretle, aşağı yukarı 70 gençten biri
ne bir gelecek hazırlanmış, kazandırılmış olacaktır.
Yurt dışında çalışan işçilerin yurda gönderdikleleri dövizlerde de, daha önce sanıldığı ve tahmin
edildiği ölçüde artış olmamış; (Döviz mukabilinde
araba alışı hariç, onlara daha sonra değineceğim).
tam aksine işçi dövizlerinde belli miktarda azalma
görülmüştür. Türk parasının değeri bir yıl içinde bir
kaç defa düşürüldüğü halde, paralarını karaborsada
bozduranlar çoğunluktadır.
Yıllardan beri devam
eden ve ülkemiz aleyhine işleyen bu sorunu bir tür
lü çözüme ulaştıramadık.
Bundan iki-üç yıl önce Avrupa Konseyine gidip
gelirken, Fransa, Almanya ve Avusturya'daki
Türk
işçileriyle toplantılar düzenler,
sorunlarını
tartışırdık. Daha o zamanlarda Türkiye'den ve Yu
nanistan'dan gelen bazı kimselerin (Altını çizerek
söylüyorum) resmi kurun çok üstünde Türk parası
ödeyerek, Türk işçilerinden Alman Markı topladık
larını öğrenmiş ve bu yüce kürsüden de bu konuyu
tekrar tekrar dile getirmiştim. Türk Hükümetlerinin
neden önlem almadığından söz ederek üzülüyordum.
Bu yüce kürsüden yetkilileri bu konuda birkaç de
fa uyardım. Bundan bir süre evvel; yani 15-20 gün
evvel gazetelerde şöyle yazılıyordu; «Bazı firmalar
banka gibi çalıyor, Almanya'da Türk
işçilerinden
yüksek faizle döviz toplanıyor.» şeklinde manşet atıl
mış olduğunu görünce hayret ettim. Çünkü, yazıda
bu firmaların yeni türemiş olduğundan söz ediliyor
du. Halbuki, ben, bunların faaliyetlerinden bu yüce
kürsüden daha evvel söz etmiştim. Aradan iki yıl
geçmeden, Türk Lirasının değerinde % 100'den faz
la bir düşüş olmuştur. Demek ki, bu şekilde sürdürü
len
ekonomik savaşı Yunanlılar
kazanmışlardır.
Hükümetin bazı tedbirleri alarak, yurt dışında bulu
nan işçi dövizlerinin yurda getirilmesi gayreti içinde
olduğunu basından öğrenmiş bulunuyoruz.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim.
Önlemlerin bir kısmı hakkında şimdiden kesin
bir şey söylemek mümkün değilse bile, Hükümetin
bu yöndeki çalışmalarını uygun buluyorum. Döviz
mukabilinde işçiye araba - kamyon alımında önce
lik verilmesiyle yurdumuzda geçen yıl çok sayıda
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yerli motorlu vasıta satılmıştır. Altı aylık bir süre
için çıkarılmış olan bu Kararname süresinin uzatıl
ması veya bu konuda yeni bir kararnamenin çıkarıl
masının faydalı olacağı kanaatindeyim. İki sene ön
ce bu konuyu da bu yüce kürsüden dile getirmiştim.
Yurt dışında çalışan işçilerin, askerlik hizmetle
rinin döviz ödemek suretiyle yapabilmeleri hakkın
daki çalışmaları takdirle karşılıyorum. Düzenli ola
rak yurda döviz gönderen işçilere konut alımların
da önceliğin verilmesi konusunu da takdirle karşılı
yorum.
Sayın Başkan;
Bir noktaya daha değinerek sözlerimi bitiriyorum.
Türkiye'de Devlet garantisinde yapılacak
bazı
yatırımlara, yurda düzenli döviz gönderen işçilere
öncelikle ortak olma ve yurda dönüşlerinde bura
larda öncelikle iş bulma imkânlarının
sağlanması
konusunu da yine iki-üç yıl evvel bu yüce kürsüden
dile getirmiştim. Hükümetin bu konuya eğilmiş ol
masını da büyük bir takdirle karşılıyorum. Çünkü,
işçilerimizin arzusu budur. Geç de olsa uyarılarım
gayesine ulaşmaktadır.
Hükümetin bu husustaki
çalışmalarının
müspet sonuca
varmasını candan
arzulamaktayım.
Çalışma
Bakanlığı Bütçesinin, Çalışma Bakan
lığı mensuplarına ve aziz Türk Milletine hayırlı ve
uğurlu olmasını diler, hepinize
saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yok. Sayın
Karaağaçlıoğlu, buyurunuz efendim.
Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Karaağaçlıoğlu.
Sayın Üyeler;
1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
Ka
nunu tasarısının oylamasına 106 sayın üye katılmış;
96 kabul, 5 ret, 5 çekinser oyla kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu.
KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarasihar)
— Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım;
Türk çalışma hayatına ışık tutacak bir hizmetin
yürütülmesiyle ilgili Bakanlığın Bütçesini müzakere
ediyoruz.
Sosyal barışın, siyasi istikrarın ve ekonomik kal
kınmanın emeğe dayandığı bir vakıadır.
Binaena
leyh, Türk kalkınmasında en büyük payı olan, Türk
işçisinin alın terinin, emeğinin değerlendirilmesi ve
kalkınma süreci boyunca bu çalışan kesimin huzur
ve refah içerisinde olması en büyük idealimizdir. An
cak ne var ki, bugün bu hizmetlerin yüksek düzeyde

C. Senatosu

B : 35

koordinasyonu, işçi - işveren münasebetleri arasında
meseleleri oluşturan bu
koordinasyon dolayısıyla
Türk iş hayatına denge, nizam, huzur getirecek olan
Bakanlık, bu meselelerde sanırım ki, hizmetin ihti
yacının çok gerisinde kalmış bir görünüm içerisinde
bulunmaktadır. Hatta, bunun da daha ilerisinde, bu
gün artık çalışma hayatını da parti görüşü altında,
parti gözlüğü altında görmek suretiyle, sendikalara
ve onun ötesindeki iç ve dış kesimlerdeki işçi kuru
luşlarına kadar Hükümetin bu mana içerisinde yak
laşımda bulunduğumu ve dolayısıyla Türkiye'nin ge
leceği bakımından cidden tehlikeli birtakım davra
nışlar içerisinde olduğunu ifade etmek suretiyle bir
üzüntümü dile getirmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım;
Türk iş hayatını, Türkiye'nin içinde bulunduğu
şartlar itibarıyla 1960'lı yıllardan bu yana iki kesimde
mütalaa etmek lazımdır. Birisi Türkiye'deki iş ha
yatımız, bir de dışarıya göndermiş olduğumuz ve ço
ğu vakit kendilerinden faydalandığımız; dövizleriyle
kalkınmamıza büyük katkıları bulunan ve dışarıda
çalışan 1 milyonu mütecaviz işçilerimizin durumları,
onların sosyal, eğitim ve ekonomik meseleleriyle il
gili konuların daima hafife alındığı ve bu dışarıda
çalışan işçi kadrolarımızın daima bu ülkeye getirecek
leri dövizle değerlendirildiklerini görmekten üzüntü
duyduğumu ifade etmek isterim. Onların kendi
başlarına, kendi kaderlerine; yad ellerde, gurbetlerde
kaderiyle baş başa terk edilmesi yerine, onların mil
liyetçi duygularını, yaşantılarını, kültürlerini, çoluk
çocuklarının yetiştirilmelerini ve bilhassa en büyük
problemleri olan dil bilmemezlik sebebiyle maruz
kalmış oldukları sıkıntıları mahallinde değerlendire
bilecek tedbirleri ve dini inançları ayakta tutmak
suretiyle, aşırı sol akımların bu işçi kesimleri içerisi
ne girmesine mani olacak tedbirleri alacak birtakım
davranışlar, birtakım çalışmalar içerisinde bulunmak
lazımdır.
Kaldı ki, 1974 yılı göstermiştir ki, OPEC'in pet
rol kriziyle Avrupa sanayiinde muayyen bir bünye
değişikliğine doğru gitme olmuş ve dolayısıyla yaban
cı işçilere olan talep eğrisi, trenti gittikçe yatıklaşmış
ve düşmeye başlamıştır. Binaenaleyh, Türkiye dışa
rıya, Avrupa'ya büyük çapta işçi göndermek imkâ
nına sahip olmuyor ve bir gün bu işçilerin belki mem
lekete, ülkeye kısa dönemde dönmeleri gibi bir key
fiyet, bizim en büyük sorunumuz olarak karşımıza
çıkacaktır. O halde, Çalışma Bakanlığı orada bir
milyon insanın; sabanını terk etmiş, atmış; ama Al
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manya'nın Frankfurt'unun, Münih'in, Nurenberg'inin,
Strasburg'unun, şurasının burasının, Avrupa'nın muh
telif kentlerinin medeni âleminin yaşantısına kendi
sini alıştırmış bir insanın artık köyüne dönmesini dü
şünebilmek çok zordur. Bunların içerisinde çok azı,
köyüne dönüp sabana sarılacak veya ahırında hay
vanını, besisini yapmak suretiyle kendi geçimini
sağlayacak. Bunlar çok zor.
O itibarla, asıl sosyal patlama, sosyal sıkıntı ve
ihtilât bunların ülkeye dönüşünden sonra meydana
gelecek. İşte bu sebepledir ki, bunların dönüşüyle
ilgili birtakım çalışmaları hazırlamak ve bunun pro
jelerini onların iştiraki olan yatırımlarla değerlendir
mek suretiyle, bu işçilerimizin Türkiye'ye döndük
leri zaman kendilerine hizmet edebilecek, çalışabile
cek bir iş sahasını bulmak lâzımdır. Bugün Türki
ye'nin iki milyon 400 bin işsizi var, Türkiye'de ista
tistikler «2 milyon 200 binle 2 milyon 400 bint» diyor.
Aslında yanlış rakamların doğru ifadesi şeklinde ka
bul ettiğimize göre, bu rakamlara da ittiba etmek
mümkün değildir.
Binaenaleyh, memlekette büyük bir işsizlik kitle
sinin bulunduğu ve 1978 yılında bu Hükümetin ye
tersiz ekonomik politika ve uygulamalarıyla istihdam
da büyük çapta düşüşlerin meydana geldiği ve tüm
endüstri dallarında c/f 55'e kadar âtıl kapasitenin
olduğu, hammadde ve döviz sıkıntıları sebebiyle
fabrikaların çoğuna kilit vurulduğu bir dönemden
1979'a doğru giderken, bu mesele daha da vahim bo
yutlar altında hem iç, hem de dıştan gelecek olan
birtakım meseleleri süperpoze ederek, birbiri üzerine
koymak suretiyle daha güçlü bir tablo halinde önü
müze çıktığı aşikârdır. Binaenaleyh, Çalışma Ba
kanlığının her şeyden evvel dışarıdaki insanların ve
içerideki yaşayanların emniyetini temin edecek şe
kilde, mevcut olan endüstrinin çalışmasını ve ekono
minin bir dinamizme kavuşması suretiyle istihdam
olanakları yolunun açılmasını; yeni yatırımlara git
meden, mevcut kapasiteleri çalıştırmış olsak, bugün
Türkiye'de sanırım ki en azından 200 - 300 bin civa
rında iş imkânı açmak ve iş sahası bulmak mümkün
olacaktır. Kaldı ki, her sene c/c 2,4 nispetinde açı
lan yeni iş sahaları, ilâve yatırımlarla buna inzimam
edince, yılda 400 - 500 bin kişiye iş sahası bulmak
suretiyle plan sonunda dahi artan nüfusla beraber
mukayese ettiğimiz zaman 1 milyon 700 bin kişinin
açıkta kalacağı ifade edilirse, Türkiye daha uzun yıl
lar istihdam
sorunuyla karşı karşıya
gelecek
tir.
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Muhterem arkadaşlarım;
Bir başka konuya daha geçmek istiyorum.
Bu Hükümetin Türkiye'de en tehlikeli girişimle
rinden veya siyasal eğilimlerinden birisi; sendika
ları kendi amaline hizmet etmek suretiyle parti sen
dikası haline getirme eğilimidir. Bu, Türkiye'de ile
ride tedavisi mümkün olamayacak birtakım ihtilâtları beraberinde getirdiğine işaret etmek isterim.
DİSK'le olan ilgileri, Halk Partisi hükümetlerinin
onu istismar eder şekilde, Anayasanın ve yasaların
kendilerine vermiş olduğu görevlerin çok dışına
çıkmak suretiyle, DİSK'in siyasal birtakım faaliyet
lere doğru itilmiş olması, Türkiye'nin geleceği bakı
mından hepimizi endişeye sevk edecek korkunç öl
çüler içerisindedir. Bu ölçülere, bu parametrelere,
bu boyutlara çok dikkat etmek lâzımdır.
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j sendikaları tahrik etmek suretiyle iktidarları köşeye
sıkıştırabilirle pahasına ve iktidara gelebilme ama
cıyla sendikaları ve türlü kuruluşları, himaye şemsi
yesi altında iktidar eskalasyonunda destek yapmak
arzularıdır ki, bugün iktidar mesuliyetine geldiği zaj man bunların problemleriyle karşı karşıya kalınıyor
I ve dolayısıyla bunun faturasını da bu Türk Milletine
ödetmek gibi çok kötü, çok vahim bir neticeyle karşı
I karşıya kalıyoruz.
BAŞKAN — Tamam efendim.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU
(Devamla) —
I Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim.
I
Sendikaların mutlaka mali bir denetime tabi tu
tulması ve Türkiye'de sendika enflasyonuna mani
I olunması, aynı işkolları içerisinde güçlü bir sendika
cılığın kurulması, 274 ve 275 sayılı Kanunların ve
I iş mevzuatının, artık gelişen Türkiye'nin ekonomik
ve sosyal yapısına cevap veremeyecek nitelikte oldu
ğu içindir ki, bunların yeni baştan, gelişen şartlara
göre tekrar gözden geçirilip ele alınmasında zaruret
vardır.
I
BAŞKAN — Tamam efendim.

1 Mayıs hadiselerini unutmamak gerekir. Taksim
Meydanında oluşturulan 1 Mayıs'ı DİSK oluşturmuş
tur. Sendikalar Kanununun, (274. 275 sayılı) Toplu
Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunlarının sanırım ki,
19 ncu maddesine göre, siyasal hizmetlerle ilgili ko-,
nularda faaliyette
bulunması yasaklandığı halde,
bunlar, maalesef kendi meselelerini; yani ekonomik
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) —
olan, prodüktif olan, sosyal yönleri olan ve eğitim
Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
sel yönleri olan meselelerini bir yana bırakmışlar, I
Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar)
kendilerini hatta hatta Teşrii Organın; yani Tür
BAŞKAN — Muhterem senatörler;
kiye Büyük Millet Meclisinin yerine koymak sure j
Böylece Cumhuriyet Senatosunda grupları ve şa
tiyle, Türkiye'nin meselelerine âdeta fetva verir hale
hısları adına yapılan konuşmalar bitmiştir.
gelmişlerdir. Televizyonda, rasyoda bunları duyuyo
Sayın Bakan, buyurunuz efendim.
ruz.
Sayın Bakan, sizin de süreniz yarım saattir bili
yorsunuz. Buna sorular da dahildir. Elimizde beş
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu. bağlayın lüt
altı tane soru vardır. Buna göre lütfen kendiniz vakfen, on dakika oldu.
I tinizi ayarlayınız efendim.
KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU
(Devamla) —
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY
(İstan
Bağlıyorum Sayın Başkan.
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, çok teşekkür edeMuhterem arkadaşlarım;
Artık siyasal nitelikte olan bu davranışlar Tür I rim.
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri:
kiye'nin geleceğine bir şey getirmez. Huzur istiyor, i
I
Çalışma
Bakanlığı Bütçesinin, sayın senatörlerimiz
banş istiyor, istikrar istiyorsak bu konulara elbirli
I tarafından yapılan eleştirileri, gerçekten Bakanlığıma
ğiyle yaklaşmamız lâzımdır.
Toplumsal barışın, Türk işçisini, Türk emeğini j ve Bakan olarak bana ışık tutucu olmuştur.
1976'daki kazanç seviyesine doğru götürdüğünü ve
dün muhalefette iken, «İstediğiniz kadar isteyiniz,
toplu sözleşmelerle alabildiğiniz kadar alınız» diyen
Hükümet Başkanı Sayın Ecevit'in, bu Toplumsal
Anlaşma ile muhalefet yıllarındaki toplu sözleşmelere
bakış açısının ne kadar farklı olduğunu ve aslında
birtakım çıkmazlara giriyorsa Hükümet olarak ve
Hükümeti yönetenler olarak ve Halk Partisi kadro
su olarak, işte geçmişte, muhalefette, sorumsuzca

I
Değerli senatörlerin büyük zaman harcayarak koj nuşmalarını hazırladıklarını görmek beni mesut etti.
I Beni, mensup olduğum Bakanlığın, sayın senatörler
I tarafından ne kadar büyük bir önemle karşılandığını
görmenin mutluluğuna sevk etti. Çok teşekkür edeI rim.
Değerli arkadaşlarım;
J
Sayın arkadaşlarımın, değerli senatörlerin Çalışj ma Bakanlığı Bütçesini eleştirirken, Türkiye'nin bu392 —
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gün içinde bulunduğu şartı ele alarak, (Bilhassa Sa
yın Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımın ve Adalet
Partili sayın hatiplerin tenkitleri buna dayanıyor)
bugünkü şartın değerlendirilmesi suretiyle bugünü
suçlamak ve bugünkü İktidarı bu suçlama sonunda,
sanki bir yıpratma taktiği... Mümkün, böyle anlaşı
labilir; ama sayın arkadaşlarıma üzülerek bir ger
çeği hatırlatmak isterim.
Herhangi bir hatip, senatör, parlamenter veya
kim olursa olsun, Hükümet mensuplarını veya arka
daşlarını, «Parlamento dışındaki şu kuruluşun, şu
insanın etkisi altında, onların güdümüyle Hükümeti
yönetiyor.» diye vasıflandırdığı sürece, Parlamento
nun memlekette itibarının sarsıldığını söylemeye ve
bundan şikâyet etmeye hakları yoktur.
Bir kere, eğer Parlamentonun itibarını birlikte savunacaksak, (Ki, mecburuz) önce bu itibarı parla
menterlerin kendilerinin göstermesi gereklidir. Biz
parlamenter olarak bu itibarı gösterirsek, mesele hal
lolur; bu bir.
İkincisi; değerli arkadaşların tenkitlerini yapar
ken, «Fabrikalar f/c 50 kapasitenin altında çalış
maktadır. Bir sene zarfında 70 bin kişi çıkmıştır...»
diyorlar ve buna benzer çok geniş iddialarla karşımızdalar.
Peki soruyorum; (Çalışma Bakanı Bahir Ersoy
kürsüye vurarak) Bu memleketi 120 ecnebi banka
sına borçlandıran ve kasasını bitiren...
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Bakan.
heyecanlanmayın, sakin olun.
ÇALİŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
— O bana ait, o benim hitabet sistemimdir; o sizi
ilgilendirmez.
BAŞKAN — Yalnız Sayın Bakan, lütfen, zaten
bugün elektrikli hava...
ÇALIŞMA BAKANİ BAHİR ERSOY (Devamla)
— ...bu memleketi 120 ecnebi bankasına borçlandı
ran ve kasasını 70 cente muhtaç eden bu Hükümet
miydi?..
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar)
— Ona rağmen o fabrikaların bacalarını tüttüren...
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — 13 aydır yiyiyorsunuz, hâlâ bitiremediniz.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
— Bir dakika; hiç telâşlanmayınız...
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
— Siz Devletin itibarını sarsarken ben sükûnetle din
ledim,
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica
ediyorum.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
— Ben gerçeklen söylüyorum; dayanamıyorsunuz.
BAŞKAN — Yine söyleyin; ama efendim, üslu
bunuzu lütfen biraz daha şey yaparak..
ÇALIŞMA BAKANİ BAHİR ERSOY (Devamla)
— Nasıl olsun efendim?..
BAŞKAN — Efendim, çok sert konuşuyorsunuz;
rica edeceğim.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
•— O halde, o zaman hitabet dersi alalım, ihtiyaç
var.
BAŞKAN — Ama meydanda değiliz efendim, ka
palı salondayız.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
—• Doğru efendim, hitabet dersi almam lazım.
BAŞKAN — Kapalı salondayız.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
— Bir sanatkârdan hitabet dersi almam lazım, büyük
hatipler gibi; anlıyorum, doğrudur.
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Biraz önce
barış istiyordunuz; böyle barış olmaz.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
— Değerli arkadaşlarım;
Hiç telaşlanmayınız. Eğer ses tonu rahatsız edi
yorsa. sesimin tonunu indiririm. Önemli olan fikir
dir.
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Anlaşıl
mıyor da onun için.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar)
— Anlayalım diye söylüyoruz.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
— Anlarsınız efendim, anlıyorsunuz. Bakanı konuş
turmamak için yapıyorsunuz bu müdahaleleri; ama
arkadaşımsınız, müsaade edin konuşalım.
MEHMET ERDEM (Bilecik) — Sabaha kadar
dinleriz.
ÇALIŞMA BAKANİ BAHİR ERSOY (Devamla)
— Sabaha kadar değil, 30 dakika sonra Sayın Baş
kan keser, hakkıdır.
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Kürsüye yum
ruk vuruyorsunuz da onun için.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım;
Telâşlanmayınız. «Bu memleketi, fabrikaları işlet
mek için 70 cente muhtaç ettik» diyorsunuz ve siz
sayın senatör ileride daha geniş konuşacağım ve siz
sayın senatör, bunu. bu hitabı bir nevi ihtihza ile kar-
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şılıyorsunuz; ama soruyorum, «70 cente muhtaç ede
rek fabrikaları çalıştırdık» diye yapılan iddiaların
hangi ilmi mesnede dayandığını ispat edebilirsiniz?...
Eğer iyi bir ekonomik sistemi uygulamış olsaydınız,
eğer dışa bağımlılığı bu kadar kanıtlamış olmasay
dınız, bu kasalar 70 cente muhtaç olmazdı ve bu ik
tidar bir sene zarfında milyarlarca doların tehiri için
sağo sola başvurmak zorunda kalmazdı.
Değerli arkadaşlarım;
însaf ile düşünelim ve tenkitleri yaparken müsaa
de ederseniz insaf ile sorunları ele alalım.
Bir değerli arkadaşım, «Çalışma Bakanlığı sanki
çalışma hayatının huzursuzluk kaynağı olmuştur. İlk
işi, tayin etmek olmuştur Çalışma Bakanının.» diyor.
Birinci kısmına değil, ikinci kısmını cevaplandıra
rak; birinci kısımda ne yaptığımı anlatmaya çalışaca
ğım.
Arkadaşlarım;
Doğrudur. İlk geldiğim gün, 3,5 yıllık iktidarın yıl
larca, defalarca Danıştay kararı aldığı halde, işbaşı
yaptırmadığı müsteşara işbaşı yaptırdım. Onun yeri
ne hiç hakkı olmayan; müktesebi dahi olmadan ta
yin edilen kişiyi de kendi müktesebine uygun yere ta
yin ettim.. Bu doğrudur. Eğer Danıştay kararlarına,
hukuka saygınlık kusur ise, sayın senatörler; sevgili
senatörler ve kanunların son süzgeci olan senatör
ler, ben bu kusuru işledim maalesef; ama şerefle iş
ledim. Bunun hesabını da vermeye hazırım.
Bakınız, devriniz olan 3,5 yılda Çalışma Bakanlı
ğını ne hale getirdiğinizi şöyle bir silkeleyip anlat
maya beni mecbur ediyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım;
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım du
rumu izah ettiği zaman, bir anda «Çalışma Bakanı
kendisi anlatsın» dediniz.
BAŞKAN — Ben dedim efendim onu.
ÇALİŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Ben şimdi onu anlatmaya hazırım Sayın Baş
kan. Müsaade ederseniz şimdi onu anlatıyorum.
Bakanlık kadro ile oluşur. «İhtisasa dayanmayan
bir bürokrasiyi kurdum» diye iddia edenler, ihtisası
hiçe saydıklarını işlevleriyle eserleriyle ortaya koymuş
lardır. Ben şimdi, o eseri teşhir edeceğim ve bu benim
açık görevimdir. Beni bugün eleştiren Adalet Partili
hatip arkadaşıma, acaba iki sene evvelki bütçelerde
bu eleştiriyi niçin yapmadığını da böylece hatırlat
mamda fayda olmuş olacak.
Doğrudur. İş Bulma Kurumundaki Leylâ Türker
hakkında «Alevi, hem Alevi, hem de işe yaramaz;
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solcudur» denen imzalı belge elimde. Saym Bakanın
gerçek imzasıyladır.
Arkadaşlar;
Bir başka doğru daha var; benim Bakanlığa sahte
imtihanlarla adamlar alınmıştır. Sahte imtihan; yani
sahte belgelerle adam alınmıştır. Anlatıyorum.
Yazılı sınavlarda adaylara Bakanlığımız görev ala
nına giren sosyal konularla hiç ilgisi olmayan sorular
sorulmuştur; bu bir. Bunu sonra açacağım.
Arkadaşlar;; ,
Değişik kuruluşlardan sahte «İmtihan kazandı»
belgesiyle memur alınmıştır. İş ve İşçi Bulma Kuru
mundan beş gün evvel tasfiye edilen 57 memur bu
sahtekârlığın eseri olarak tasfiye edilmiştir. O tas
fiye edilen memurda değil, bu sahtekârlığı yapan yö
netimi niçin eleştirmiyoruz?...
Ben mecburdum sahte belgelerle işe alındıkları
için bu adamların işlerine nihayet vermeye ve daha
nihayet verilecekler var. Bu eseri meydana getiren ik
tidarın büyük ortağı Sayın Adalet Partili; neredeydin
iki sene evvel?...
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Buradaydık.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Tabii.
Yakında bir 40 kişi daha böyle giderse, bunun vic
dan sorumluluğunu bu Çalışma Bakanından mı sora
caksınız?... Yoksa oturup kendi kendinize bir vicdan
muhasebesi yapacak mısınız?..;.
Gelelim bir başka şeye.
Arkadaşlar;
Bütün imtihanlar ya Danıştay kararıyla iptal edil
miştir ya Bakanlık Teftiş Kurulunun teftişine dayanı
larak, sahtecilikler tespit edilerek iptal edilmiştir. Yurt
imtihanları da böyledir, yurt içi imtihanları da böyle
dir; iş müfettişleri imtihanları da buna dahildir.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Şevket
Kazan'mki de dahil.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Şimdi müsaade edin; o kadar şeyler var ki,
zararı yok biraz dinlemiş olacaksınız, sıkılacaksınız;
ama benim vazifem bunları size okumak.
Arkadaşlar;
Bakınız; dini istismar ne demektir ve bu adam
imtihan kazanıyor. «Dine hizmet edeceğiz» deyip,
oy topladıktan sonra, İslama hiçbir hizmette bulun
mamak demektir ki, bunun misalini renksiz zihniyetin
sembolü Adalet Partisinin imtihan suali cevabı:
«Türklük bedenimiz, insaniyet ruhumuz» diyen Milli
yetçi Hareket Partilileri, İslama saldırmakla vermişler-
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dir. Bu adam Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Hü
kümetinin Çalışma Bakanlığında imtihana girmiş ve
sevgili arkadaşım, bu adam almıştır numarasını; ka
zanmıştır. '
SADETTİN DE M İR AYAK (Aydın) — 100 üze
rinden lOCı.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Bak kardeşim, bir başka şey daha var. Aynı
adamın cevabı. Bugün...
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Bakan, o
mu suçlu, Sayın Bakan mı suçlu?
SÜLEYMAN SIRRI ENGİN (Edirne) — Sizin
iktidar suçlu.
ÇALIŞMA BAKANİ BAHİR ERSOY (Devam
la) — Şimdi, müsaade et ona da geleceğim, ona da
geleceğim; müsaade et. Bakınız, ben layık Cumhuriye
tin savunmasını yapıyorum; istersiniz siz bu ifadede
birleşin, layık Cumhuriyetin karşısında yerinizi alın.
Onu ben bilmem. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri)
«Bugün faizsiz kredi, Allaha şükürler olsun, 'başı
mızdaki siyasi bir parti tuzağından, Devlet Sınai ve
İşçi Yatırım Bankası vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.»
Bu adam imtihanı kazanmıştır arkadaşım.
Bir başika şey daha söylesem mi bilmiyorum?..
(CHP sıralarından «konuş Bakan, konuş sesleri)
İslam 'hukuku kaynaklan. «İsİam hukukunun kay
naklarının dayandığı Kuranı Kerimdir. Zaten İslam
hukukunun uygulanmayışı bizi; yani insanların kendi
yaptığı hukukla kendilerini idare etmelerine taam ol
muştur ve de olacaktır. Tek hukuk Kuranımızın ge
tirdiği şeriattır. Daha başka, fıkıh kitaplarıdır» ve
adam bunun dışında hukuk tanımıyor. Elhamdülillah
ıhepiimiiz Müslümanız ve bu adam numara almış; ka
zanmış sevgili arkadaşım ve bu numaralarla bu adam
Çalışma Bakanlığı kadrosunu oluşturmuş.
Daha devam etsem mi bilmiyorum?
BAŞKAN — Sayın Bakan vaktinizi de lütfen gözönünde bulundurun.
ÇALIŞMA BAKANİ BAHİR ERSOY (Devamla)
— Zararı yok efendim. Tek, ben bir şeyi ispat ede
yim; -bütün ithamların altında mertçe, dimdik ayak
ta dururum. Hepsinden önemli olan, evvala memleketsimdir; sizin için de öyledir, cümie için de öyle
dir ve Devletin temelinin nasıl bir kurtla kemirilmek
te olduğunu ve eğer altı ay daha 'iktidardan düşmese
idi Cepheciler, ne hale gideceğini anlatmaya çalışıyo
rum ben; bunu anlatabilirsem ne mutlu bana.
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Değerli arkadaşlarım;
Bu «müntakim» kelimesini kullanmak istemedim.
Çünkü, çok kullandık. Arkadaşlarım.!n hep aynı şeyi
söylüyor demelerinden korkuyorum; ama söyleniyor,
diyorlar ki, «Müntakim».
Bir başka cevap, «hilafet».
Değerli arkadaşlar;
Hilafet Türk tarihidir, sorulabilir. Sayın senatör
ler, beni mazur görün burada bir parantez açacağım.
Benim burada «îsiâmi sualler» diye verilen ce
vapları Türk kamuoyu önünde teşhirimin, yarın be
nim dinsizliğim tarzında yorumlanarak kamuoyuna
aksettirileceğim de biliyorum ve bir şeytani gülüşün!
her an cevaibını vermeye de hazırım. İstanbul'da da
karşılaşırız, emin olun.
ıDeğerlii arkada şiar;
'Hilafet soruluyor. Sorulan
hilâfet
normaldir;
Türk tarihidir. Bunun karşısında verilen cevap önem
lidir sevgili arkadaşianrn, bu cevap çok önemlidir;
•bunun karşısında verilen cevap şu:
«Son halife Abdülmecit'tir. Hilafeti. Cumhuriyet
Hükümetinin müsebbipleri kaldırıldı» deniyor; çizi
ni;: altını, suçluları kaldırmış. Bir de bu, Cumhuriyet
Hükümetini kuran suçlular kaldırmış anlamına geli
yor; «Cumhuriyet Hükümetinin müsebbipleri kaldır
dı. Mustafa Kemal ve arkadaşları bir de adamları
yurt dışına sürdüler... (Ya... Müntakim)»
«Müntakim»,
intikamdan gelir. Tekrar, başlan
gıçta olduğunu söylediğim Atatürk'ün kurduğu Cum
huriyetin Çalışma Bakanlığında yapılan imtihana bu
cevabı veren adam, 90 numara alıyor ve bendeki kay
da göre de Maraş Müftülüğüne görevlendirürrrş.
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Yaşasın o zaman
Cumhur'yet.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Davamla)
— Diyanet İşlerine yazdım.
Değerli aıkadaşlar;
Gene hilâfetle ilgili bir sualin cevabında da, (Şim
di evrakları kaldırmayayım, hepsi burada; dolu, bir'iki cevap böyle) «Hilafeti kefere kaldırdı» deniyor;
kefere; parantez içinde «(M.K.)» yazılı, bu adam da
kazanmış.
Sevgili arkadaşlarım;
Çalışma Bakanlığının kadrosunda yaptığını bütün
işlemlerimin hesabını bu dünyada da, ahrette de, hu
kuka karşı da vermeye hazırım.
Şimdi, değerli arkadaşım konuşurken, «İşte, ar
tık böyle bir yer oîdu ki, orası; adam bile öldürdü
ler» diyor. Cumhuriyet -savcılığının ademi takip ka
rarı burada.
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MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Gazete yazıyor
efendim bu haberi.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
—• Etmeyin, eylemeyin, yalvarırım ne
olursunuz?
Zatıâlil eriniz söyledi efendim...
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Beyefendi, Hür
riyet Gazetesi yazıyor.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla)
—• Yalvarırım ne olursunuz, işte burada, lütfen ince
leyin, incelemeden yapmayın. Bu hem Hükümetin
halk huzurundaki itibarını, hem Parlamentonun halk
huzurundaki itibarını lekeler, bu davranışlar. Eğer
sesimi sert buluyorsanız, inanın ıstırabımdandır. Eleş
tirmek hakkınızdır; ama lütfen insaf ile eleştiriniz.
Lütfen inceleyerek ve tetkik ederek eleştiriniz ve kar-<
şınızda eğilirin-). Araştırmalara dayanarak yapılan eleş
tirilerden bir talebe gibi faydalandım. İnanınız fay
dalandım, inanmız birçoklarını .uygulamak için, imkân
bulmaya çalışacağım; ama bu böyle değil. Şuna emin
iolunuz, bütün tasarruflarımın -karşısında Danıştay'dan
yanılmıyorsam a!d?ğım karan 17 re* gelmiş'!:ir ve ben
Danıştayın bütün kararlarımı geldiği gibi uygularnışimdir. Bahsettiğiniz üç isim var. Onlardan ikisi im
tihanlarının toptan iptali nedeniyledir efendim, ikin
ci işlemi toplan iptalleri nedeni yieiir.
Bir arkadaşımız, Bonn Başnıüşavirilği görevinin
'kendl'Sİne verilmesi lazım geldiği kamsındad:;'.
Sevgili arkadaşlarım;
Bonn Başmüşavirliği, yalnız Almanya'da işçileri
mizin çalıştığı zaman Almanya'nın bir merkeze bağ
lanması maksadıyla ihdas edilmiştir. Bugün Avust
ralya'da. Libya'da var;
bugün Suudi Arabistan'da
var, Kuveyt'te var, Irak'ta var Türk işçisi. Bonn'dan
mı yöneteceğim ben bütün dünyayı?.. O zaman An
kara'yı merkez hükümet olmaktan çıkaralım ve bu
gerekçeyle Bonn Başımişavirliğini Hükümet kararı
ile r/c 33 buyurduğunuz kararla kaldırdım, tensikata
tabi tuttum. O zaman, o arkadaşımın aldığı bir şey
de yoktu. Yani, o arkadaşımızın ismi de mevzuba
his değildi bu kalktığı zaman. O arkadaşımızın bir
Danıştay kararı vardır; ama bununla ilgili değildir.
bir ücret sorunudur; ücreti verilmiştir. Uygulanma
mış yoktur.
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ğım yok; ama sorarım, iktidarınız döneminde Çalışma Bakanlığında uygulanmayan Danıştay kararları
hakkında niçin bu tedbiri düşünmediniz, o zaman
niçin aramadınız onu?...
Sevgili arkadaşlarım;
Kesinlikle bir şeyi kabul edelim...
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Müste
şar yalnız bir sene maaş alamadı beyim.

ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (DevamI la) — 16 ay Danıştay kararına rağmen dolaşan be
nim iş müfettiş muavinim vardı. Bugünün müsteşarı,
aylarca, yıllarca
alamamıştır. Müsteşar muavinim
Visalettin Pekin öyledir. Ben bunları Danıştay karar
larını uygulayarak getirdim. Sanmayın ki, ötekileri
attım, bunları getirdim; ama bir şey var : Eğer, bun
lar Danıştay kararını almamış olsalardı da (Şimdi
S Bakan olarak düşüncemi söylüyorum; siz değerlen
il dirin.) ve ben bakan olsaydım arkadaşlar; ben, bej nim adıma imza atacak müsteşarımı, benim gibi dü
şünen insanlardan olmadığı müddetçe tutmam. Bu
hak bendedir. Aksi halde, iktidarın değişiminin anj lamı nedir?.. Ben kendi politikamı ne ile uygulaya
cağım, kiminle?...
Değerli arkadaşlarım;
I
Politik mevkilerdeki insanların üstünde yapılacak
I tasarruflar, zorunlu tasarruflardır; ama benim yap
tıklarım tamamen Danıştay kararıdır. Danıştaya ve
| hukuka uygundur, hesabını vermeye hazırım.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica
edeyim.
Sayın senatörler;
Vaktimiz dolmak üzeredir; ama bu Bütçeyi biz
bitirirsek, devredeceğimiz şekil, anlama bakımından
| faydalı olur. Onun için Çalışma Bakanlığı Bütçesi
I bitinceye kaçlar, sürenin uzatılmasını oylarınıza arz
I ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka! bul edilmiştir.
I
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam| la) — Efendim, uzatmayacağım, özür dilerim.
BAŞKAN — Hayır, siz uzatmayacaksınız da da
ha işlemlerimiz var: sorular var ayrıca.

ÇALIŞMA BAKANİ BAHİR ERSOY (Devam
la) — Uzatmayacağım.
Değerli arkadaşlarım;
Öteki ikisi ise, imtihanlarının;
yani Avrupa'ya
Genel olarak Çalışma Bakanlığı görevlerinin önegidiş nedenlerinin ortadan kalkması nedeniyle Danış i
tay da karar verse onu tatbik etmem mümkün değil | mi, Yüce Parlamento üyelerince daha geniş çapta ve
dir; etmedim. Bunun dışında, (Bana müracaat etme i daha layık tarzda kabul edilmiş olması ve benimsen
miş olabilir, benim örgütüme, Bakanlığıma baş vur
mesi beni mesut etmiştir. Yalnız, bu arada bir ger
mamış olabilir; baş vurursa yaparım.) uygulamadıçek unutulmuştur: Komisyonda değerli bir profesör
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parlamenter arkadaşımın ifade ettiği gibi, değ erJı ar
kadaşlar; para, mal ve emek piyasası...
Bugünkü sistem içerisinde para piyasasına Mali
ye hâkimdir. Mal piyasasına Ticaret Bakanlığı
ve
çevresi. Çalışma Bakanlığı hangi piyasanın adamı
dır?.. Yatırımla ilgisi yok; kesinlikle yok, var oldu
ğunu iddia edebilen birisi varsa, uygulama dönem
lerinde hangi tarafından tutmuşlarcirı, ben de o yön
den gideyim.
Emek istihdamı ve emek planlaması... Çalışma
Bakanlığı bunu yaparken, yatınmîa da ilişkisinin ku
rulması zorunluluğu vardır ve bu yönde Hükümetim
de geniş çapta yatırımlar için bir çalışması şu anda
mevcuttur.
Değerli arkadaşlarını;
Konuşmaların bu arasında İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun görevinden ve işsizlik sigortasından da bah
sedildi ve sendikaların yapısı üzerinde de konuşma
lar yapıldı.
Bir kere kesinlikle şunu söyleyeyim : Ikl'darımı/,
kendi markasını taşıyan bir sendikacılık değil, işçinin
gerçek desteğini alan gerçek sendikacılığın kurulma
sı için çalışmaktadır. Durum tespiti ve Bakan olarak
da kavgam, bundan kaynaklanır sayın hatipler. Yü
ce Mecliste hakkımda verilen gensoru, «İşçinin oyuy
la işçinin tuttuğu sendikacı ayakta kalsın» dedim di
ye verildi. Eğer, değerli arkadaşlarım bu yönde destekleyeceklerse, (Ki, umuyorum aklın yolu birdir);
duygusallıktan
kendimizi sıyıralım. Mesela, Cephe
İktidarı döneminde kurulan, değerli arkadaşlarım Sa
yın Ecevit'in sözünü bağladılar; şimdi oraya gelip,
onun da cevabını vereyim burada, şu ana kadar sus
tuk. Geliyorsunuz; iktidarınız döneminde muhterem
Cepheciler, toplusözleşme yapan Devlet sektöründe
ki sendikalara, (gerekirse sendikaların dökümünü de
yaparım) sendika 5 isterse 10 teklif edildi ve bu ilgi
li sendikanın bir yerdeki grevinde; «Sizin adamları
nız 5 istedi, biz 10 teklif ediyoruz, bizim kurdurdu
ğumuz sendikaya gelin, daha fazla veririz.» diye pro
paganda edildi. Halk bunu bilmezdi
ve maalesef
Cephe ortakları da bu işin farkında değiller; bugün
kü döktüğüm belgelerin farkında
olmadıkları gibi,
bu işin farkında değiller. Milletin ekonomik yapısı
gidiyor, sarsılıyor. İktidarı uyarabilmek için, bu ger
çeği ortaya koymak zorunda kalmıştır Sayın Ecevit
o zaman.
Değerli arkadaşlarım;
Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Bu memle
ket ayakta kalmaz ise, bu memleketin ekonomik ya
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pısı ayakta kalmaz ise, bu memleketin hukuk yapı
sını gerçek yapı olarak ayakta tutmaz isek ve teok
ratik bir devletin geliş özlemine çanak tutmaya de
vam edersek, hepimiz birden zarar görürüz; iktidarı
da muhalefeti de.
Sorunu geniş çapta almak zorundasınız.
Bir başka konu arkadaşlarım.
BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı efendim.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Özür dilerim.
Yaptığınız eleştirilere, diğer hatip arkadaşlarıma
gerçeklen minnet ve şükranlarımı sunarım. Yalnız,
beynelmilel teşkilatın, ILO'nun kararıyla ilgili
bir
takdimim olacak, 2 dakikada ancak onu yapabilirim.
Sözü o bakımdan burada kesmeme müsaade buyur
manızı rica ederim, şunu takdim etmek şartıyla.
Sayın Başkan:
ILO sözleşme ve tavsiyeleri :
Üyesi bulunduğumuz Uluslararası Çalışma Ör
gütünün her yıl haziran ayında yapılan genel konfe
ransına hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden olu
şan üçlü bir delegasyonla katılınmakta ve bu konfe
ranslarda kabul edilen sözleşme ve tavsiyeleri uygu
lama alanına koymak huşunda gayret sarf edilmek
tedir. Bugüne kadar 151 sözleşme, 159 tavsiye kara
rı kabul edilmiş olup, ülkemiz, sözleşmelerden 27'sini onaylamış bulunmaktadır.
1978 yılı Haziran ayında Örgütün 64 ncü Genel
Konferansında 2 sözleşme. 2 tavsiye metni
kabul
edilmiştir.
Örgüt Anayasasının 19 ncu maddesi 5 (B) ve 6
(B) fıkraları uyarınca, kabulünden sonra 1 yıl için
de yetkili makam olarak Parlamentoya
sunulması
gereken bu sözleşmeler:
1. 150 sayılı Çalışma İdaresi, rolü, görevleri ve
örgütü hakkında sözleşme ile bu sözleşmeyi tamam
layıcı nitelikte 158 sayılı tavsiye;
2. 151 sayılı Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme
Hakkının Korunması ve Çalışma Koşullarının Sap
tanması Yöntemleri Hakkında Sözleşme ile yine bu
sözleşmeyi tamamlayıcı nitelikte 159 sayılı
tavsiye
kararı kabul olunmuştur.
Bu konuda tutanaklara geçmesi
gereken metin
Sayın Başkanlığa sunulacaktır. Bunu sunuyor, kabu
lünü rica ediyorum. Bu bir resmi formalitedir, lüt
fen kabul ediniz.
BAŞKAN — Sayın Bakan; Okunan metin dışın
da bir metin ilave etmemiz mümkün değildir.
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ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Sayın Başkan, metne ilavesi suretiyle konuşu
yorum. Yoksa benim konuşma metnimin hepsini ge
ri alayım.
BAŞKAN — Efendim, bu hususu Başkanlık Di
vanına götüreceğim; peki efendim.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Lütfen efendim, rica ediyorum. Bu, bu mem
leketin beynelmilel bir kuruluştaki durumuyla ilgili
bir takdirdir. Gereğini rica ediyorum Sayın Başkan
lığımızdan.
BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen
bağlayın
efendim; sorular da var Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Efendim, hemen şunu söyleyeyim : Gerçekten
çok olgan bir Bütçe kritiğiydi. Milli Birlik Grubu.
Kontenjan Grubu arkadaşlarıma. Cumhuriyet Halk
Partisi Sözcüsü arkadaşıma ve kişisel konuşmalarını
yapan arkadaşlarıma, Adalet Partisinin değerli Söz
cüsüne huzurunuzda bir kere daha teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım;
Biz gerçekleri ortaya koymak zorundayız. Ger
çekleri ortaya koymadığımız sürece, biz doğru yolu
bulmak imkânından mahrum kalırız.
Gösterdiğiniz ilgiye sonsuz şükranlarımı sunarım.
Biraz sonra oylayacağınız Bütçemin kabulü mümkün
olursa, Bakanlığımın önümüzdeki devre daha iyi ça
lışma imkânlarına kavuşabileceğini ümit ediyorum.
Bu ümitle saygı ile huzurunuzdan ayrılıyorum.
Çok sağ olunuz. (CHP ve Cumhurbaşkanınca S.
Ü. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Efendim, lütfen bir dakika.
Şimdi Sayın Bakan, sorular var; bunları okuya
cağız, Arzu ettiğinize burada cevap verirsiniz, arzu
ettiğinize de yazılı olarak cevap verme hakkına sa
hipsiniz. Okutuyorum efendim.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Hemen cevap verebilir miyim efendim?..
Sayın Başkanım:
Yüce Senatoyu meşgul etmemek için bütün soru
lara yazılı cevap vereceğim. Lütfen kabul ederseniz
mesut olurum, bekliyorum.
BAŞKAN — Öyleyse okutuyorum, zapta geçme
si için. Siz yerinize oturabilirsiniz Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Teşekkür ederim efendim, bekliyorum.
BAŞKAN — Okutuyorum efendim.
Türkiye Cumhuriyeti Senatosu Sayın Başkanlığına
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Müzakere edilen Çalışma Bakanlığı Bütçesi mü
nasebetiyle çalışanlara hizmetler edildiği, haklarının
savunulduğu, faydalı tedbirler alındığı beyan edilir
ken; çalışmayanlara, çalışmak isteyip de iş bulama
yanlara halen hiç bir hizmet ve fayda
sağlayacak
tedbir alınmamıştır.
İşsiz sayısının 5 milyona yaklaştığı bildirildiğine
göre, bu vatan evlatları için ne getirdiniz veya ne ge
tireceksiniz?
Bu sualimin Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
İstanbul
Ali Oğuz
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Çalışma Bakanlığından şu soruyu cevaplandırma
sını saygı ile rica ediyorum :
Günaydın Gazetesinde çıkan bir habere göre, Ça
lışma Bakanlığı yükseköğrenim görmüş kız ve ka
dınları zorunlu bir çalışmaya tabi tutmak üzere bir
yasa hazırlığı yürütmektedir.
Bu haber doğru mudur?..
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat
Sayın Başkanlığa
Federal Almanya, Belçika ve Hollanda gibi Av
rupa ülkeleriyle Avustralya gibi deniz aşırı ülkeler
de bulunan vatandaşlarımızdan sürekli olarak çocuk
larının öğretmensiz kalmasından yakınan mektuplar
alıyoruz.
Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki soruların Sayın
Çalışma Bakanınca cevaplandırılmasına aracılığınızı
dilerim.
1. Federal Almanya, Belçika, Hollanda. Fran
sa, Avustralya. Avusturya, İsveç ve Norveç ile Lib
ya'da ilkokul çağında kaç Türk çocuğu vardır?
2. Söz konusu ülkelerden her birinde kaç öğret
menimiz bulunmaktadır?
3. Öğretmenlerin ihtiyacı karşılayamadığı bilin
diğine göre, karşılamak: için hangi önlemler alınmış
ve uygulanmıştır?
4. Öğretmen ihtiyacının tam karşılanması
için
girişimleriniz var mıdır, varsa nelerdir?
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüsamettin Çelebi
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı tara
fından cevaplanmasını arz ederim.
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Saygılarımla.
Avrupa'dakiler başta olmak üzere, yurt dışı Ça
lışma Bakanlığı teşkilat kadrosunun 1/3'e indirildiği,
çalışma ateşeliklerinden büyük bir kısmının boş ol
duğu söylenmektedir. Doğru mudur?
Batı Berlin ve Avustralya'da çalışan Türk işçile
rinin sayısı 100 bini aştığı halde, niçin çalışma mü
şavirlikleri lağvedilmiştir?
istanbul
Ali Oğuz
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı tara
fından cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
İstanbul
Ali Oğuz
Yurt dışında çalışan işçilerimizin
emeklilikleri
için işveren primiyle beraber, emeklilik primlerinin
Türkiye'de 55 yaşında
istifade edecekleri
şekilde
Türkiye'ye transferleri konusunda
bir çalışma var
mıdır?..
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı diliyo
rum.
Saygılarımla.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüsamettin Çelebi
30 . 5 . 1978'de kabul edilen ve 2147 sayıyla yü
rürlüğe giren Kanun, yurt dışında çalışan vatandaş
larımızın o yerlerdeki çalışmalarıyla Türkiye'deki ça
lışmalarının birleştirilmesini öngörmektedir. Görüş
meler sırasında söz konusu Kanunun,
yurdumuza
döviz gelmesine de yol açacağı söylenmişti.
1. Uygulamadan ne sonuç alınmıştır?..
2. Kanundan yararlanmak için kaç işçimiz baş
vurmuştur?..
3. Döviz gelmiş midir?..
4. Gelmemiş ise, bu durumun ödenmesi öngö
rülen dövizin fazlalığından doğduğu iddiası
doğru
mudur?..
5. Kanunda bir değişiklik yapılması düşünül
mekte midir?..
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki suallerimin Sayın Çalışma Bakanı tara
fından cevaplandırılmasına aracı olmanızı rica ede
rim.
Saygılarımla.
Konya
Ahmet Remzi Hatip
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1. Çalışma Bakanlığında tamamen keyfi birtakım
tasarruflarla geniş çapta memur kıyımı yapılmıştır.
Bu kıyımın vahametini maskelemek için bir kı
sım şahıslar hakkında hakikatle alakası olmayan is
natlarda bulunulmaktadır. Bu haksız tasarrufa de
vam edilecek midir?..
2. Bakanlığınızda vazifeli bulunan
hanımların
bir kısmının örtünmelerine müdahale edildiği ve ör
tünerek Bakanlığa gelen ve işini takip eden hanım
ların içeri alınmasına izin vermediğinizi gazetelerden
okumuş bulunuyoruz.
Vicdan, inanç ve fikir hürriyetine ve insan hak
larına, Anayasa nizamına aykırı bulduğumuz bu dav
ranışınızı nasıl izah edersiniz?..
Mini etekle dolaşan, dar pantolon giyen hanım
memurlara karşı da aynı müdahaleyi yapıyor musu
nuz?..
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanına so
rulmasına delâlet etmenizi arz ederim.
Saygılarımla.
Konya
Ahmet Remzi Hatip
Çalışma Bakanlığı bir yıl içinde adeti 50 olan yurt
dışındaki din görevlilerimizin sayısını neden 15'e in
dirmiştir. İşçi çocuklarımızın Türk - İslam kültürü
nü almaları ve zararlı akımlardan korunması için ne
tedbir alınmaktadır?..
BAŞKAN — Efendim, bunların hepsine Sayın
Bakan yazılı olarak cevap vereceklerdir.
Böylece Çalışma Bakanlığı Bütçesi
üzerindeki
müzakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Çalışma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Çalışma Hayatının Düzenlen
mesi Hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Lira

101

48 923 000

141 131 000
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BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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metleri
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Bölüm

Lira
İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Hiz
metleri
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51 972 000

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Lira
Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

20 086 0CO

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine ve
Bakanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.
Sayın senatörler;
Bundan sonraki Oturumu 20,15'te açmak üzere
Birleşime ara veriyorum.
Kapanına Saati : 19,15

-*»— «»>••«:

BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 20.15
BAŞKAN : Başkamekili Cengzhan Yorulma/
DİVAN ÜYELERİ : Emanuîîah Çelebi (Tabii Üye). Mustafa Çelik (Afyoııkarahisar)

BAŞKAN

O

İMAR

Sayın üyeler. 35 nci Birleşimin 5 nci Oturumunu açıyorum.

VE İSKÂN

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı
Bütçesi
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Söz isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyorum :
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Vefa Poyraz. Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına
Sayın
Şerif Tüten, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Sayın Beyti Arda.
Şahısları adına söz alan sayın üyeler: Sayın İs
mail İlhan, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Kâzım
Karaağaçlıoğlu, Sayın Orhan Çalış. Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Raif Eriş.
Sayın Vefa Poyraz, Adalet Partisi Grubu adına
buyurunuz efendim.
Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulunmak
tadırlar.

AP GRUBU ADİNA VEFA POYRAZ (İstan
bul) — Sayın Başkan sayın senatörler;
İmar ve İskân Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi
üzerinde Adalet Partisi Grubunun
görüşlerini arz
edeceğim. Sayın Başkanı, sayın senatörleri, Sayın Ba
kan ve sayın Bakanlık mensuplarını saygıyla selam
larım.
Bu Hükümetin kuruluş biçimi üzerindeki görüşle
rimizi bir çok kereler arz ve ifade ettiğimiz için. bu
rada uzun uzun yeniden tekrarlamayacağız. Ancak,
şu kadarını da söylemeden geçemiyoruz :
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletin
vermediğini:
yani iktidarı, rejimi zedeleyerek ele geçirmiştir. Bu
Hükümet Millet desteğinden yoksundur. Bu nedenle
de başarısızdır.
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Hükümet kurulurken; îmar ve İskân Bakanlığı
da zarar gördü. Bütünlüğü, müesseriyeti. kuruluş ka
nunundaki amacı bozuldu.
Hiç bir ilmi değerlendirmeye
tabi tutulmadan,
Hükümet kuruluşu sırasındaki aceleci, şüpheci, telaş
lı, suçluluk kompleksi taşıyan bir hava içinde sade
ce Sayın Başbakanın takdiri ile Bakanlık koltukları
nı artırmak isteğinden hareket edilerek îmar ve İskân
Bakanlığı bölünmüştür.
Yerel Yönetim Bakanlığı; İmar ve İskân Bakan
lığı Kuruluş Kanununa aykırı olarak kuruldu.
İller Bankası; îmar ve İskân Bakanlığı bünyesin
den alınarak, daha partizan bir yönetim içinde de
ğerlendirilmek istendi. Elhak bunda da başarı sağ
landı. Bu suretle İller Bankası CHP ağırlıklı Hükü
metin malûm partizanlığının bir aracı olarak kulla
nılmaktadır. Banka, bağımsız Bakanın elinden bu ne
denle alınmıştır. Banka, bugün için politik baskı ara
cıdır. CHP'li Belediyelere destek, diğerlerine köstek
tir. Başkanları CHP'li olmayan belediyelerin işi yü
rümemektedir.
Bundan evvel İller Bankası en yansız icraat ya
pan kuruluşlardan biri idi. Şimdi; Başkanları, muh
tarları CHP'li olmayan belediye ve köyler
büyük
tazyik altındadır.
İmar ve İskân Bakanlığı bu bölünmeyi ve keyfi
gidişe mani olmalıydı. Bakanlığının bütünlüğünü bozdurmamalıydı.
Bu bölünmenin Bakanlığın bir çok
faaliyetlerine ters etkiler yapmakta olduğu şüphesiz
dir. Bu çeşit partizan keyfilikler başarı sağlamamış
tır ve sağlayamayacaktır. Başkanı CHP'li değil diye
bir şehre yardım etmemek akıl dışı bir davranıştır.
Hiç şüphe yok ki; ilk fırsatta bu Hükümet düşürü
lecek, partizanlardan ister siyasi, ister bürokrat ol
sun hesap sorulacak ve İmar ve İskân Bakanlığı İller
Bankası ile tekrar bütünleştirilecektir.

Planlama ve İmar İşleri : Bu hizmet; anket, en
vanter çalışmaları, araştırmalar çok zaman aldığı için
tabiatı gereği ağır işler. Temel sağlam olmalı, etüt
ler sağlıklı yapılmalı, asırlarca yaşayacak şehirlerin
gelişmeleri çok ileri görüşlere göre biçimlendirilmelidir. Fakat, hızlı şehirleşme de dikkate alınarak, her
halde içinden çıkılmaz oldubittilere sebep olunacak
kadar da geç kalınmamalıdır. Geçmiş yıllarda 1968'
den itibaren nazım plan çalışmalarına yönelinmişti.
Büyük metrepoileri düzenleme çalışmalarına başlanıl
mıştı. Bu hizmetlerde bugüne kadar başarılı çalışma
lar veren teknik kabiliyetlerimizin emeklerini teşek
kürle ve takdirle karşılıyoruz. Planlama başlar; fakat
bitmez, planlar daima gelişir, yeni yeni ihtiyaçları
karşılamaya
çalışır, revizyonlar yapılır. Böyle ol
makla beraber, ilk planlar zamanında yürürlüğe ko
nulmalıdır. Metrepoliten planlama çalışmaları, çeşitli
siyasi hadiseler, büyük
belediyelerin çoğu kez en
gelleyici tutumları nedenleriyle ağır inkişaf etmiştir.

Şimdi Bütçesini görüşmekte olduğumuz Bakan
lık, İller Bankası elinden alınmış îmar ve İskân Ba
kanlığıdır. Bir tek İller Bankası bir Bakanlık haline
getirilerek, savurganlığın yeni bir sergilenmesi ya
pılmıştır.
Sayın Bakan, Bakanlığının parçalanmasına göz
yummamalıydı. Millet, bu gidişe yakın zamanda dur
diyecektir. Bu bölünme ile belediyeler iki başlı ol
dular. Evvelce tüm işlerini İmar ve İskân Bakanlığı
eliyle onun bünyesi içinde hallediyorlardı. Bugün
îmar ve İskân Bakanlığı ile Yerel Yönetim Bakanlığı
arasında koşuşup duruyorlar.
Şimdi Bakanlığın teknik hizmetleri
üzerindeki
görüşlerimizi arza geçiyorum.

Ülke çapında makro seviyede planlama ile bü
yük şehirlerin bu hızlı gelişmeleri ağırlaştırılmalıdır.
1975 - 1977 döneminde Hükümetler tarafından uy
gulanmaya konulan sanayileşme ve bu sanayiin Ana
dolu'ya yayılması program ve uygulamalarına devam
etmek, bu konuda başvurulacak çarelerden birisidir.

Teknik kadrolar her hükümet değişikliğinde ay
larca endişe ve güvensizlik içinde kalmakta, verim
leri düşmektedir. Bu güvensizlik, bu hükümet döne
minde doruğuna ulaşmıştır.
Taşradaki uzman teknik kadro Bakanlıktan vak
tinde yeterince destek göremediği için nazım plan ça
lışmaları da geç kaldı.
İstanbul nazım plan çalışmalarının 1/2 500 öl
çekli olanının sonuçlanmak üzere olduğunu öğrenmiş
bulunuyoruz. Memnun olduk. Planları tamamlanma
mış olan diğer büyük şehirlerin de planları bir an
evvel sonuçlandırılmalıdır.
Büyük şehirler çok hızlı gelişiyor. Anarşi bu alan
da da alabildiğine devam ediyor. Planlar ön almalı,
düzenleyici olmalıdır. Aksine fiili durum piana tekaddüm ediyor. Bu gidişe «Dur» demek lazım.

Metropollerin idaresi yeniden düzenlenmeli. İçiş
leri, İmar ve İskân ve ilgili bakanlıklar bir araya ge
lerek bu konuyu kısa zamanda Meclislere getirmeli
dir.
Bir örnek olarak İstanbul'u ele alsak; 30'dan faz
la belediye iç içe yaşamakta ve bunların hizmetleri
birbirini ya tamamlamakta veyahut da yaptıkları hiz
met bir birini bozmaktadır. Onun için bu hizmetlerin
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bir elden idaresi gerekiyor. Öyle bir idareyi düzenle
meye gitmek, metropoliten idare düzenini getirmek
çok gecikmiştir. Bu uğurda yapılmış çalışmaların ol
duğunu ve kıymetli arkadaşlarımızın mesai sarf et
tiklerini de biliyoruz; fakat bunların hepsi neticeye
bağlanamamakta ve raflarda beklemekte, güncelliğini
de yitirmektedir.
1966 - 1971 dönemlerinde büyük şehirlerde na
zım planlara uygun düzenlemelere gidilmiştir. Örnek
olarak; İstanbul nakliye ambarları, demirciler, ke
resteciler, oto tamircileri siteleri, otobüs garajları,
deri sanayii, meyve ve sebze hallerinin şehir dışları
na nazım plana uygun olarak nakillerine başlanılmış:
bunların bir kısmı başarılmış, bir kısmı da henüz sü
rüncemede kalmıştır. Bunlardan eksik olanların ta
mamlanmasını, deri sanayiinin şehir dışına çıkarılma
sını bekliyoruz.

1979
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elini çabuk tutması lazım, atılım yapması lazım. Teo
riyi bir yana bırakarak, tatbikatı hızlandıralım. Bu
gidişe; yani ters gidişi durduralım.
Halihazır durum şöyle : Evvela büyük şehirler
civarında dağlar, tarlalar şehir oluyor. Sonra o şeh
rin, o arazinin haritası yapılıyor evvela, sonra da pla
nı yapılıyor. İmar planı yapılıyor, tatbik edilemiyor.
Çünkü, orası şehir olmuş, istimlakler için elde kâfi
ödenek yok. Plan rafa kaldırılıyor, işlemiyor plan.
Tatbikatçı olarak bu nevi hareketlerle çok karşılaş
mış bulunuyoruz. Onun için ön almak gerekir. Bu
hususta harita çalışmaları, planların hazırlanması hu
susunda şehirlerin gelişme boyutlarını dikkate alarak,
teknik kadrolarımız takviye edilerek zamanında ted
bir almaları gerekir.
Yapım projesi karşılığı ayrılan parayı bu sene az
bulduk. 1978'de 539 milyon Türk lirası olarak büt
çeye konmuş olan ödeneğin, 1979 yılında 125 milyon
Türk lirası olarak görüyoruz. Bu ödeneklerin bir kısmıda mı Yerel Yönetim Bakanlığına devredildi? Açık
lanmasını rica ediyoruz.

Çevre ve tabiatın korunması ve kirlenmesine ma
ni olmak için alınacak önlemlerde İmar ve İskân
Bakanlığının büyük sorumluluğu vardır. Çevre sağlığı
çalışmalarına ilgi ve anlayışla katılmak lazım gelir.
Günde bir milyon metreküpten fazla kirli su yalnız
bir şehrimizin denizlerine akmaktadır. Marmara sahil
leri, İzmir, İskenderun, Mersin sahilleri aynı durum
da. Turistik cennet sahillerimiz alabildiğine kirletili
yor. İstanbul - Tekirdağ arası çok yakın bir gelecek
te denize girilemez hale gelecektir. Bu ve benzeri
bölgelerin planlama çalışmaları çok geç kalmış, çoğu
da ele alınamamıştır. Düzensizliklere dur demek, on
ları frenlemek gerekir.
Emniyet, can ve mal güvenliği olmadan, huzurlu
bir ortam sağlanmadan bu işlerle kim uğraşacak?
Kimse kimseye güvenmiyor. Yarın belli değil. Kendi
kadrosu bile bu Hükümete güvenmiyor.
Belediye teknik hizmetleri için yeterli ödeneğin
ayrılmadığını görüyoruz. Büyük metropoller civarın
da çığ gibi büyüyen yerleşim yerlerinin henüz hari
taları dahi elde yok. Bu sene ele alındığını öğrendiği
miz sahalar şimdiden şehir olmuştur. İhtiyaçlı olan
vatandaşa meskenini yapacağı arazinin, arsanın imar
durumu şudur demek imkânından mahrumdur bugün
kü Bakanlık.
Sık sık Hükümet tebliğleriyle arsa satışı üzerinde
vatandaş uyarılıyor. Dar gelirli vatandaş ev kirası ve
remiyor, verse ev bulamıyor. Bir arsa üzerine üç oda,
iki oda, hatta bir odalı bir meskene razı. Çaresi yok,
başını sokacak bir ev yapacak. Onun için hisseli ve
saire demeden, imar durumuna da bakmadan bir ar
sayı alıyor. Bu nedenle, tebliğler yerine Hükümetin -

Zaman zaman şu veya bu bölgenin geri kalmışlı
ğından bahsediyoruz. Yurdumuzda en geri kalmış
bölgeler arasında, büyük şehirler civarındaki kendi
kendine gelişen yerleşim alanlarını da dahil etmeliyiz.
Çok kesif yurttaşlarımızın yaşadığı bu yerleşim yer
leri özellikle son yıllarda her türlü hizmetten yok
sundurlar. 1966 - 1971 dönemi arasında bu bölgelere
yönelinmiş ve pek çok şeyler yapılmıştı. Son sene
lerde bu işler durakladı. Yalnız İmar ve İskân Ba
kanlığı değil, tüm Hükümetin, Köy İşlerinin, Bayın
dırlık Bakanlığı Karayollarının
bütün imkânlarıyla
bu bölgelere dönmesi lazımdır. Bu yeni yerleşim alan
larında yaşam çok zor; yol, su, elektrik, okul, kara
kol, telefon yok. Bu nedenle, kurtarılmış bölge haline
geliyor. Buralarda yaşam, yaşayan
vatandaşlarımı
tenzih ederim, Devletin nüfusu olmayan yerlerde bir
kaç sergerde bölgeyi inim inim inletiyor, mahkeme
kuruyor, adam asıyor failleri ortada yok. Buralarda
yaşayan, yaşamak zorunda kalan kardeşlerimiz bu
kızıl eski yanın elinde büyük ıstırap çekmektedir. Bun
ların şerlinden sinmiş, korku içindedir. Büyük vatan
daş kitlelerinin Devlet eliyle kurtarılmalarını istiyo
ruz.
Hükümetin dikkatini tekrar çekmek istiyoruz; sı
kıyönetim devam ederken bu bölgeleri
yaşanabilir
hale getirelim. Bütün bakanlıklar elbirliği ile üzerle
rine düşen hizmetleri yaparak buralara Devlet sokul
malıdır. Geçmişte bu gibi uygulamalar başarı ile ya-
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pılmıştı. Bu suretle kızıl eşkiyanın elinden vatandaş
ları kurtarmak görev haline gelmiştir.
Mesken İşleri :
Kiracılık arzu edilmeyen geçici bir iskân biçimi
dir. Kiralık konut yapmak Devlete yaraşmaz. Devlet
baba mal sahibi yapmalıdır. Vatandaşı ülkesine, şeh
rine sevgiyle bağlanmalıdır. Dünyada mekân ahirette
iman Müslüman vatandaşın en içten niyazıdır. 50 - 100
metrekarelik bir konutu çok görmeyelim vatandaşa.
Kiralık konut sözcüğünü plandan programdan çıkar
malı, Hükümet büyük konut çalışmaları üzerinde bü
tün gücü ile durmalıdır. Tabii, lojman yapımını bu
istirhamımızın dışında tutuyoruz. Bakanlıklar, perso
neli için lojman yaparlar, o, bu sözümüzün dışında
dır. Komünist ülkelerde dahi vatandaşlarına bir dai
renin tapusunun verildiği bu dünyada, gayretlerimizi
mülk konut üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Kiralık ko
nut, Anayasal espriye, insan hak ve özgürlüklerine
de ters düşer. Kooperatif ortaklarına, yurt dışındaki
işçilerimize nasıl mülk konut düşünüyor ve onları
destekliyorsak, tüm ihtiyaçh vatandaşlarımızı meske
ne kavuşturma hedefini yozlaştırmadan sürdürelim.

bölgelerin kendine göre yasaları, vergileri var. Bazı
eşkiya dernekler hizmet yapacağım, diye vatandaşı so
yuyorlar. Görevli memurlardan bir kısmı da bunlara
alet oluyor. İmar ve İskân Bakanlığı kentsel konut
sorununu çözüme ulaştırmaya gecekondu yapımını
önlemekle yükümlüdür. Bakanlık bu hususta ne ka
dar başarılıdır, ne kadar değildir; rakamlar ellerinde,
gözden geçirmelerini rica ediyoruz.

1971'den sonra bu Bakanlık, mülk konut yerine
kiralık konut yapımına dönüştürülmek
istenmiştir.
Bu geçmiş hatayı da burada vurgulamak isterim. Ar
sa vermek suretiyle kendi evini yapana yardım, mün
ferit kredi, Emlak Kredi Bankası uygulamaları, Ba
kanlıkça ihale sistemleri karışık kullanılarak, olduğun
ca mesken yapımına ağırlık verilmelidir.

İmar Affı tatbikatı :
Bu yönetmeliğin çıkarılması iyi olmuştur, fakat
uygulaması iyi gitmemektedir; farklı uygulamalar ya
pılıyor. Bakanlığın büyük belediyelere bu hususta yar
dımcı olması ve tatbikatçıları eğitmesi vatandaşa da
açık bilgiler vermesi lazım gelir. Aynı belediye, aynı
büyük belediyenin şube müdürlükleri içerisinde ayrı
tatbikatların olduğunu vatandaş bize intikal ettirmek
tedir. Yapı malzemelerinde araştırmalar geliştirilme
li; ucuz, ısı kaybını önleyen türler geliştirilmelidir.

İmar ve İskân Bakanlığı diğer kurum ve bakanlık
ların ve özel girişimlerin yaptıkları konutu sıkı bir de
netim altında tutmalıdırlar. Afete dayanıklılık, enerji
tasarrufu yönlerinden israfa mani olunacak her türlü
tedbir alınmalıdır.
Sıvı yakıtla ısınmamız mümkün mü değil mi?
Karar vermeli, tedbir almakta gecikmemeliyiz. Mi
marlarımızın ekonomiden uzak görüşle hareket et
memeleri önemlidir. Üniversitelerle işbirliği yapıla
rak bölgeler itibariyle mesken projeleri
hazırlanıp
belediyelere tavsiyeler yapılmalıdır. Ecdat, bu mesele
leri halletmiş, bölgelere uygun mesken yapımını ba
şarmıştır. Bu hususta mimarlarımıza örnek olacak ta
rihi anıtlarımız çoktur. Bunlardan yararlanmak la
zım gelir.
Konut yapımı için aldığımız arsaları
muhafaza
edemiyorsunuz. Bu arsaları eşkiya parselleyip vatan
daşa satıyor. Bu işlerde büyük vurgunlar var. Bu
bölgelerde ne siyasi ne ekonomik hürriyet yok. Her
isteyen istediği işi yapamaz, müsaadeye tabidir. O

Büyük şehirler civarında kaçak
olarak mesken
yapımı büyük ölçüde devam ediyor. İhtiyaçh vatan
daş yapacak; yukarıda da arz ettim. Mesele, vatanda
şı bu nevi yasa dışı hareketlerde bulunmak ve pa
rasını israf ettirmeden, onlara imkânlar hazırlanma
sıdır.
İstanbul Belediyesince hazırlanıp Bakanlığa takdim
edilen gecekondu bölgeleri haritalarının henüz tasdik
edilmemiş olduğunu öğreniyoruz. Ayrı görüşte olan
aynı siyasi partinin gruplarının, haritaların tasdikine
mani olduğu söyleniyor. Bu haritalar ne zaman tas
dik edilerek Belediyeye geri gönderilecektir? Sayın
Bakanın bu hususu burada açıklamalarını rica edi
yoruz.

Afet işleri:
Bakanlığın çok ağır mesuliyetlerinden biri olan
afet işleri verimli bir organizasyona girme mecburi
yetindedir. Afet işleri sürat ister, ona göre çalışma
ister; çoğu kez müteahhit çalıştıramazsınız. İleriden
beri gördüğümüz, afeti müteakip bir panik meyda
na geliyor. Afet bölgesinde panik hadisenin tatbiatına uygundur. Ancak, Afet İşleri Genel Müdürlüğü
saat saat ne yapacağını bilmeli, süratli bir çalışma
yapabilecek gibi işleri planlamalıdır. Muhtelif ihti
mallere göre önceden planlar yapılmasını tavsiye ede
riz. Mevsim, bölge, afetin şiddet ve zayiatın miktarı
faraziyelerine göre ayrı ayrı planların olması gere
kir. Herkes ne yapacağını bilmelidir. Bakanlıklar ara
sı komisyonlar, komiteler afet olduktan sonra değil,
olmadan evvel toplanmalıdır. Elbette her şey önceden
planlandığı gibi cereyan etmez; fakat en uygun plan
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gerekli tadiller tatbikat sırasında yapılarak uygulana
bilir. Afetler için yurda dağıtılmış malzeme stokları
meydana getirilmelidir. Kızılay ve ilgili bakanlıklarla
iyi bir koordinasyona ihtiyaç vardır. Afet çalışmaları
en hassas konumuz; yalnız o bölgeyi değil, bütün mil
leti eleme sokar. Bu hadise üzerinde siyasi amaç sağ
lamak ayıptır, günahtır. Devletin kuruşunu heder et
meden, fakat hasis de davranmadan felaketzedelere
yardıma koşulmalıdır. Tatbikatta gördüşümüz, çoğu
kez ihtiyaçtan fazla malzemenin felaket bölgesine gön
derilip, orada yığınlar halinde bu malzemenin çar
çur olduğudur.
BAŞKAN — Sayın Poyraz, sürenizin dolmasına
3 dakika kalmıştır, iki dakika da teknik arıza vardı;
beş dakika konuşma hakkınız var efendim.
AP GRUBU ADINA VEFA POYRAZ (Devam
la) — Teşekkür ederim efendim.
Muş Bölge Müdürlüğü çalışmaları rapordaki gibi
ise, sayın senatörün yürüyüş protestosuna ve yorul
masına lüzum yoktu. Eğer rapordaki gibi değilse, ne
den rapor abartıldı; bu hususun burada izah edilmesi
lazım gelir.
Van bölgesi için de gereksiz tartışmalara girildi.
İhale başka, yapma başka iştir, gibilerden.. Van böl
gesinde hangi Hükümet ne kadar konut ihale etti, bu
rada açıklanmasını rica ediyoruz.
Biz bu tarışmalara gidilmesini uygun bulmuyoruz.
Felaketliye ve felaket bölgesine her sorumlunun elde
ki imkânları yeterince ve takip etme kaydıyla götür
mesi bir vicdan borcudur.
Türkiye Emlak Kredi Bankası; yurtta konut so
rununun çözümüyle görevlendirilen bu banka, ipotek
li plasmanları cevap verecek ölçüde uzun vadeli ya
bancı kaynağa sahip olamadığı için, yeterince ipotek
le plasman dağıtamamaktadır. Hükümet bu kaynağı
bulmalıdır.
Tahvil ihracı enflasyonun doruğuna ulaştığı bu
dönemde bir çare olamaz. Enflasyonlu dönemlerde
tasarruf azalır. Türk parası perişan oldu. Kim bu
parayı biriktirir?..
Ülkede önce siyasi istikrarın temin edilmesi ve
ondan sonra ekonomik istikrarın temin edilmesi ge
rekiyor. Türkiye'miz bu şekilde kurtulacaktır. Bu söy
lediklerimiz gerçekleşmeden, ne Emlak Kredi Banka
sı, ne de diğer hiçbir milli müessesemiz yeterince ka
nuni görevlerini yerine getiremezler.
Emlak Kredi Bankası büyük şehirler kuruyor; fa
kat o şehirlerin sosyal hizmetlerine yöneîmiyor. Bir
misal arz ediyorum:
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Ataköy'de büyük bir şehir meydana getirilmiştir.
Burada bir iki arsa vermek dışında, ne okuluna, ne
camiine, ne sağlık ocağına, herhangi bir yardımda
bulunulmamıştır. Bir dernek burada cami yapmaya
başlamış, muhtelif engelleri yenerek çalışmalarını
sürdürüyor.
Bankanın bu gibi teşebbüslere yardımcı
rica ediyoruz.

olmasını

Bu örneği diğer bölgeler için de geliştirebiliriz. O
mahallin kültürel ve sosyal tesislerine yardımcı olun
ması icap eder.
Belediyeler bu gibi kurulmuş bölgelerle ilgilenmi
yor. Belediyelerin bu bölgelere üvey evlat muamele
si yapması da önlenmelidir.
BAŞKAN — Sayın Poyraz, vaktiniz dolmuştur
efendim. Durumumuzu biliyorsunuz, bir bütçe geri
den gidiyoruz. Bu itibarla lütfen toparlayın efendim.
AP GRUBU ADINA VEFA POYRAZ (Devam
la) — Çok bir şey kaldı Sayın Başkan.
BAŞKAN — Çok rica edeceğim efendim. Çok
rica edeceğim, siz müşkülatı takdir buyurursunuz.
AP GRUBU ADINA VEFA POYRAZ (Devam
la) — Bu Bakanlığımız bir yandan afet yaralarını sa
rarken, diğer yandan birinci derecede afete maruz
bölgelerden başlayarak, kesik nüfus sahalarına önce
lik vererek, meskenleri afete dayanıklı- hale getirme
lidir. Bu uğurda 1976 yılında Köy işlerinde başlan
mış olan tatbikatın, kasaba ve şehirlerimize de inti
kal ettirilmesi lazım gelir.
Turistik bölgelerimizin gelişmesinde kooperatif
lere destele olunmasına öncelik verilmesini rica ediyo
ruz.
Bütçenin Bakanlığa ve memlekete hayırlı olmasını
temenni ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim.
Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grubu adı
na Sayın Şerif Tüten, buyurun efendim.
Sayın Tüten, süreniz 30 dakikadır efendim.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan. Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri:
İmar ve İskân Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçesi
hakkında Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere
huzurunuzda bulunuyorum.
Bu vesile ile hepinizi saygıyla selamlar ve Bakan
lığın başta Sayın Bakan ve değerli mensuplarına şim
diden başarılar dilerim.
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Sayın üyeler.
Bir devletin çeşitli organlarındaki başarı ya da
başarısızlıkların birbirini etkilediği bir gerçektir ve
bu gerçek bütün memleketler için aynıdır.
Gelişmiş ve gelişmemiş memleketleri birbirinden
ayıran ve hemen herkesin artık öğrenmiş olduğu ba
zı ölçüler vardır.
Eğer bir memlekette çok söz söylenip, az iş yapılı
yorsa, eğer bir memlekette kanunlar, kararlar ve top
lumu düzenleyen çeşitli kurallar, olayların gerisinden
gidiyorsa, (Türkiye'deki imar çalışmalarında olduğu
gibi) personel çokluğuna rağmen, hizmetlerin kalitesi
düşük ise, hizmetler çağın araştırmalarla meydana
çıkan bilimsel esaslara ve prensiplere dayandı rtlmayıp, şahıslara ve partizan görüşlere bağlı kalıyorsa, o
toplumdaki insanlar çevre koşulları bakımından dü
zensiz, hatta perişan durumda yaşıyorlarsa, o memle
ket geri kalmış bir memlekettir.
Ödeme ve ticaret dengesi istediği kadar fazlalık
göstersin, ya da zengin olsun gene de geri kalmış bir
memlekettir. Komşularımızda bunun örneklerini hem
de çok yakın örneklerini görebiliriz.
Saydıklarımızın tersini gördüğümüz toplumlar ise,
ekonomik bakımdan çok zor durumda bile olsalar,
gene ileri gitmiş memleket olduklarını göstermişler
dir. Nitekim, İkinci Dünya Savaşından sonra Alman
ya bu duruma düşmüş, parası âdeta sıfıra gitmiş;
fakat kolayca toparlanarak bugünkü seviyesini bul
muştur.
Yurdumuzda ise, işçi dövizleri nedeniyle bir ara
1972 - 1973 yıllarında dış ödemeler dengemiz 2 mil
yar doları bulan fazlalık göstermiş olmasına rağ
men, uzun vadeli prensiplere ve gerçeklere dayandı
rılma alışkanlığına varmamış olan devlet idaremizdeki
savurganlık, bu olanağın da boşa gitmesi sonucunu
vermiştir.
Yurdumuzda imar çalışmaları da eğer tabiri caiz
ise, aynı hastalığı taşımaktadır. Hemen her yıl bu bütçe
nedeniyle ileri sürdüğümüz eleştirileri, şu anda satır
satır sizlere okusam, aynı hata ve aksaklıkların, üzü
lerek söyleyeyim ki, daha da artarak devam ettiğini
görürüz. İşte bu müşahede bizi üzmekte, nedenini
başta arz ettiğim bütün devlet organlarını saran ak
saklıklara götürmektedir.
Bu Bakanlığın Kuruluş Kanununda amaç olarak
belirtilenleri bu yıl da başarma yoluna giremediğini
üzülerek müşahede ediyoruz. Nitekim, Bakanlığın ku
ruluş amacı, planlı ve dengeli kentleşmeyi sağlamak,
gecekondulaşmayı önlemek, kentsel konut sorunlarını
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ve yapı malzemesi standartlarını çözmek, doğal afet
lerden sonra hızlı bir şekilde yaraları sarmak şeklin
dedir.
Geçen yıldan bu yana, bu amaçların gerçekleşti
rilmesi yolunda ne derece olumlu adımlar atıldığını
Sayın Bakandan öğrenmek istiyoruz.
Bütçe rakamları üzerinde bir inceleme yaparsak.
karşımıza çıkan durum şöyledir:
Personel giderleri 1978 yılında 155 milyon iken,
1979'da 436 milyona yükselmiş, artış oranı % 181'i
bulmuştur. Hizmet kalitesinin bu oranda anacağına
inanmak, yılların gösterdiği gerçekler karşısında son
derece güçtür.
Yatırım harcamaları da geçen yıla oranla c/c 109
artışla, 1 milyar 502 milyondan, 3 milyar 154 milyon
liraya yükselmiştir.
Bütçe raporuna göre; 1978 yılında 18 bin liralık
mülk konut; 3 254 kooperatif kredileriyle konut ve
4 130 adet de geri kalmış yöreler halk konutu ola
ra!; toplam 25 359 konut üretilmeye çalışılmıştır.
Bu ödenek olanakları içinde. Sayın Bakanın ve
Bakanlık personelinin önemü gayret gösterdiğini ifa
de etmek isterim.
Burada bizim vurgulamak istediğimiz, konut pren
sibiyle ilgilidir.
1979 yılında bütçeye konan 3 milyar liralık yatı
rımın tamamının yeni konut üretmeye harcanacağını
kabul etsek, inşaat malzemesindeki hızlı artışları da
gözönüne alınca bu yıl da 30 bin civarında konut
üretileceğini kabul etmemiz gerekir. Bu. Bakanlık
vasıtasıyla yapılacaktır.
Karma ekonomiyle yürütülen bir memlekette bu
gibi fonlar ve ödenekler mesken üretiminde arsa ve
bina maliyetlerindeki spekülasyonu önleyecek ölçüde
olmalıdır. Aksi halde, devlet bütçesine böyle bir
ödeneği hiç koymamak gerekir. Zira, herhangi bir
fonksiyon ifa etmekten ziyade, partizan davranış
lara alet olma sonucu vermektedir. Bu görüşümüzü
yine rakamlarla izah etmeye çalışalım.
Yurdumuzun nüfusu yılda 1 200 000 civarında ar
tış göstermektedir. Beş kişiye bir konut hesabıyla yıl
da 240 bin yeni konuta ihtiyaç var demektir. 1979
bütçesiyle devlet 30 bin konut yaptırma olanağına sa
hip olduğuna göre, kişilerin ya da özel sektörün ayn:
yıl içinde 210 bin yeni konut yapması gerekecektir.
İşte, yurdumuzda çözülmesi gereken sorunda bura
dadır. Bu 210 bin yeni konut hangi fonlarla yapıla
bilecektir? Bu 210 bin yeni konut, bir türlü bitirile
meyen metropoliten alan nazım planları, 1/5000'e
inilememiş olan tatbikat planları olmadan nasıl ya-
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pılabilecektir?... Politik ve menfaat baskılarıyla her
yıl değiştirilen belediye imar yönetmelikleri karşısın
da 8- 10 yıl önce yapılan binalar yıkılarak yerine da
ha fazla katlı binaların yapılması ve bu yüzden esa
sen fakir olan memleketin olanaklarının âdeta hava
ya savrulması karşısında altyapı hizmetleri nasıl çö
zülecektir?... Yıkılarak daha çok katlı binalar yapılma
sı yüzünden şehirler çamurdan, tozdan ve pis suları
içine sığmaz duruma gelen kanalizasyon akıntıların
dan yaşanamaz duruma gelmektedir. Bu ölçüsüz gi
dişe ne zaman «Dur» denilecektir. Türk Ulusu, so
kağa bu kadar para atacak zenginliğe mi ulaşmış
tır?...
Sayın senatörler;
Gecekondulaşma ile ilgili bazı gerçeklere ve ra
kamlara da değinmek isteriz.
Anadolu'dan şehirlere gelen insanımız sadece fa
kir olduğu için mi gecekondu yapmak zorunda kal
maktadır?... Elbetteki hayır. Gecekondu sahipleri
içinde ekonomik durumu iyi olan çok aileler vardır.
Buralarda röportaj ya da anket yapan T R T men
supları gecekondu olgusunu sadece tek yönden ince
lemekte ve ezilmişlik psikolojisine sokmaktadır. Ge
cekondulaşmanın en önemli nedeni, bölge nazım pla
nının yapılmamış olması, ikincisi; şehir imar plan
larının günün gerçeklerinden uzak bulunması ve üçün
cüsü de; imar mevzuatının son derece sakat olma
sıdır.
30 dakikalık sürede bunun ayrıntılarına girme ola
nağı yoktur. Fakat imar parselleri dışında 20 dekar
dan aşağı arazinin ifrazına kanun cevaz vermezse,
zengin de olsanız gecekondu yapacaksınız demektir.
O halde, kanaatimizce devlet bütçesine konut inşa
etmek üzere ve yetersiz ölçüde para koyacağımız yer
de, bununla ilgili fonları halkın daha çok yararına işler
hale getirip bütçedeki bu ödeneği bütün büyük şehir
lerin metropoliten alan nazım planlarının yapılmasına
harcamah ve bu işi en çok bir - iki yıl içinde bitir
melidir. Kanaatimce bir hükümet için bu alanda ya
pılacak en başarılı hizmet bu olabilecektir.
Sadece nazım planları yapmak da yetmemekte
dir. Geniş metropoliten bölgelerde bu planları uygu
lama i!e yetkili ve sorumlu organı yeni bir kanunla
çok acele kurmalıdır. Zira, bu alanda son derece
karışık bir görev çatışması vardır. Bu konuda ÎC5
maddelik bir kanun tarafımdan iki yıl önce teklif
edilmiştir. Maalesef iki yıldır komisyonlarda kalmak
tadır. Ben, sayın Meclis komisyon üyelerini telefonlo takip etmek suretiyle bu kanunun yürümesine ça
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lıştım. Ama daha fazlası elimden gelmiyor. Sayın Ba
kanın buna sahip çıkacağına ve neticelendirileceğine
inanmak isterim.
Gecekondu ile ilgili bazı rakamları da vermek
i-tiyorum.
Ankara'nın şehir nüfusu iki milyon dolayındadır.
Bunun c/c 6C'ı gecekonduda yaşadığına göre 1 200000
eder. Beş kişiye bir mesken hesabıyla 240 bin gece
kondu var demektir Ankara'da. İstanbul için aynı
er anları düşünürsek, dört milyonluk şehir için nüfu
sun yansına göre 400 bin gecekondu var demektir.
İzmir için ise en az 80 bin civarında gecekondu var
lığını kabul edebiliriz. Sadece bu üç kentimizdeki ge
cekondu sayısı bu duruma göre 720 bin civarında
dır.
Bir kecekondu için bugünkü para değeri ile 100
bin lira civarında bir harcama yapıldığını kabul eder
sek, bu bizi 27 milyar TL. gibi bir rakama götürür.
Demekki, bugüne kadar bu üç kentimizde gecekon
du yapan insanlarımız 72 milyar lira civarında para
harcamışlardır.
Konuşmamın başında devlet ya yılda 240 bin ye
ni konut yapabilecekse bütçeye para koymalı, yoksa
fonları işler hale getirmeli dememizin nedeni burada
dır. Batı memleketlerindeki düşük faiz ve uzun vade
ile verilen mesken kredileri, işte bizde yıllardır boşa
gitmiş olan bu 72 milyarlık potansiyelin değerlendir
mesiyle oluşmuştur. Eğer bizde de bugüne kadar ımaı
planları, tatbikat planları ve imar mevzuatı acele hal
ledilerek 72 milyarı, onu vermeye hazır olan halkın
elinden alınıp bir döner fon tesis edilse idi, gecekon
du sorunu hiçbir zaman bugünkü çözülemez boyut
lara ulaşmamış olacaktı.
Bugün de bu doğrultuda çalışılacak yerde, her
dört yılda bir seçim zamanlarındaki gevşek tutum
la Anadolu insanına iyilik yapıyoruz zannıyla oy top
lamakta, sonunda milyarlar âdeta sokağa atılmakta
dır. Belediyeler ise bu yörelere göstermelik hizmet
götürmeye çalışılarak âdeta havanda su dövmekte
dirler.
Sayın senatörler;
Artık Türkiye'nin sorunları günlük oyalamalarla
çözülemez. Aksine, milletin bütçeye verdiği paralar
da boşa gitmiş olur. Uzun vadeli planları yapmaya
ve onları uygulamaya alışmamız zamanı çoktan geç
mektedir. En büyük hizmet bu yola girmekle olacak
tır.
Geçen yıl değindiğimiz bir konuyu bu yıl da tek
rarlamak istiyoruz. O da, afet bölgelerindeki mesken
inşaatı sorunudur.
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Afet meskenleri her nedense bütün bölgelerimizde
hemen hemen aynı tipe yakındır. Tabii bunda mevcut
tiplerin projelerine göre ihale dosyası hazırlama ko
laylığı vardır. Politikacılar acele edince personel de
mevcut tipleri o yılki vahidi fiyatlara göre hesapla
yıp hemen ihale dosyasını çıkarmaktadır. Fakat bina
lar bitse bile ya mahalli halk bunları almak isteme
mekte ya da bir sürü biçimsiz eklemeler perişan bir
manzara arz etmektedir. Neticede, hizmet götürüle
ceğine halkın eleştirisine maruz kalınmaktadır ve
bu sorun kanaatimce iki yolla çözülebilir:

Bölgesel çapta fiziki, ekonom'ik ve toplumsal ge
lişmenin ve kalkınmada bölgesel dengenin sağlanma
sını,
Kentsel konut sorununun çözüme ulaştırması ve
gecekondulaşmanın önlenmesi,
Yeterli ucuz ve standardına uygun yapı malzeme
si üretiminin ve bunların teknik esaslara göre kulla
nılmasını,

Bizce en isabetlisi, afet bölgelerinde zarar gören
lere kendi evini yapana yardım metodu ile işin için
den çıkmaktır. Burada parayı birkaç aşamada ve çok
dikkatli inceleyerek vermek suretiyle suiistimaller ön
lenmiş olur.
İkincisi ise; iklime ve sosyal yaşantıya göre böl
gelerin bina tiplerini şimdiden hazırlayıp dosyalamak
ve Allah korusun, o bölgede afet olursa dosyayı he
men çalıştırmaktır.

Saym senatörler;
Türkiye'nin nüfusu 1927 yılından 1979 yılına
kadar olan 52 yıllık bir devrede büyük ölçüde arta
rak 45 milyona ulaşmıştır. Bu hızlı artış şehirlerde
yoğunlaştığı zaman kent problemleri imar yönünden
büyük ölçüde büyük boyutlarda önem kazanmakta
dır. Bu nüfus artışı daha ziyade köy kesimindeki iş
sizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle büyük kentlere yer
leşmelerden doğmuştur. Büyük kentlerde, 30 senedir
artan nüfus yoğunluğu kitleyi tüketici duruma getir
miş, üreticilikten uzaklaştırmıştır. Türkiye'de iç göçler
nedeniyle Marmara Bölgesinde % 46 oranında bir
yoğunluk yaratmıştır. Bu yoğunluk konut sıkıntısını
had safhaya çıkarmıştır. Tarım arazisinde ekilebilir
toprakların sınıra dayanması ve tarımın mekanik
araçlarla yapılması insangücünün azalmasına sebebi
yet vermiştir. Bu arada da kentlerde endüstrileşmenin
getirdiği yeni iş olanakları köylerden kentlere göçü
hızlandırmıştır.

Sayın senatörler;
Bu kısa sürede bazı imar sorunlarımıza değinerek
çözüm yolları göstermeye çalıştık. Bu Bakanlıkta so
runları çözecek değerli elemanlar vardır. Sayın Ba
kanın tarafsız ölçü ve uygulamalar içinde yararlı
adımlar atabileceği inancını taşıyoruz.
Bütçenin Bakanlığa hayırlı olmasını diler şahsım
ve Grubum adına hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tüten.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Bey
ti Arda, buyurun efendim.
Sayın Arda, süreniz 30 dakikadır efendim.
CHP GRUBU ADİNA BEYTİ ARDA (Kırklar
eli) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
İmar ve İskân Bakanlığının 1979 Yılı Bütçesi üze
rinde CHP'siriin görüşlerini açıklamak üzere huzu
runuzda bulunmaktayım.
Bakanlığın amaç ve anagörevleri arasında 7116
sayılı Kurul Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanu
nu, 6785 sayılı İmar Kanunu, 7269 ve 1051 sayılı Afet
ler Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve bu
kanunları değiştiren kanunlar ile tespit edilmiştir.
Bu kanunlara göre Bakanlığın yapacağı görevleri
şöyle sıralayabiliriz :
Kentleşme olayının tümüne sahip olabilecek şe
kilde dengeli kentleşmenin gerçekleştirilmesi,

Genel hayatta etkili afetlerden en az zararla kur
tulmayı ve afet olduktan sonra en kısa zamanda ye
niden yerleşme ve barınmasını.

1927 - 1975 yılları arasındaki Türkiye nüfusu 13,5
milyondan 40,5 milyona çıkarken, 48 yıllık devrede
kentsel nüfus 7 kat daha fazlası ile % 400 oranında
artmıştır. Bu hızlı artış oranı sağlıklı konutlar üret
mediği için Türkiye'nin konut sorunu da büyük bo
yutlara ulaşmıştır. Nitekim, 4 ncü Beş Yıllık Plan
döneminde (1979 - 1983) yılları arasında 1 604 900
ünite konut üretimi öngörülmüş bulunmaktadır. Bu
sonuç Bakanlığa yılda kamu eliyle en az 100 bîn ko
nut üretilmesi zorunluluğu getirmektedir.
TC Anayasası konut politikasının ana'Mkesini «Dev
let yoksul veya dar gelirli ailelerin konut ihtiyaçları
nın karşılayıcı tedbirleri alır» hükmü ile 49 ncu mad
desinde belirtmiş bulunmaktadır. Bu hükme göre öde
me güçleri maliyet ve kira düzeyleri açısından mev
cut konut piyasası içerisinde etkin bir talep oluştur
mayan düşük ve dar gelirli ailelerin konut ihtiyaçla
rını karşılamayı görev olarak yerine getirmek ve bu
na göre de politikasını saptamak mecburiyetindedir.
407 —
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Bilhassa, Sayın Bakanın Anayasadan aldığı bu
gücü her konuşmasında ve icraatında yerine getirme
ye çalışması memnuniyet vericidir. Bu yönden Hü
kümete ve Sayın Karaaslan'a CHP Grubu adına te
şekkürlerimiz;! borç biliriz.
Sayın senatörler;
Türkiye'de konut sorununun had safhaya ulaştığı
bir devrede Bakanın kendisine verilen bu ağır göre
ve karşın konut üretimi karşısında tek yasal dayana
ğı, 775 sayılı Gecekondu Kanunudur. Gecekondu
Kanununun kentlerin etrafında oluşmuş sağlıksız ko
nutların yaşanabilir hale getirilmesi için, buralara alt
yapı hizmetlerini götürülmesi amacına yöneliktir. Ay
rıca, yeniden gecekondu yapımını önlemek üzere yok
sul ve dargelirli ailelerin konut edinmelerini sağlayıcı
önlemlerde bu yasaya dayanılarak alınmaktadır. 775
sayılı Yasanın bu temel amaçları gözönünde bulun
durulduğunda, Türkiye'nin konut sorununun bu ya
saya dayanılarak çözümlenmesinin olanaksız olduğu
ortadadır ve bunun için İmar - İskân Bakanlığının
konut açığını giderici önlemleri almasını sağlayacak
yeni yasal düzenlemelere gidilmesi zorunlu hale gel
miştir.
Sayın senatörler;
Bütçeden ayrılabilen sınırlı ödeneklerle ve 775 sa
yılı Yasaya dayanılarak 1978 yılından bu yana yapı
lan çalışmaları ve alınmış olan önlemleri takdirle kar
şılıyoruz.
Bakanlıkça konut kooperatiflerinin desteklenmesi
ve kooperatifçiliğin
özendirilmesi yolunda olumlu
adımlar süratle atılmaktadır. Mesken Genel Müdür
lüğü, üyeleri yoksul ve dar gelirli olan kooperatiflere
önleme bölgelerinden arsa tahsis etmekte ve isteyen
kooperatiflere proje vermektedir. İmar ve iskân Ba
kanlığınca Türkiye'nin konut açığı sorununu çözüm
lemek üzere alınmakta olan önlemler sırasında yer
alan ve yurt dışında çalışan 1 milyondan fazla işçi
ailesine dönük olarak yurt yol projesi döviz açığımı
za katkısı yönünden faydalı olacağı kanaati ile mem
nuniyetimizi izhar eder ve bunu olumlu karşılıyo
ruz.
Türkiye'de konut açığının kapatılabilmesi için aci
len devlet konut sektörünün kurulması şarttır.
Şöyle ki, inşaatları müteahhitlere yaptırmaktan zi
yade belirli bir özel kanuna göre her türlü yetkiye sa
hip konut ofisi kurulması ile mümkündür. Ancak, ko
nut sektörüne hızla girmeden evvel, ülkemizde üre
tilen yapı malzemelerini de gözden geçirmekte yarar
vardır.
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Ülkemizdeki yatırımların % 60'ı inşaat yatırım
larıdır ve bu inşaat yatırımlarının % 70'ini de yapı
malzemeleri oluşturmaktadır. Böylece tüm yatırım ih
tiyacının % 40'ı olan yapı malzemelerinin hızla temi
ni elzem hale gelmektedir.
Sayın senatörler;
Önemi belirtilen yapı malzemesi ve yapı eleman
ları üzerinde yapılacak teknolojik gelişme, kalite üs
tünlüğü ve sağlanacak ucuzluğun yurt ekonomisine
katkısı büyük olacaktır.
Konut inşaatlarında kullanılacak ucuz ve standart
lara uygun yapı malzemesinin yapı elemanları üretil
mesi olanaklarını araştırmak, yerel olarak yapı malze
mesinin geliştirilmesi bilinen ve yeni üretim yapı mal
zemelerini tanıtarak
bunların yapılarda
kullanıl
masının ilke olarak araştırmak mecburiyetindeyiz. Ya
pı malzemeleri araştırma, deney, analiz ve model
malzeme yapım hizmetlerinde diğer kamu ve özel
kuruluşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayaibilmelk
için bir döner sermaye sistemi kurularak hizmetlin
gerektirdiği harcamalarda çabukluk ve kolaylık sağ
lamada araştırma çalışmalarını yapan görevlilerin ye
tenekleri yönünden endişemiz yoktur. Ancak, daha
iyi elemanları kadrolu tutabilmek için ayrı bir statü
getirmek mecburiyetindeyiz.
Türkiye'de her türlü özel girişimcilerin konut ya
pıp satmaları belirli bir statüye bağlanamaması sebe
biyle, vatandaşlarımız zaman zaman güç durumlara
düşmektedirler. Devletin bu konuda şimdiye kadar
esinlendiği kaynak, Türkiye Emlak Kredi Bankasıdır.
Asîmda Türkiye Emlâk Kredi Bankası, 4947 sayılı
Kuruluş Yasasına göre;
Yurtta yapı ve onarma işleri ve özelikle konutu
olmayan yurttaşlara ucuz konut yaptırmak için kredi
açmak,
Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi kurmak ve or
taklıklarını geliştirmek,
Bankaya veya başkasına ait arsalar üzerinde ko
nut yapmak,
Gibi anagörevleri vardır. Fakat, 1977 yılına ka
dar yapılmış tatbikatlarda konut sorununa çare bul
maktan ziyade bankacılık yönüne ağırlık verilmiştir.
Konut kredi türleri arasında vatandaşın katkısı ve
tasarrufu ile yürütülmekte olan yapı tasarruf siste
minde, artırılan limitlere karşın, konut fiyatlarının çok
gerisinde kalmış bulunması nedeniyle, yaygın uygula
ma alanı bulmaktan çok uzak kalınmıştır.
Konut sektöründe düşük gelirlilerin özeliklerine
uygun bir finansman sistemi geliştirilememiş, küçük
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tasarrufların konut sektörüne kanalize edilmesi sağ
lanamamıştır. Yapı tasarrufu sistemi gerektiği biçim
de, kurulup işletiiememiştlr. Konut talebinin karşı
lanmasında Türkiye Emlak Kredi Bankasının etkin
liğini artırmak amacıyla bugüne değin özellikle dü
şük gelir düzeyindeki kişilerin konut talebini karşıla
makta yötersiz kalan yapı tasarrufu sistemi, toplu sos
yal konutlarla ilişkilendirmek yönünden etkin biçimde
yeniden düzenlenmelidir.
Ayrıca, konuya ait arazi ve arsalar sosyal konut
yapımının gerçekleştirilebilmesi için kamu kredi ku
rumlarına devren tahsis edilmelidir. Kamu kaynakları
konut kredilerinin kullanılması ve değerlendirilmesi
için bir politika bütünlüğü içinde ve gerekli yeni
düzenlemeler çerçevesinde yapılmalı ve bu kaynak
larla vatandaşların kooperatifler yolu ile konut edin
mesi desteklenmelidir.
Emlak Kredi Bankasınca çeşitli yerlerde yapımı
programlanan konutlardan yurt dışında çalışan işçi
lerimize döviz karşılığı satılması olumlu bir yoldur.
Bankanın konut sorununda çözîümünü amaçlayan et
ken görevi yapabilmesi için öncelikle finansman ola
nakları sağlanması ve konut kredileri veya üretimin
den yararlanacak olan vatandaşlar yönünden bunla
rın maliyetlerini düşürücü önlemler alınması zorun
ludur.
Sayın senatörler;
Kenltleşme olgusu, konut üretimi, kentsel altya
pı, arsa ve imar uygulamaları, Türkiye'de şimdiye ka
dar siyasi iktidarların ehemmiyet vermemesi sebe
biyle şehirlerimiz nüfus yoğunluğu nedeniyle düzen
siz hale gelmiş ve elden bu nedenle de çıkmaktadır.
Türkiye'de şimdiye kadar imar uygulamalarım elinde
tutan, planlayan tmar - İskân Bakanlığı ancak 1972
yılından itibaren tmar Yasasına eklenen maddelerle
daha fazla eğilebilme imkânı bulabilmiştir. Ulusal
planlarda, ekonomik kararların devlet yatırımlarının
fiziki planlarda yer alması, bakanlıkların ve yerel yö
netimlerin yapacağı sosyal altyapı yatırımlarının ger
çekleşmeleri, kentlerimizin sağlıklı gelişimleri yönün
den yasalar ile İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü
ne geniş sorumluluklar ve yetkiler verilmiştir. Met
ropoliten alan kavramının önem kazanması ve önce
likle üç büyük kentimizde nazım plan bürolarının
kurulması ile artan eleman sayısı bir yana bırakılır
sa, Genel Müdürlüğün bugünkü eleman sayısına bak
tığımızda onama işlerinin neden aksadığını, ndden ge
cikmeler olduğunu anlamak daha kolaylaşacaktır. Gö
revlerin yürütülmesinde gecikmeler oldukça konular
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birikmekte, bu birikim nedeniyle Bakanlığa başvuru
lar artmakta, görüşme sayılarının çokluğu nedeniyle
personel iş yapamaz duruma düşmekte ve böylece kı
sır bir döngü içine girilmektedir.
Planlar üzerinde çeşitli nedenlerle yapılmak isteriilen değişiklikler, yeterli bir gerekçeye dayandırılma
dan teklif edilmekte, asıl görevi yurt çapında plan
yapmak olan teknik elemanlar planları bir kenara bı
rakarak değişiklikler ile uğraşmak durumunda kalmak
tadırlar. Bazı bakanlıklarda kendi kuruluşları içinde
fiziki planlama birimleri oluşturulmakta, bunlara per
sonel temin etmek için farklı olanaklar yaratmakta ve
plancı eleman kaymalarına neden olmaktadır. Bu ne
denle, fiziki planlama işlerinin bir elden yürütülmesi
zorunlu hale gelmektedir.
Sayın senatörler;
Sonuç olarak ülke plansız bir gelişme içinde sağ
lıksız tarım alanlarını gittikçe yitiren, su kaynakları ve
çevre kirliliği sorunları giderek artan bir görünüme
bürünmektedir. Çoğu kez uygulamalar başlamakta,
plan arkadan gelmektedir. Yapılanlar yasal hale gel
mediği zaman özellikle sanayi kesiminde büyük eko
nomik kayıplar meydana gelmektedir.
Bakanlığın yukarıda açıklanan darboğazları ola
nakları ölçüsünde çözmeye çalıştığını, kentlerimizde
aşırı yığılmalar önleyici gelişme alanlarında sağlıklı
kentleşmeyi gerçekleştiren, yurt düzeyinde dengeli bir
gslişme ve çalışma alanları kurulması politikasının
sosyal ve ekonomik boyutları ile düşünen, tarım alan
larını koUayarak sanayii kırsal alana yaygınlaştıran.
öncelikle çevre sağlığı koşullarını arayan ve doğa
daki dengeyi koruyan bir makro plan çalışmasına baş
landığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu
tür planın yapılmasının ne denli zorlukları olduğu
malumdur. Fakat bu plan olmadıkça düzenli bir ge
lişmenin sağlanamayacağı açıktır. Çukurova Bölge
sinde başlatılan bölgesel çalışmanın yurt düzeyinde ya
yılmakta olduğunu ve 1979 yılı içinde Trakya^da bü
yük sanayi tesislerini Kırklareli ilinde ilerlemesi ne
deniyle, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerimizde görev
yapacak bir planlama biriminin de çalışmaya başla
masını memnuniyetle karşılıyoruz.
Planlamanın merkezden çevreye doğru yayılan bir
biçimde örgütlenerek yerinde yaşayarak yürütülme
sinin, plan süresinin kısaltılmasına ve bir gün evvel
uygulamanın önüne geçmesine olanak sağlayacak en
önemli faktör olduğuna inanıyoruz.
Kentlerimizde
çoğunlukla plan var, fakat planlar yapıldıktan sonra
kent planın öngördüğü yöne değil, plansız yönlere doğ409 —
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ru gelişmesi sağlıksız bir gelişmedir. Bunun neden
leri açıktır.
Kent gelişme alanlarının düzenli ve sağlıklı 'ger
çekleşmesi altyapıları tamamlanmış ve kullanıma ha
zırlanmış arsa stoklarının kamu elinde bulundurulma
sına bağlıdır. Bu konulardaki tıkanıklığı gidermek
için Bakanlığınızın yeni bir yasa tasarısı hazırladığım,
düzensiz kentsel gelişmenin yarattığı sosyal boyutlarda
düşünülürse, bu tasarının ne kadar önemli olduğunu,
bu tasarının bir an önce yasalaşmasının önceliğini
ayrıca açıklamaya gerek görmüyoruz.
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Sayın senatörler;
Türkiye'de arsaların aşırı fiyat artışlarım önle
mek ve düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla Arsa
Ofisi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Mü
dürlüğün amaçlarından olan,
Konut, sanayi, turizm bölgeleri ve çeşitli kamu hiz
met teslisleri için anlaşmak, devir, satrnalmalk yolu
ile arazi sağlamak. Bunun için de arsa stoku ve tan
zim satışları yapmak.

Sayın senatörler;
îmar - iskân Bakanlığının bir görevi de belediye
lerimizin bugünkü olanakları ile kentlerimizin güncel
sorunlarını çözümlemede yardımcı olmasıdır. Bele
diyelerin imar programlarının hazırlanmasın'dan ve
uygulanmasında teknik ve parasal yönden devletin
katkısını sağlamak, her türlü planlamanın modern şe
hircilik anlamında gerekli harita ve altyapılarının ya
pımında Belediyeler Teknik îşler Genel Müdürlüğü
nün görevi sahası içine girmektedir.

Satın aldığı arazi ve arsaları planlayarak olduğu
gibi veya altyapı tesislerini kısmen veya tamamen
ikmal ederek ihtiyaç sahiplerine satmak, kiralamak.
Devletçe planlanan sahaların içinde kalan özel
ve tüzelkişilere ait arsaları kamulaştırmak.
Ancak, bu önemli görevi yaparken Arsa Ofisi
Genel Müdürlüğüne gerekli ödenekler tam verilme
mesi nedeniyle faal olarak devreye girememiş bi
raz kenarda atıl vaziyette bırakılmıştır.
Bugünkü ortamda, arsa spekülasyonunu önleye
cek tek kuruluş Arfa Ofisi Dairesi olduğuna hepi
miz yürekten inanıyoruz.

Bu uygulama 1979 yılında 710 milyon lira ile ya
pılacaktır. Beldelerin harita ve imar planlarının yapı
mı işleri büyük masraflarla gerçekleştirdiği halde, imar
uygulamaları belediyelerin mali olanaklarının çok sı
nırlı olması nedeniyle istenen düzeyde gerçekleştiri1 enıemekte ve bu durum dengeli ve düzenli kentleş
menin imar uygulamaları açısından sağlanması için
belediye olanaklarının devlet katkısını desteklenmesi
ni. zorunlu kılmaktadır. Bu ödenekler belediyelerin
4 yıllık imar programlarında öngörülen yol, pafk, ye
şil alan. meydan, pazar yeri, anıt çevresi gibi. İmar
uygulamalarının gerçekleştirilmesinde proje bedelleri
nin genellikle tümünü değil bir kısmının finansmanı
verilmektedir. Program önerileri hazırlandıktan sonra
yardım isteklerine ilişkin projeler intikal ettiğinden
önerilere yansıyan istekler gerçek hacmin altında kal
maktadır. Bu nedenle, önerilerimizde belediye ve pro
je ismi belirtilmemekte, programlar uzun vadeli değil
de, yıllık olarak yapılmaktadır.

Saym senatörler;
Ülkemizin jeolojik ve topografik oluşunu birçok
yerleşim merkezimizi heyelan, kalya düşmesi, su bas
kını gibi tabii afet olayları ile karşı karşıya bırak
maktadır. Bunun yanında ülkemizin dünyanın en
önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunma
sı hiç bir zaman unutulmamalıdır. Meydana gelen
depremlerde ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde
hiç bir zaman görülmeyen deprem hasarlarının mey
dana gelmesi büyük ölçüde can ve mal kayıplarına
uğramamızdan geri bıraktırılmış bir ülke oluşumu
zun tabii bir sonucudur. Her türlü teknik koşullar
dan uzak sağlıksız konut denmesi zor olan barınak
larda oturan vatandaşlarımız her afet olayında canın
dan olmakta ve canı kurtulan da tüm geçim olanak
larını kaybetmektedir. Bunun temelinde her konu
da her alanda olduğu gibi tabii afet olayları kar
şısında da önceden belirlenen belli politikaların bu
güne kadar oluşturulmaması yatar.

Sayıları 1 717'yi bulan belediyelerimizin parasal
güçten yoksun öncelikle geri kalmış yörelerdeki bele
diyelerin imar uygulamaları nedeniyle yapacakları yol,
park, yeşil alan, meydan, açık pazar, otopark için ge
rekli kamulaştırma ve düzenleme işlerinin gerçekleş
mesi için önem arz eden imar uygulamaları ödene
ğinin belediye olanaklarına devlet katkısı ile destek
lenmesi amacı için artırılmasına ihtiyaç duyulmakta
dır.

7269 sayılı Yasanın 1051 sayılı Yasa ile değişti
ren bazı bölümlerini içeren Afetler Kanununun afet
olaylarını muhtemel ve olmuş afetler diye incele
mektedir. Bundan amaç afet olabilecek konularda
ve yerleşme merkezlerinde afet olayları meydana gel
meden önce birtakım teknik önlemlerle afet olayla
rının oluşunu önlemektir. Ne yazık ki, afetlerle
ilgilenen örgüt bugüne değin bu konuda yaptığı hiç
bir çalışma yoktur ve bu gidişle bu örgütün gerek
410 —
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personel, gerek donanımı bakımından bu önlemleri
gerçekleştirmek üzere biç bir çalışmasına da raslayamıyoruz. Ancak, bu konuda yapılan iş muhtemel
afet bölgelerindeki konutları bir yerden alıp, başka
bir yere taşımak olduğunu da görüyoruz. Bu da
esasında çok dağınık olan kırsal alandaki yerleşme
merkezlerinin devlet eliyle bir daha dönerek daha
çok dağınık hale getirmektedir ve bu işlem kırsal
alana götürmesi gereken altyapı hizmetlerini zor
laştırmaktadır.
Afet sonrası uygulamalardan büyük aksaklıklar
meydana gelmektedir. Acil yardım kurtarma ekip
lerinin olmayışı, bu alanda görev alan kişilerin eği
timsizliği araç, gereç yokluğu, afet bölgelerinden
kurtarma işlerinde çalışanların dağınık kuruluşlarda
toplanması çalışmaları keşmekeş hale dönüştürmek
tedir. Bu nedenle, tek elde toplamak mecburiye
tindeyiz.
Sayın senatörler;
Afet sonrası canı yanan ve ekonomik canlılığını
da kaybeden yurttaş, bir an önce günlük yaşamı
nı devam ettirecek ekonomik
olanaklar sağlanma
lıdır. Bu da ancak, yıkılan konutun yerine yeni
sini yapmakla değil, konutu ile birlikte halkın için
de bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtulup üretici
olabileceği bir çevre yaratmakla mümkün olabilecek
tir. Bunun için konut + ekonomik işletme ünite
leri, yerleşme planında yer alacak olan ekonomik
ve sosyal hizmet üniteleri düşünmek ve gerçekleş
tirmek zorundayız. Bu yönden hükümetin ve bakan
lığın afet sonrası hazırladığı toplu yerleşim projeleri
ni takdirle karşılıyoruz.
Son 4 - 5 yıdır afet bölgelerinde konut yapımında
MC hükümetleri felsefesine uygun ihale yöntemleri
uygulanmış ve bu yüzden bir aracı sınıfı doğmuş
tur. İhale yönetiminde dahi hiç bir zaman gerçek
müteahhitlere iş verilmemiş, ihalelerde kapkaç usu
lü ile inşaat işleri ile yakından ilgisi olmayan kişi
ler iş almıştır ve ne yazık ki, bu uygulamanın çirkin
sonuçlan söylentileri ile ortadadır. Bütün bun
ların önlenmesii ve yapılan harcamaların gerçek afet
zedeye ulaşması için evini yapana yardım metodu
uygulanmalıdır ve bu zorunludur. Aksi halde, mil
yarlarca liralık afet harcamaları birkaç kişinin cebi
ne girecek ve ortada içine vatandaşın girmeyi dahi
reddettiği konutlar kalacaktır. Afet harcamalaırının
kişiyi zengin edecek fon olarak isimlenmesi olgusu
sil inmelidir.
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pı sistemi ile yapılacak yapılarda ve planların mo
dern çağdaki hazırlayıcılarına nitelikli teknik işgücü
sağlanabilmesi için sözleşmeli personel çalıştırılması
na olanak sağlanmalıdır.
Sayın senatörler;
İmar İskân Bakanlığının bütçesinin Türk Ulusu
na, sıkıntılar içerisinde mesken bekleyen, meskensiz insanlara yeni ümitlerin gerçekleştirilmesi ve ba
kanlıkta çalışan vefakâr işçi, memur ve idarecilerle
teknik elemanlara uğurlu ve hayırlı olması dileğiyle
saygılarımızı sunarız. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arda.
Sayın üyeler;
Gruplar adına kouşmalar tamamlanmıştır. Şahıs
lar adına konuşmalara geçiyoruz.
Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efendim.
Sa
yın İlhan, süreniz 10 dakikadır.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, İmar ve İskân Bakanlığının değerli
mensupları; hepinize saygılar sunarım;
Grup sözcülerinden sonra ben de İmar ve İskân
Bakanlığı Bütçesi üzerinde şahsıi görüşlerimi dile ge
tireceğim.
Maalesef benden evvel konuşan arkadaşlar gibi
ve bu yüce kürsüden altı sene İmar ve İskân Bakan
lığının sorunlarını dile getiren diğer arkadaşlar gibi,
bana hiç bir zaman İmar ve İskân Başkanlığının tüm
sorunlarını dile getirmek nasip olmadı. Ben burada,
sadece ve sadece; daima, Varto'da 90, Muş'ta 120,
Bulanık'ta 43 adet olan konut meselesini dile getire
rek günlerimi geçirdim ve şunu düşündüm: Dedim
ki, «Benim Varto'lu hemşehrilerim, benim Muş'lu
hemşehrilerim, Bulanık ve Hınıs'daki hemşehrilerim,
tahta barakada dururken ben Türkiye'nin sorunla
rıyla uğraşmakla zamanımı geçirirsem her halde lüks
le uğraşmış olurum.»

Benıim altı yıllık senatörlüğüm geçti; benim altı
yıllık senatörlüğüm sona erdi, maalesef ve maale
sef Varto'nun, Hınıs'ın, ve Muş'un sorunlarına her
hangi bir şekilde çözüm getiremedim. Buradan ko
nuştum, basın toplantısı yaptım konuştum, gündem
dışı söz aldım konuştum, bu duvarlar şahittir, sizler
şahitsiniz; bu konuyu on defa, yiırmi defa dile getir
dim; 220 kilometre yol yürüdüm, buna rağmen ben
Muş'un, Varto'nun ve Hınıs'ın sorunlarına bir çözüm
getiremedim. 220 kilometre yol yürürken her adım
da ben o köylü vatandaşın içinde bulunduğu o duruİmar İskân Bakanlığının görevlerini tam olarak
yapabilmesi için geleneksel yöntem ve prefabrik ya [ mu düşünerek yürüyordum.
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Sayın Başkan, değerli senatörler;
Benim Varto'lu hemşerileriım «Allah bu Devlete
zeval vermesin» diye dua ede ede bekliyorsa, bu
mudur onun kabahati?.. Gediz yapıldı, Demirci
yıkıldı
yapıldı, Sakarya yapıldı, Bingöl yapıldı,
Lice yapıldı, Van yapıldı; bizim ne kabahatimiz
var?..
İşte, bu ümitlerle bu ilkbaharın Mart ayında Var
to'ya gittik, Muş'a gittik ve en son ümitlerle Sa
yın Başbakanın mesajını götürdük ve «Sizin yarala
rınıza bu sene mutlaka merhem olacağız» dedik ve
yine olamadık...
Şimdi şunu belirtmek istiyorum: Muş'un sorunla
rını benden daha iyi bilen kimse yoktur. Varto'nun
sorunlarının en iyisini ben bilirim. Benim Bulanık'ın
kaç köyünde konut yapıldığını ve kaç köyün yıkık
olduğunu ben bilirim. Bu raporlarda, şurada bu
rada yazılmakla olmaz; ben bilirim. Polemiğe de
girmiyorum biliyorsunuz.
Sayın Başkan ve sayın senatörler, ben şimdi si
zin hakemliğinize başvuruyorum: 1 60,6 aileye ko
nut yapmak üzere Muş'a; 60, 70, 80 kilometre uzak
lıkta bulunan, Varto'da bulunan köylüler için siz
70 kilometre uzaklıkta bir konut yapmışsınız, arazi
si 70 kilometre uzaklıkta kalmış; bu köylü bu ko
nutla ne yapacak?.. Hangi imkânlarla işleyecek?..
«Efendim, aile başına 1,5 dönümlük arazi vere
ceğiz. ahır hayvancılığını yapacaklar...» Hayır efen
dim. 500 dönüm araziye sahip olan benim köylüm
hâlâ açtır. 1,5 dönüm araziyle ona yardım etmek
mümkün değil. Onun için, Muş'ta köy - kent veyahutta uydu - kent veyahutta başka bir isimle 1 606
aileye konut yapmak için atılmış olan temel, 60, 70,
80 kilometre uzaklıkta bulunan köylü için hiç bir
çözüm getiremez.
Hemen bir noktaya değinmek istiyorum: Köylü
bunu istiyor. Niçin istiyor biliyor musunuz?.. He
men belirteyim: «Bana bundan daha büyük bir ni
met ne olabilir. Ben bugün köydeyim, Devlet ba
na Muş merkezinde bir konut yapıyor; ben onu ya
rın, 2 5 0 - 3 0 0 - 4 0 0 bin liraya satacağım; ama yine
köyde kalacağım» diyor.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ankara'nın köylerini dolaşsak ve Ankara'nın köy
lülerine, «Size köyde mi konut yapalım,
yoksa
Ankara merkezinde mi?» desek, gayet tabii ki «An
kara merkezinde» diyecektir.
Varto'nun 13 köyüyle görüşmüşler; «Muş mer
kezinde olsun» demişler. Niçin?.. Gelip de orada
kalmak için değil. Arazileri 60, 70, 80 kilometre
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uzaklıkta olunca; yolu yok, hiç bir şeyi yok, gelip
de Muş merkezinde bu köylü nasıl yerleşsin?..
Onun için, 1 606 konutluk için atılmış olan te
mel hiç bir şeye yaramaz.
Üstelik bir şeyi daha belirtmek istiyorum: Ben
220 kilometrelik yol yürüyüşüyle dile getirmiş oldu
ğum konuyu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili
Burhan Garip Şavlı, bundan 15 gün evvel burada
vermiş olduğu bir beyanatla dile getirdi. «İsmail hak
lıdır, hiç bir suretle Varto'ya, Muş'a, Hınıs'a bu
sene elle tutulur bir yatırım yapılmamıştır»
dedi.
Siz de gazeteyi okudunuz.
Bununla şunu demek istiyorum: Ben o yörüyüşü
bir sorunu dile getirmek için yaptım ki, haklı bir
sorunu...
Bir konuyu daha burada dile getirmede işitiyo
rum. Bilhassa İmar ve İskân Bakanlığının üst kade
mesinde bulunan arkadaşlara söylemek istiyorum:
Geçen yıl Muş'ta çalışan 25 - 30 işçiye şöyle bir
yazı yazılıyor: «8 nci ayın 7'sine kadar sizin pozis
yonunuzu değiştireceğiz. İşçi iken memur olacaksı
nız»
Son günü İmar ve İskân Bakanlığına gittik. Saat
16,00'da (Çok ilginçtir; bilhassa altını çizerek söy
lüyorum) bize dediler ki, efendim, bu işçiler Van'a
gitmeyi kabul ederlerse bunlar işçiliklerinde devam
edebilirler.
BAŞKAN — Sayın İlhan, sürenizin bitmesine
bir dakika var, lütfen toparlayınız.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Başüstüne Sayın
Başkanım.
Pozisyonları değişmesin diye Van'a gitmeyi ka
bul etmek zorunda kaldılar benim işçilerim. «Niçin?..
Van ile Muş arasında ne fark vardır?..» Van'a git
tikten sonra, araya başka şahısları koymak suretiy
le, milletvekilleri ve senatörleri koymak
suretiyle,
Halk Partisinden çeşitli milletvekillerini veyahatta
nüfuzlu arkadaşları koymak suretiyle yavaş yavaş
tekrar Muş'a gelmeye başladılar. Ben haliyle, bu
konu dolayısıyla yürüyüş yaptığımı söylemedim; ama
komşu iki il arasında, ikisinde de İmar ve İskân Ba
kanlığının deprem inşaat çalışmaları var, ikisinde de
bölge müdürlükleri var; Muş'ta kalırsan memur ola
caktın, Van'a gidersen işçilik pozisyonun
devam
eder..
BAŞKAN — Sayın İlhan, teşekkür ederiz; süreniz
doldu.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Tamam efendim.
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine
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ve İmar ve İskân Bakanlığı mensuplarına hayırlı ve
uğurlu olmasını dilerim.
Yanlız şunu belirtmek istiyorum: Bu sefer ken
dim yürüdüm, (Bütün temenim 1979 yılı Bütçesinde
bu konunun ele alınmasıdır) bundan sonra mecbur
kalacağım, halliyle halkı yürüteceğim.
BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege?.. Yok
lar.
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?.. Yoklar.
Sayın Orhan Çalış?.. Yoklar.
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun efendim.
Sayın Nalbantoğlu, süreniz on dakikadır.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın senatörler;
Hepinizi
saygıyla
selamlarım. Bendeniz bir
kaç konuya değinmek için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum,
Memleketimizde geçmiş yıllarda birkaç tane dep
rem olmuştur. Bunların yaptığı hasarlar ve açtığı
yaralar nispeten onarılmış ve yaralar sarılmıştır; fakat
1966 yılında husule gelen Hınıs - Varto depreminin
hâlâ ne yaraları sarılmış ne de vatandaş mazbut bir
çatı altına alınabilmiştir.
Sayın Bakandan ve ilgili kuruluşlardan bu ko
nuya gereken ilgiyi göstermelerini istirham ediyo
rum.
Demin burada Sayın Poyraz'ın dediği gibi, Muş
Senatörü Sayın İsmail İlhan'ın belki yürüyüşü hak
sızdı;
ama ben de Hıns'tan Varto'ya, Hınıs'tan
Karayazı'ya, Hınıs'ta Tekman'a ve mümkün olur
sa aşıp Çat'a kadar herhalde yürümek zorunluğunda kalacağım. Beni yormamaları için, gelecek sene
sonuna kadar bu yörelerimize himmet göstermelerini
istirham ediyorum.
Doğu Anadolu'da, özellikle Erzurum'da yer kay
ması, taşkın, taş düşmesi ve daha bazı nedenlerle
köy yerlerimin değiştirilmesi gerekmektedir ve Erzu
rum'da bu konuda zannediyorum epeyce de köy var
dır. Bunların sayıları il il ve özellikle Erzurum ilindekiler de Bakanlığınız ilgili dairesince
herhalde
bilinmektedir. Öyle sanıyorum ki, bu işlere Ba
kanlığınız da gerekli önemi vermiyor veya ödenek
leri gereği (Az olduğu içdn) veremiyor. Bu köylerin
iyi bir etüde tabi tutulduğuna da kani değilim. Tesfiyeci jeologunuz ya yoktur; varsa da Doğu'ya git
mek yorucu oluyor nedense meslektaşlarıma. İzmir'in
bir mahallesiine giden jeolog adedi ile bunların gün
toplamı kadar bile jeologun Doğu'ya şu 15 yıl içe
risinde tetkik için gittiği kanısında değilim.
Önerim şu:
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Eğer bu köyler etüt edilmişse, yer kayması olan
köylere öncelik verilmelidir. Hiç olmazsa taşkından
tedirgin olan köylerin, bu taşkın işleri Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne bildiriiip, yaptırılabilir kül
fet azaltılabilir.
Taş düşmesine maruz köyler için de YSE Genel
Müdürlüğü veya Karayolları Genel Müdürlüğüyle te
mas kurup, onların o tehlikeleri bertaraf edilebilir.
İl İmar Müdürlükleri çok zayıftır. Oralarda işler
birhayli fazladır. Bunun tek nedeni, umursamaz ki
şilerin yığılmış olmasıdır. Bu personelden bir kısmım
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Alet Operatör
lüğü kursuna gönderip, alet operatörü yaparak birer
istimlak ekip ünitesi behemehal edinmek gereklidir.
Birçok yatırımlar öyle zannediyorum ki, istimlâk iş
lerinin tamamlanamaması nedeniyle arazi işleri ya
pılamadığı için yapılamıyor. Görüşüm odur ki, İmar
ve İskân Bakanlığı bütün kuruluşlarının görevlerinin
gereksinmelerine göre uygun ve yeterli bir kuruluş
halinde midir veya değil midir diye gözden geçiril
mesi gerekmektedir.
Bu uğraşıda böyle bir inceleme yapılırsa, sade
ce Bakanlığınızın zannederim mevcuttur Organizas
yon Metot Dairesi Başkanlığı yetkili personelinin de
ğil, Devlet Planlama Teşkilatı ve Karayolları Or
ganizasyon Metot Dairesinin yetkililerinden de ya
rarlanmasını ben öneriyorum.
İl - taşra örgütlerinizden birisinin tetkiki göre
viyle, onun örgüt olgusu bakımından uyumsuzluk
olup, olmadığı tetkiki benim haklılığımı kanıtlaya
caktır zannediyorum.
Merkez örgütleriniz içinde de sizlere önerilecek,
birçok organize konusu olacaktır.
İmar ve İskân Bakanlığı ve bağlı örgütlerinin ve
hatta mevzuatının reorganizasyona gereksinmesi ol
duğu kanımı hâlâ devam ettirmekteyim.
Bir de şu konu var. Erzurum imar planı artık
bitirilmelidir. Orada Belediye Başkanı bulunduğum
sırada, 1965'te başlattığım bu plan 13 senedir hâlâ
sürüncemede kalmıştır. Bu yüzden de tabiatıyla bir
çok konut yapımı ve hatta kooperatifler tarafından
konutların yapılması geç kalmaktadır.
Memleketi
mizdeki mesken darlığı zaten had safhadadır. Bu
konuya da eğilinmesini, betahsis Erzurum'a Bakan
lık ve ilgili kuruluşların biraz iltimas göstermesini
istirham etmekteyim.
Bu vesileyle, İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi
nin memleketimize, halkımıza, Bakanrk mensupla
rına hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (CHP
sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. I İçmektedirler. Acaba hafif ve orta hasar yardım
Sayın Eriş, sizin konuşmanız son konuşmadır,
paralarının kati dağıtım tarihi ne zamandır?
izin verirseniz Sayın Baikanı konuşturacağım; son söz
4. 1976 yılında Karlıova'da vukubulan
depre
olarak size vereceğim.
min tahribatının giderilmesi için bir program yapıl
RAÎF ERİŞ (Balıkesir) — Nasıl takdir ederseniz
mış mıdır. Yapılmış ise, programın muhtevası hak
Sayın Başkanım.
kında bilgi lütfeder misiniz?
BAŞKAN — Sayın Bakanım sizin yarım saatlik
Saygılarımla.
sürenizi bölmemek için, önce soruları okutturup, tu j
BAŞKAN — Bir başka soru var; okutuyorum
tanağa geçirttireyim, ondan sonra zatıâliniz buyurun
efendim.
efendim.
Sayın Başkan
Buyurun efendim,
soruları okutturuyorum.
!
Aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasına tavas
Yüksek Başkanlığa
sutunuzu rica ederim.
Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından ce
1. Kocaeli Belediyesinin 30 hin konutluk yeni
vaplandırılması için delalet buyurulmasını saygıyla
İz - Anonim Şirketinin halen 6 bin üyesi, 7 500 dö
arz ve rica ederim.
nümlük istimlâki tamamlanmış ve prefabrike konut
Bingöl
projesi hazırlanmış, prefabrikasyon için lazım gelen
Mehmet Bilgin
makinelerin bir kısmı Avrupa'dan ithal edilmiş ol
duğu Bakanlığınızca da malumunuzdur.
1. 1966 depreminde Varto'yla beraber Bingöl'ün
Karlıova ve Kiğı ilçeleri de büyük hasara uğramış ise
Halen bu 30 bin konutluk proje sahipsiz olarak
de, aradan 13 yıl geçmesine rağmen maalesef hâlâ
beklemektedir.
Bakanlığınızın büyük
katkılarıyla
bu iki ilçe ve köylerindeki tahribat giderilmemiş, bi
olumlu hale gelen bu projeye sahip çıkmayı düşü
nalar bile yapılmamış, vatandaşlar tahtadan ve ha
nüyor musunuz?
sırdan barakalar içinde idamei hayata terk edilmişler
Sorumun yazılı olarak cevaplandırılmasını say
dir.
gıyla rica ederim.
a) Bu tahribatın giderilmesi için Karlıova ve
Kocaeli
Kiğılı vatandaşlar daha ne kadar zaman bu sıkın
Abdullah Köseoğlu
tıya katlanma mecburiyetinde bırakılacaklardır?
BAŞKAN — Bir başka soru daha var; okutuyo
rum efendim.
b) Kar, tipi, fırtına gibi tabii kuvvetlerin tesi
rine maruz bu ilçeler sakinlerinin sığınabileceği barı
Sayın Başkanlığa
naklarının kati bitim tarihi ne zamandır?
Delaletinizle aşağıdaki sorumun Sayın Bakan ta
c) Bu hususta
Bakanlığın tatbik edeceği
bir
rafından cevaplandırılmasını rica ederim.
programı var mıdır? Var ise vatandaşlara iletilmek
Saygılarımla.
için lütfeder misiniz?
Elazığ
2. 1971 Bingöl
depreminde iyi bir başlangıç
Cahit D alo kay
yapılmış ise de, maalesef hâlâ istenen ve özlenen
sonuca yarılamadığı için üzgünüz.
4759 sayılı Kanunla
kurulmuş, Tüzelkişiliğe
haiz, idari bakımdan vesayet makamı olarak bida
a) Bütün
tahribatın giderilmesi için mevcut
yette İçişleri Bakanlığına ve sonra İmar ve İskân
programın tatbikatının kesin sonuç tarihini öğrene
Bakanlığının kurulmasıyla bu Bakanlığa
kanunla
bilir miyiz?
bağlanmış İller Bankasının;
b) Metan (Balpmar) suyu tesisatının iyi yapıl
maması ve borularının kifayetsizliği nedeniyle Bingöl
1. Vesayet makamı ile esas kuurluşun ilişkileri,
bu hayırlı tesisten layıkiyle
faydalanamamaktadır.
ancak yasa ile tasrih edilen hallere inhisar edilece
Nasıl ve ne zaman bu tesisin yapımı bitecektir?
ğine ve hangi dairelerin devlet dairesi olduğunun be
lirlendiğine ve İller Bankasının bu tür dairelerden
3. 1975 Lice depreminde Genç ilçesinin köyle
rinde büyük hasar tespit edilmiştir.
i biri olmadığının bilindiğine,
2. İller Bankası Kuruluş Kanununun ve bu Bana) Binaların yapımına ne zaman başlanacak ve
bilhassa ihale tarihi kati olarak tespit edilmiş midir? I kanın İmar ve İskân Bakanlığına bağlı olduğu hu
susundaki kanun hükümleri, hususi kanunlar oldu
Edilmiş ise ne zamandır?
ğu cihetle, genel mahiyetteki bir kanun olan 4951
b) Acilen o anda yapılması gereken hafif ve
orta hasar yardımlarını zavallı köylülerimiz hâlâ bek- j sayılı Kanım hükümlerinin hususi kanunların önüne
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geçemeyeceğine göre, niçin 4951 sayılı Kanundaki, l yarar vardır. Onun sonunda, zannediyorum varıla
«Devlet daireleri Başbakanın teklifi ve Cumhurbaş
cak yargılar daha gerçekçi olur.
kanının onamasıyla bakanlıklar arasına
dağıtılır»
İmar planlarının çalışmalarına değindiler ve bü
hükmüne daıyanılaraik, İller Bankasının Yerel Yöne
yük gecikmelere sebep olduğundan bahsettiler. «Çoğu
tim Bakanlığına bağlanmasına uzun müddet diren
zaman imar planlarının uygulamanın arkasından git
miş olduğunuz da bilinmekle beraber, bilahara bu
tiğin^ ifade buyurdular. Gerçekten bu, öteden beri
na razı olup gözyumdunuz?
süregelen ve bizim de Hükümet olarak şikâyetçi ol
duğumuz bir uygulama tarzı idi.
BAŞKAN — Tamam efendim.
İmar ve iskân Bakanı Sayın Ahmet Karaaslan,
Hükümete geldiğimizde 12 yıldan beri çalışmaları
buyurunuz efendim.
devam eden İstanbul nazım planı bir türlü bitirile
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA
memişti. Bir yıllık bir çalışmayla aldığımız idari ön
lemlerle bu, şu anda tasdik safhasına gelmiş ve ya
ASLAN (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan,
kında peyderpey tasdik edilerek yürürlüğe konacak
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri;
tır.
Bakanlığımın 1979 mali yılı Bütçesi üzerinde ge
rek grupları, gerekse şahısları adına söz alıp değerli
Bazı nazım plan kararları sonucu İstanbul sem
eleştirilerde bulunan tüm üyelere teşekkürlerimi su
tinin hizmetlerinden bahsettiler. Toptancı Hali, deri
nuyorum.
cilerin durumu, nakliye ambarlarından bahsettiler ve
Şunu hemen ifade edeyim ki, bu eleştirilerden
bunların büyük bir kısmının da gerçekleştiğini ifade
asla rahatsız olmadım. İçinden gerçekleri seçemeye
ettiler. Maalesef biz Hükümete geldiğimizde büyük
çalıştım, gerçek olduğu nispette bize, uygulamaları
bir kısmını gerçekleşmiş olarak bulmadık. Nakliye
mızda rehber vazifesi görecek ve büyük çapta ışık
ambarları geçen sene taşındı. Dericilerin taşınma işi
tutacaktır.
için ilk defa bu yıl 1979 yılı Bütçemize 250 milyon
Adalet Partisi Grubu adına konuşan Sayın Vefa
liralık bir ödenek konmuştur. Gerçekten İstanbul
Poyraz'ın burada tekrar dile getirdiği; ama tartışıl
ilimizin büyük bir problemidir. Öyle zannediyorum
masında fazla bir yarar görmediği konular, defalarca
ki, bu Sayın Poyraz'ın tetkiklerinden, gözden kaçmış
kamuoyunda tartışıldığı için, ben de burada tekrarla
olan bir nokta olsa gerek.
makta bir yarar görmüyorum.
Keza Toptancı Hali konusunda, bu amaca tam
Ancak, bir hususu da cevaplandırmadan geçeme
uygun bir yer aranmaktadır. Son olarak İstanbul
yeceğimi arz etmek istiyorum. Hükümetlerin müşte
Belediyesiyle Nazım Plan Bürosu arasında görüş bir
rek sorumluluğu vardır. Bu hükümetler
müşterek
liğine varılmış ve yine bu sene bu Bütçeye konan
sorumluluk anlayışı içerisinde bir nevi görev bölümü
ödenek içerisinde bu projenin de gerçekleştirilmesine
anlamına gelen kendilerine verilmiş olan alanlarda
çalışılacaktır.
her bakanlığın da ayrı ayrı icraatları vardır.
Diğer büyük şehirlerin nazım planlarından bah
Bu itibarla İller Bankasının, İmar ve İskân Ba
settiler.
Ankara nazım planı aynı şekilde Hükümete
kanlığına veya başka bir bakanlığa bağlı bulunma
geldikten
sonra tasdik safhasına gelmiş ve peyderpey
sının, hükümetlerin müşterek sorumluluk anlayışı
tasdik edilmekte devam etmekte, tasdik işlemleri yü
içerisinde öyle zannediyorum ki, fazla üzerinde dur
rütülmektedir.
maya değer siyasi bir tartışmaya konu olacak bir
yönünün bulunmaması gerektiği kanaatindeyim. Ye
ter ki, Hükümetin tüm üyeleri, bu müşterek sorum
luluk anlayışını her zaman uygulamalarında, izahat
larında taşısınlar. Kâfi miktarda Hükümetimizin bu
müşterek sorumluluk duygusundan hareket ettiği ka
naatindeyim.
İller Bankasının partizan bir tutumun aracılığı ha
line getirildiği konusundaki beyanlarına şu anda bu
kuruluş bana bağlı olmadığı için cevap verme duru
munda olmamakla beraber, öyle zannediyorum ki,
geçmiş uygulamalarla da mukayese etmekte büyük

«Metropoliten idare yeniden
düzenlenmelidir»
dediler. Buna aynen katılıyorum. İstanbul met
ropol alanı içerisinde 34 belediye vardır. Bunların
arasında çeşitli düşünce farkları vardır. Birçok ba
kımlardan bir hizmet bütünlüğü etrafında toplamak
mümkün olamamaktadır. Son olarak İmar Koordi
nasyon Kurulundan aldığımız bir kararla metropo
liten idarelerin yeni bir biçimde düzenlenmesi konu
sunda îmar Koordinasyon Kurulundan karar alın
mış ve bu kararın ışığı altında da yeni yasal düzen
lemelerle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
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Konut konusuna değindiler ve bir varsayımdan j
hareket ederek sanki Bakanlığın sadece kiralık ko- j
nut uygulamalarıyla ilgiliymiş gibi bir genel kanaati 1
ifade ettiler. Aslmda biz Bakanlık olarak, kamu j
kaynaklarıyla kiralık konut üretmekle konut soru- j
nunun halline inanmıyoruz ve bu sebeple de uygula- j
malarımızı tamamen değişik bir biçimde sürdürmeyi j
düşünüyoruz. Bu da büyük ölçüde halkın elindeki i
bilgi birikimine ve potansiyeline dayanan bir uygu- j
lama olacaktır.
j
Eğer, kendilerinin düşündüğü gibi konut sorunu- i
nun kamu kaynakları ile halledilip, kiralık konut şek
linde halli mümkün olsaydı, bugüne kadar bu uy
gulama sürüyordu, bundan iyi neticeler alınması ge
rekirdi.
Eğer, bu yol seçildiği takdirde ki, bugüne kadar
bu yol seçilmiştir. Dördüncü Beş Yıllık
Kalkınma
Planının konut ihtiyacı 1 milyon 700 bin civarında
tespit edilmiştir. Bunun ortalama olarak fiyatlarını j
500 bin liradan hesap ederseniz, 850 milyar lira eder.
Yıllık bütçelere de 180 milyar gibi bir kaynak ayır j
mak gerekir. 250 binden hesap ederseniz ki, bugünkü
fiyatlarla mümkün değil, yıllık bütçelerde 90 milyar
gibi bir kaynağın kamudan ayrılması gerekir ki, bu
yoldan konut sorununun çözülmesi mümkün değildir.
Onun için biz Hükümet olarak bazı temel ilkeler
den hareket etmeyi, soruna daha gerçekçi bir açıdan
yaklaşmayı uygun bulduk. Bu tespit ettiğimiz ilke
ler, temelde iki noktada toplanmaktadır. Konut so
rununu arsadan ve kentleşmeden soyutlayarak müm
kün değildir. Yani arsa spekülasyonunu önlemediğii
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kredi sistemi, Bağ - Kur'un ayrı bir kredi sistemi,
Emlak Kredinin ayrı bir kredi sistemi yerine bütün
bu kredi kaynaklarını topyekiin bir politika bütün
lüğü içerisinde kullanıp daha geniş ölçüde vatandaş
larımızın yararlanab : leceği bir uygulamaya dönüş
türmek.
Belirli oranlarda konut üretenlere prim vermek.
Konut üretiminde yatakhane kentlerden kaçınıp,
iş ve çalışma olanaklarından yoksun nüfus yığılma
larına meydan vermemek.
Bununla şunu ifade etmek isliyorum. Eğer, bu
1 700 000 civarındaki konut açığının şartlarını ko
laylaştırır, Türkiye'de dengeli bir kalkınma anlayışı
içerisinde meseleyi ele almazsanız o zaman bugün
Türkiye'nin, Türkiye nüfusunun l.TO'unu barındıran
Ankara, İstanbul ve İzmir'de gelecekte Türkiye nü
fusunun belki (/c 20'sini, belki de bunun daha yük
sek bir oranını toplama gibi bir sonuç çıkaracaktır.
Bugün âdeta bu illerimizdeki düzensiz büyümeler ve
gelişmeler bir bünyeyi rahatsız eden urlar niteliğine
bürünmüştür. Onun için, konut sorununu Türkiye'nin
genelde dengeli bir kalkınma anlayışından soyutlaya
rak da çözümlemek bizi yanlış yollara götürür sanı
yorum.
Kentsel nüfusu yurt düzeyinde dengeli bir şekilde
dağıtmak, bölgeler arası dengeli kalkınma anlayışı
içerisinde konut sorununa çözüm aramak gerekir.
Diğer bir şart da, ucuz ve tamamen yerli kaynak
lara dayalı inşaat malzemesi üretmekle konut soru
nunu çözmek mümkündür.

miz müddetçe Türkiye'de konut sorununun çözümü !
Bu şartlan sağlamadıkça ve bu gerçekçi yakla
1
mümkün değildir.
şımla konut sorununu bir devlet sorunu olarak ka
O halde, kentleşmeden de soyutlayanlayız. Önem
bul edip üzerine gitmedikçe bugüne kadar uygula
li olan bir kimsenin fiziksel barınma ihtiyacının gi- | nan birtakım geçici tedbirlerle maalesef konut soru
derilmesi değil, aynı zamanda düzenli ve sağlıklı bir j nunu çözmek mümkün değildir.
kent yaşamı içerisinde bir konut sahibi olması önem
Sayın Poyraz, vaktin darlığı sebebiyle konulara
lidir. Aksi halde, çok geçmiş çağlarda insanlar bunu \
anabaşlıklarıyla
temas ederek gitmek mecburiyetini
çok daha ilkel yapılar içerisinde sadece fiziksel ba- I
hissediyorum.
Konut
konusunda bu kadarla yetini
rınmayı gerçekleştirir durumda idiler.
yorum. Öyle zannediyorum ki, Sayın Tüten'in de ko
Onun için bu temel ilkeleri saptadıktan sonra, va
nut konusundaki beyanlarına bu sözlerimle cevap
tandaşı konut sahibi edecek
bazı şartların Devlet
vermiş oluyorum.
tarafından sağlanması neticesinde konut sorununun
Belediye teknik hizmetleri konusunda Sayın Poy
çözümlenebileceğine inanıyoruz.
raz, «125 milyon lira gibi bir ödenek ayrılmış. Ge
Bunlardan birincisi, ucuz ve altyapısı tamamlan
çen yıl 539 milyon lira iken bu yıl 125 miiyon lira
mış toplu konut üretimine açılabilir arsaları üretmek.
ayrılmış» dediler. Öyle zannediyorum ki, bütçeyi tet
Bunun için ayrılan kaynağın da belirli bir sürenin so
kikleri
sırasında bir rakam gene gözden kaçmış ola
nunda da geri dönmesini sağlamak.
cak. 625 milyon liradır bu sene bütçemizdeki rakam.
Kamu kaynaklı kredileri, bir politika bütünlüğü
125 milyon değil 625 milyondur. Belki bu 6 rakamı
içinde kullanmak. Yani. Sosyal Sigortaların ayrı bir
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1 şeklinde görülmüş olabilir. Zannediyorum bir ra
kam hatasından doğmuş olsa gerek.
«Sık sık Hükümet tebliğleriyle vatandaşların ar
sa sahibi olmasını önlenmek istemektedir» dediler.
Doğru, Hükümet tebliği neşrediyoruz; ama bu Hükü
met tebliğlerini neşre cesaret etmekle
Türkiye'de
âdeta belirli çıkar çevrelerince vatandaşı dolandırma
vasıtası haline gelen hisseli arsa satışlarının da üzeri
ne gitmiş oluyoruz.
Sayın senatörler;
Çok somut örnekler verip meseleyi ortaya koy
makta yarar görüyorum.
Nazım Plan Büromuzun İstanbul'da yapmış ol
duğu bir araştırmaya göre, belirli bir dönem zarfında
2 100 000 gayrimenkul satışı olmuş. Bunlardan
800 000 kadarının alıcıları yurt dışındaki işçilerimiz
ve genellikle de satın aldıkları gayrimekullerin çoğu
hisseli tapular şeklinde. Çoğu zaman bazı kimseler
genellikle Hazine arsalarının yakınında bir tapulu gay
rimenkulu seçmek suretiyle Hazine arazilerini de ka
tarak kağıt üzerinde bir parselasyon yapmakta. Ara
ziyle bir ilişkisi olmadan, kadastrol durumla bir ilişkisi
olmadan o parseli basit düz kâğıt üzerinde vatandaş
lara göstermekte, işte senin parselin şu numaralıdır,
300 veya 500 metre kareden ibarettir; tapu itibariyle
de 1/1 000 hissesine maliksin diye bir de hisseli tapu
kesip vermektedir düzenlediği akit sonucu; ama ka
dastrol olarak onu araziye aplike ettiğimiz zaman
13-15 santimetre kare gibi gülünç alanlarla karşıla
şılmaktadır.
Eğer Hükümet bu konunun üzerine gitmiş, bunun
la ilgili «Ey vatandaşlar, aldanmayın, bu nevi şeylere
inanmayın, il imar müdürlüklerimiz, belediyelerimiz
sizin emrinizdedir. Gerekli
bilgileri aldıktan sonra
bunları, bu gayrımenkulleri satın alın» demişse, bunun
yadırganacak nesi var Sayın Poyraz.
Kurtarılmış bölgelerden bahsettiler. Bizim hükü
met anlayışımızda kurtarılmış bölge düşüncesi yoktur.
Türkiye'nin her tarafı milli sınırlar içerisinde bir bü
tündür ve Hükümetimizin hiç bir üyesinin, hiç bir gö
revlisinin giremeyeceği bir yeri kabul etmiyoruz. Sa
yın Poyraz gayet iyi bilirler, bu kurtarılmış bölge laf
larının edildiğinin ertesi günü bizzat kurtarılmış bölge
olarak ifade edilen bölgeye kendim gittim, elimi kolu
mu sallayarak gittim. Ne arkamda dozer vardı, ne
traktör vardı, ne de silahlı güçler; ama oradaki va
tandaşlar maalesef kötü yönetimler sonucu birtakım
aşırı franksiyonların kucağına itilmiştir. İnşallah bunları
en kısa sürede bunların kucağından alacağiz. (CHP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
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Van deprem uygulamasından bahsettiler. Kim ne
yapmışsa açıklansın dediler. Bunu öyle zannediyorum
ki, kâfi miktarda basında tartıştık. Sayın Poyraz tek
rar buraya getirmeselerdi çok daha iyi olurdu. Ben
de dolayısıla , daha önce izah ettiğim bir konuyu Yü
ce Senatonun huzurunda temcid pilavı gibi tekrarla
maktan kurtulmuş olurdum; ama kendileri arzu et
tiler. Tekrarlayım. Biz Hükümete geldiğimizde Van'da
yapılması gereken 9 500 konuttan bitenlerin sayısı
1 790 idi. Ayrıca bunun dışında 2 300 kadarının da
çatısı kapatılmış idi. Diğerlerini tamamen 1978 yılı
içerisinde tamamladık. Şu anda tamamlanan konut
sayısı 8 500 civarındadır. (CHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar) Geçen yıl aç ve açıkta kalıp yardım
gönderdiğimiz vatandaşlardan bu yıl en ufak bir sız
lanma gelmemiştir. Ne basında, ne kamuoyunda artık
bu konu tartışılmaktan, istismar olmaktan çıkmıştır.
İşin gerçek yönü budur. Kendilerinin bilgilerine su
narım.
Muş Bölge Müdürlüğü çalışmalarından bahsetti
ler. Sayın Senatörler İsmail İlhan da bu konuya de
ğindiler. Bu konuyu kısaca cevaplandırmakta, 1966
yılında meydana gelen bu depremden hükümete gel
diğimiz zamana kadar ne yapılmıştır, ondan sonra biz
ne yapmışız, kısaca dile getirmekte yarar görüyorum.
1966 - 1967 yıllarında Muş - Varto depremi olmuş,
binlerce yurtaşımız hayatını kaybetmiş, 18 600 adet
çeşitli tipte yapı da yıkılmıştır. Bu tarihlerde bizim
hiç bir isim bulamadığımız bazı barınaklar yapılmış.
Burada fotoğrafları vardır. Bunların alanları 1 7 - 1 8
metrekare civarında olan basit barakalar şeklindedir.
18 610 adet barınak bu tiptedir. Bunlara hiç bir isim
koymak mümkün değil. Onun için 1972 yılında bu
konu tekrar ele alınmıştır. Ancak 1972'den sonra
sürdürülen çalışmalarda da konuya bir çözüm getiri
lememiş, toplam olarak 1 454 konut ihale edilmiştir
1972'den 1978'e kadar. Bunlardan 1 224 kadarı bit
miş, 204'ü de bu yıl bitirilecektir.
Ayrıca kendi evini yapana yardım
metoduyla
1978 yılı sonuna kadar yapılan konutları da hesaba
kattığınız takdirde, toplam olarak beher yılın orta
lamasına 300 konut düşmektedir. Eğer bu tempoyla,
bu çalışmayla Muş - Varto - Hınıs probleminin halli
düşünülmüş olsaydı, öyle zannediyorum ki, belki bir
neslin ömrü dahi yetmeyecekti.
Biz ne yaptık? Biz problemin büyüklüğünü, hac
mini, boyutunu nazarı itibara alarak ciddi bir şekilde
üzerine gitmeyi planladık. Ne yaptık? Almanya'dan
ithal ettiğimiz ve günde 20 konutluk inşaat malze-

— 417 —

C. Senatosu

B : 35

mesi üreten bir fabrikayı 1978 yılı içerisinde Muş
merkezinde kurmaya başladık. Bu fabrika Türkiye
şartlarına oldukça uygun ve inşaat malzemesinin de
yerli kaynaklardan temini mümkün olan bir fabrika
tipidir. Günde, çift vardiya çalıştığı takdirde 20 ko
nutun duvar malzemesini üretebilecek güçtedir ve
her hangi bir işçi bir kalifiye duruma da gerek kal
madan bu üretilen malzemelerle günde 100 metreka
relik bir konutun duvarını örebilmektedir. Meselenin
üzerine bu kadar ciddi olarak gittik.
«Muş ve Varto'da yurttaş]arımız 12 yıl bekledi
ler. Bu meseleyi sadece fiziksel bir barınma olarak
ele almayalım, aynı zamanda bunların ekonomik, sos
yal ve kültürel ihtiyaçlarını da bu fiziksel konut ih
tiyacı ile birlikte düşünelim» dedik. Bölgede iki şe
hir plancısı, bir jeolog, mimar, mühendislerden mü
teşekkil bir ekip uzun süre araştırmalar yaptı 41
köyde. Tek tek ailelere sormak suretiyle bir anket
düzenledik. Araştırmaların bütünü
gösterdiğim bu
kitapta toplanmıştır. Köy muhtarlarının beyanlarını
aldık ve şöyle bir hal tarzının hem kendilerinin ya
rarına olacağı hem de Türkiye ekonomisine katkıda
bulunacağı düşüncesi o bölge halkı tarafından da
benimsenerek ağır bastı.
Düşünce şu : Muş'ta daha önce başlayıp, ne za
man biteceği belli olmayan bir şeker fabrikası inşaatı
var. Temeli atılmış; ama ne zaman biteceği belli de
ğil. Muş ve Varto'nun bu durumunu dikkate alarak
hızlandırılmış projeler arasına aldı Hükümetimiz.
«Bu şeker fabrikalarının kurulduğu yerlerde birtakım
yan ürünleri var. Bölge genellikle hayvancılıkla işti
gal ediyor. (Küspe) denilen, besicilikte son derece ya
rarlı bir yan ürünü var, bundan yararlanarak Muş'ta
ki hayvancılık için yurttaşımızda mevcut bilgi biriki
minden de yararlanarak ağırlık hayvancılıkta olacak
şekilde bir proje düzenleyelim» dedik.
Kendi gönül rızalarıyla bu küspeden yararlanıp
hayvancılık yapmak isteyen 1 700 konutu plancıları
mızın yeni bir yerleşmeye model olacak şekilde yap
tıkları çalışma sonucu, Muş'a 10 kilometre uzaklık
taki Yeniköyde toplamaya karar
verdik. Bu istek
Hükümet olarak bizim tarafımızdan vatandaşa zorla
kabul ettirilmedi. Şu gösterdiğim kitabın içinde va
tandaşın tek tek anket formuna verdiği cevaplar var.
Köy muhtarlarının resmi mühürlerinin sonuçları var
dır. Resmi mühürlerini taşıyan belgeler vardır, bu
araştırmanın içinde yer almaktadır.
Bunun sonucunda, en az beş büyükbaş hayvanı
besleyebilecek şekilde bir ahırı bulunan, geniş bir
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bahçesi bulunan konutlarla birlikte hayvancılık işle
vini de sürdürebilecek şekilde bir planlamaya gittik.
Ayrıca bu bireysel faaliyetlerin yanında da top
luca uğraşacakları küçük el sanatları merkezi, pratik
sanat okulu, hayvancılıkta elde edecekleri ürünleri
değerlendirecekleri kooperatiflerini de düşünerek bu
na göre bir planlama yapıldı, öyle zannediyorum ki,
diğer bakanlıklarla da gerekli koordinasyon sağlanıp,
bu proje 1979 yılı içerisinde bitirildiği takdirde Tür
kiye'de belki bir yerleşme modeü olabilecek kadar
teknik detayları incelenerek ortaya konmuş bir pro
jedir. Her şey düşünülmüştür proje içerisinde. Özel
likle modern bir kentin bütün sağlıklı vasıflarını hem
bünyesinde taşımakta hem de rahat bir hayvancılığa
imkân verecek şekilde bir plan düzenlenmesine gidil
miştir.
Ayrıca projede «Ülkenin kaynakları kıt, son de
rece sınırlı, bunu bir müteahhide verdiğimiz takdirde
bu işin altından çıkamayız.» dedik. O günün rayiçleri
ne göre 525 milyon lira civarında bir para tutuyordu.
Adalet Bakanlığıyla işbirliği yapmak suretiyle ceza
evinde günlerini geçiren kader mahkûmlarını getirip
burada çalıştırmayı bir protokolle sağladık. Halen
bu projede mahkûmlar çalışmak suretiyle asgari ücret
üzerinden ücret alarak projeyi sürdürmeye çalışmak
tadırlar. Önümüzdeki inşaat mevsiminde projeye da
ha büyük ağırlık verilerek projenin en kısa sürede
bitimine çalışılacaktır.
Sayın Poyraz, «Halen tasdikte bekleyen belediye
lerin haritaları var» dediler. «Siyasi sebeplerle (Özel
likle) gecekondu önleme bölgelerinin planları var»
dediler. Ben şu anakadar
arkadaşlarıma
sordum,
bütün teknik kadro buradadır, İstanbul belediyelerin
den gelmiş de tasdik bekleyen ne bir tek harita, ne
de bir tek gecekondu önleme bölgesinin planı var.
Kaldı ki, biz bu İmar Planlama Genel Müdürlü
ğünün çalışmalarını 1978 yılı içerisinde yeni bir esa
sa oturttuk ve bunu da 28 Eylül 1978 günlü Resmi
Gazetede ilan ettik. Orada getirdiğimiz en önemli
kriterlerin başında şu gelmektedir :
«Emsali bir yeşil alan teklif edilmedikçe, yeşil
alan ve yol daraltmasını içeren plan değişiklikleri tek
lifleri dikkate alınmayacaktır» dedik.
«Teknik ve sosyal altyapısının yeterliği kanıtlan
madan yoğunluk artırıcı; yani kat artırıcı teklifler incelenmeyecektir» dedik.
«Kimden, hangi belediyeden veya hangi şahıstan
gelirse gelsin bütün evraklar Bakanlığa ulaştığı sıra
ya göre incelenecektir» dedik ve bunları da özellikle
418 —
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Ankara'da herkesi iş takip etme mecburiyetinde bı
rakmamak için Resmi Gazetede ilan ettik, (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri)
Bu tedbirlerin alınmasından sonra zannediyorum
değerli meslektaşım Şerif Tüten'e de bu vesileyle ce
vap vermiş olacağım. «Neler değişmiştir?..» dediler.
Çok şey değişti İmar ve İskân Bakanlığında, Hükü
mette çok şey değişti; ama bazılarını belki zaman
bulup anlatamadık. Bu tedbirlerin alınmasından son
ra 14 bin imar plan değişikliğinin 10 bini karara bağ
landı, 4 bini de karara bağlanmak üzeredir. 55 yeni
imar planı tasdik edildi, 399'u da incelemede ve yıl
sonu itibariyle büyük çoğunluğu tasdik edilecek du
ruma gelecektir.
Ayrıca, yıllardan beri ufak tefek ölçüm hataları
sonucu iskân ruhsatı alamayan binlerce yurttaşımız
var. Bunların bu haklı ıstıraplarını; yani somut ör
neklerle ifade etmek gerekirse, tavan yüksekliği 2,95
olması gerekirken 2,93 olmuş, 2,90 olmuş. Komşu
suyla arasındaki bahçe mesafesi 3,25 olması gerekir
ken, 3,26 olmuş. Bu sebeplerle iskân ruhsatı alama
yan binlerce yurttaşımız var. Bir çok kimseler de
âdeta bu haklı ıstırabı kendi çıkarlarına gerekçe ya
pıp Meclisten genel bir İmar Affı Yasası çıkarma
nın gayreti içerisindeydiler. Biz bu haklı ıstırabı hak
sız birtakım kazançlarla kaçak katlar yapmış, şu ve
ya bu şahsın Hazinenin arsası üzerine bina yapmış
tüm kaçak yapıları affeden bir anlayıştan soyutladık. Bunlar haklı isteklerdir, bunları çözüme kavuş
turacağız dedik.
Yine 28 Eylül tarihli Resmi Gazetede neşrettirdi
ğimiz, Ankara Belediyesi
dışındaki
belediyelerin
imar yönetmeliklerinde yapmış olduğumuz değişik
likle, tüm bu şekilde kabullenilebilir hataları beledi
yelerin kabul edip, getirdiğimiz bazı kriterlerle iskân
ruhsatına bağlanmasını sağladık.
Eğer bunun uygulamasında bazı yanlışlıklar, ay
rıcalıklar yapılıyorsa, Sayın Poyraz bize hatırlattıkla
rı takdirde, ifade etmeye çalıştığım bu genel prensip
ler içerisinde büyük bir itinayla üzerine gideceğiz ve
haksızlığa meydan vermeyeceğiz; ama bu konuda de
falarca genelgelerle belediyelerimizi uyardık, valile
rimize, kişiye özel mektuplar yazmak suretiyle ko
nunun önemini belirtmeye çalıştık.
Sayın Hilmi Nalbantoğîu, Erzurum imar planın
dan bahsettiler. İmar planını biz bütünüyle ele almış
bulunuyoruz; nazım plandan itibaren. Öyle zannedi
yorum ki, Gezköy civarını önümüzdeki ilkbaharda
onanma safhasına getireceğiz teknik eleman buldu— 419
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ğumuz takdirde. Bu, tüm teknik eleman
istihdam
eden bakanlıkların müşterek bir problemidir. Bu ça
lışmaların daha hızlı bir şekilde cereyan etmesini sağ
lamış olacağız. Bu işi bitirmekten de ayrıca bizim de
kendileri kadar zevk duyacağımızı ifade etmek iste
rim.
«Politik baskılarla değişen imar planlarından «Sa
yın Şerif Tüten söz ettiler; doğrudur. Belki bu şekil
deki uygulamalar olmuştur; ama biz tamamen 1978'
de plan değişikliklerinin ne şekilde
inceleneceğini.
kriterlere bağladık. Bugüne kadar bu kriterler yoktu.
Kamuoyuna da açıkladık. Sadece şunda bazı öncelik
ler tanıyoruz: Kamu yararı olan konularda, o yetkiyi
de sadece Bakan taşımaktadır ve bugüne kadar 30-40
plan değişikliğinde uygulanmıştır. Önceden soruştu
ruyorum, eğer bir kamu yararı varsa, oraya bir ka
mu hizmeti götürülecekse, bir toplu konut inşaatıyla
ilgili bir plan değişikliğiyse ona öncelik veriyorum,
diğerleri tamamen, Bakanlığa varış sırasına göre kay
da girmekte ve o şekilde ele alınmaktadır.
Metrepoliten alanlar için yeni yönetim biçimin
den bahsettiler. Zannediyorum, Sayın Poyraz'a ce
vap verirken bu konuya da cevap vermiş oldum.
Konut konusunda kendileriyle tamamen berabe
rim, Sayın Tüten ile beraberim. Kamu kaynaklarını
bu şekilde kullanarak konut sorununu
halletmek
mümkün değildir. Biz bu kamu kaynaklarını daha
çok yurttaşın yararlanabileceği arsa spekülasyonunu
önleyecek, büyük ölçüde altyapısı tamamlanmış arsa
üretimine dönük yeni bir uygulamaya girmek üze
reyiz. Bunun için de Orsa Ofisi, Emlak Kredi Ban
kası ve Mesken Genel Müdrülüğünü bünyesinde top
layan yeni bir kurumsal yapıya gidiyoruz. Devlet
Arsa ve Konut Kurumu aynı zamanda sağlıklı bir
kentleşmenin de ilk adımı olacaktır.
Saym senatörler;
Türkiye bugün gerçekten sağlıksız kentleşmeden
çok büyük sıkıntılar çekmektedir. Öyle zannediyorum
ki, birçok psikologlarımız, bugün bir çok insanların
ve gençliğin geçirdiği bunalımın altında yatan ger
çek nedenlerin, bugünkü kent kargaşası
olduğunda
hemfikirdirler.
BAŞKAN — Sayın Bakanım, acaba bize yardım
etme imkânınız olabilecek mi süremiz bakımından?
Sizden sonra bir bütçemiz daha var efendim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Efendim hay hay, hemen to
parlayayım. Zannediyorum sorulara da cevap vermiş
oluyorum.
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BAŞKAN — Efendim, sorulara cevap verdiğiniz
için rahat bırakıyorum sayın üyeler aydınlansınlar
diye efendim,
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sözlerimi toparlıyorum, te
şekkür .ederim Sayın Başkan ikazınıza.
Bu da şundan doğmuştur : Türkiye, sanayileşmey
le birlikte çok hızlı bir kentleşme olgusu içerisine gir
miştir; ama bir kentleşme politikası saptanmadan,
bir kentleşme politikası geliştirilmeden bu hızlı kent
leşme olgusu içerisine girmiştir. Âdeta, konuşmamın
başında da ifade etmeye çalıştığım gibi, bünyeyi ra
hatsız eden urlar gibi, ne köy ne kent diyebileceği
niz, iş, sosyal imkânlardan yoksun birtakım insan
ların yığıldığı kalabalıklardan ibaret büyük topluluk
lar, büyük yerleşme yerleri haline gelmiştir.
Öyle zannediyorum ki, biz bu politikayı ilk defa
Dördüncü Beş Yıllık Planda saptadık. Bir kentleşme
politikası, zamanım olsaydı bu ilkeleri burada tek tek
sayacaktım, ama beni bağışlayın, Plan tetkik edildi
ği zaman, bu ilkeler bütünüyle Dördüncü Beş Yıllık
Planda yer almıştır. Bu ilkelerin ışığı altında da uy
gulamaya geçeceğiz. Mümkün mertebe yeni yerleşme
alanlarında bu hataları tekrar etmemeye çalışacağız
ve geriye dönüp kaynak nispetinde de geçmişin hata
larını telafi etmeye çalışacağız.
Biraz zannediyorum süreyi de taşmış oluyorum.
Hepinize teşekkür eder, Yüce Senatoya saygılar su
narım. (CHP ve MBG sıralarından alkışlar.)
Sayın Başkan, soruların büyük bir kısmına zan
nediyorum konuşmam içerisinde cevap verdim, bu
nun dışında cevaplanmayan hususlar varsa onları da
yazılı olarak bildirebilirim.
BAŞKAN — Yazılı olarak
şekkür ederiz Sayın Bakan.

bildiriyorsunuz. Te

Sayın Raif Eriş, buyurunuz efendim, son söz zatıâlinizin.
Süreniz 10 dakikadır Sayın Eriş.
RAÎF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli
senatörler ve îmar İskân Bakanlığının değerli yöneti
cileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Benim temas etmek istediğim bir çok hususları
Bakan burada dile getirdi. Büyük bir memnuniyetle
duymuş olduk. Ben de aynı önerilerle buraya gelece
ğim. Keşke Bakandan evvel konuşsaydım da bunları
Bakan benim sözlerimin kabulü gibi kabul edilseydi,
çok daha benim için şans olacaktı.
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Değerli arkadaşlarım;
Hepimiz bir kalkınma sevdası içindeyiz. Bu kal
kınmamızı da sanayileşmeye ve tarımımızı modern
leştirmeye bağlamışız. Bunun yanında elbette bir
kentleşme konusu meydana geliyor. Bu mesut neti
ceye doğru giderken, hepimizi gene büyük meseleler
le karşı karşıya bırakmaktadır.
1950 senesinde Türkiye'nin 2 1 - 2 2 milyon nüfus
vardı. Bunun 3,8 milyonu, yani •% 18,4*ü şehirlerde
yaşıyordu. 1975 senesinde 40 milyon nüfusun % 42'
si şehirlerde yaşamaya başladı. Asrın sonunda, 75-80
milyon tahmin edilen nüfusumuzun % 80'inin, yani
60 milyonunun şehirlerde yaşayacağı gözönünde tu
tulursa, şehirleşmenin ne kadar büyük bir hızla ihti
yaç doğurduğu hepimizin anlayacağı bir şekilde teza
hür eder. Tabii şehirleri sağlıklı bir şekilde geliştir
mek, insanların saadetine, refahına hizmet etmektir.
Bu sağlıklı şekilde gelişmenin yanında, elbette coğ
rafi durum, memleketin ekonomik bölgelerine göre
hesaplanacak dengeli bir şehirleşme gözden uzak tu
tulmayacağı muhakkaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Burada Sayın Bakan, şehir planlarının sık sık de
ğiştirme taleplerini ve adedinin çokluğundan bahset
tiler. Buna ben de değinmek istiyorum. Bundan ev
vel yapılan şehir planları, vatandaşı ve belediyeleri
memnun edecek şekilde yapılmadığı için çok itiraz
lar vardır. Bunu yapan mimarlar, şehircilik mütehas
sısları, başkasının kesesinden affedersiniz hovardalık
cihetine gitmişlerdir. Alabildiğine yeşil sahalar bırak
mışlar, bazı yerlerde kat müsaadesini kısmışlar, bazı
yerlerde alabildiğine bırakmışlardır. İtirazlar bunlar
dan meydana geliyor. Bunları bir çırpıda halletmek
mümkün değil.
Sayın Bakan, «10 000 tanesinin karara bağlandı
ğından» bahsetti. «Bazı kamu müesseselerinin yerine
başkası teklif edilmeden, yahut da yeşil sahalara da
ha çok önem verilmeden şehir plan değişikliklerini
kabul etmeyeceğiz» dedi, ama yine tetkik etmekte
fayda vardır; çünkü bundan evvel yapılan planlar
gereği gibi yapılmış değildir. Muayyen standartlara
uydurulmuş değildir. Bir misal verebilirim; her han
gi bir semtte okul yeri bırakılmıştır. Milli Eğitim Ba
kanlığı başka bir yerde okul yapmıştır, o okul yeri
hizmetsiz kalmıştır. Şimdi burada okul yeri kaldırıl
mayacak diye bir hüküm koyarak işin karşısına çı
karsak neticeye varamayız.
Bir de şu noktaya temas etmek isterim. Şehirlerde
tarihi yapı diye inşaat müsaadesi verilmemektedir.
420 —
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Tarihi yapıyı yahut da tarihi görünüşü bozmamak
için bu engelleme vatandaşı çok şikâyetçi bir hale
getirmektedir. Bazıları mülklerini kendi elleriyle ate
şe vermek durumuna kadar gelmektedirler. Bunu da
Sayın Bakanın dikkatine arz ediyorum. Öyle evicr
var ki, zaten Türkiye'nin her tarafı tarihi eser. Bütün
evler tarihi eser, bunları tarihi eser diye yenilemeye
imkân vermezsek; Türkiye'de vatandaşların sıcak yu
valara kavuşmasına engelleme yapmış oluruz.
Değerli arkadaşlarım;
Sayın Bakan Arsa Ofisinden bahsettiler, altyapısı
yapılmış yeni bölgelerin ihdas edilmesinden bahset
tiler; bunu memnuniyetle duymuş bulunuyoruz. Yal
nız, Arsa Ofisi kalkınan şehrin gözbebeği yerlere göz
dikerse o iyi yerlerde istimlaklere girişirse, hem bir
çok vatandaşı mağdur etmiş olur, hem de arsa spe
külatörlerinin yerine resmi bir spekülatör gelmiş olur,
yani ismi değişmiş olur.
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j nırsa; hem vatandaş daha çok ev sahibi olur, hem de
j bu gibi müesseseler güzel bir disiplin altına alınmış
olur. Vatandaşı bu hususta yalnız bırakmamak Dev
lete ait bir vazifedir. Tebliğlerin neşredilmesi bence
j yerinde bir harekettir, ama bunu ürkütücü endişe
j edici bir şekilde değil, bunların daha önceden bu iş
leri yapan müesseseleri İmar iskân Bakanlığının bir
belgesine bağlamak, bu şekilde o belge ile milletin
huzuruna çıkmalarını temin etmek, bence en garan
tili yoldur. Devletin televizyonunda işitiyoruz, bina
yapan şirketlerin reklamlarını
görüyoruz. Bunların
ne dereceye kadar sağlam olup olmadığı elbette mil
let tarafından bilinmiyor. Bunlar îmar iskân Bakan
lığı tarafından
vatandaşların hak ve hukuku daha
evvelden garantiye bağlanır ve bunlara belge verilir
i de bu şekilde vatandaş huzuruna çıkarlarsa elbette ki,
daha büyük yararlar meydana gelir.
Kamu eliyle yapılacak konutlara
her fırsat buldukça bu konuya burada
lıştım, yine elime bir fırsat geçmişken
BAŞKAN — Sayın Eriş süreniz
lütfen bağlayınız.

Bu zihniyetle hareket etmek, bence yerinde de
ğildir. Şehirlerin civarında, banliyölerinde yeni böl
geler keşfedilip, yeni yerler planlanırsa Arsa Ofisi ile
vatandaş karşı karşıya gelmez ve mutazarrır edilme
miş olur.

gelince : Ben
değinmeye ça
değiniyorum.
dolmak üzere

RAİF ERlŞ (Devamla) — Sayın Başkan; hemen
bağlamaya
çalışayım.
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi kamu eliyle kredi vermek suretiyle konut
Türkiye bir plan döneminde, yani beş yıllık süre
temini cihetine gidilmektedir. Bunların tek elde top
içinde, biraz evvel Bakanımız söylediler; «1 milyon
lanması, bir politika altında toplanması, çok faydalı
700 bin konuta ihtiyaç vardır» dediler. Biz bunu şöy
I
olacaktır. Emlak Kredi Bankası, Sosyal Sigortaların,
le yuvarlak yaparsak 1,5 milyon konuta ihtiyaç oldu
Bağ
- Kur'un, OYAK'ın, Emekli Sandığının fertlere
ğunu kabul edersek, bunun bir milyonunun özel sek
vermiş olduğu kredileri bir elde toplanıp bir bütün
tör tarafından yapıldığını 500 bininin de açık kal
halinde bir politika içinde tatbik edilirse, elbette bun
dığını ve bunun kamu eliyle yapılmasının zarureti ile
da fevkalâde neticeler elde edilir.
karşı karşıya geliyoruz.
Konut meselesinin Devlet meselesi haline geldiği
muhakkaktır. Bugün kiralar alabildiğine yükselmiş
tir ve vatandaşın geçim sıkıntısı kiralar sebebi ile bir
hayli artmıştır. Bunu gidermek elbette ki, bir kamu
görevidir, elbette ki, bir devlet vazifesidir. Bu işi özel
sektör yapıyor ve büyük bir kısmını özel sektör ya
pıyor. Özel sektörün muhatabı paralı vatandaşlar. On
ların paralarına göre bina yapıyor. Pahalı binalar ya
pıyor. Çok para kazanıyorlar, fakat bir de bunların
yanında hakikaten vatandaşın konut ihtiyacını karşı
layacak şirketler kurulursa ve Bakanlık tarafından bu
şirketler desteklenir, onlara bazı özendirici kolaylık
lar gösterilirse; Devletin kamu problemine bunların
yardımları da temin edilmiş olur. Mahal itibari ile
yahut da binalarının, metrekareleri itibariyle, şekil
leri itibariyle Devletin tespit edeceği şekilde bina ya
pan özel sektör mensuplanna bazı kolaylıklar sağla-

I
I
I
I
j
I
I

Vatandaş, bilhassa memurlar, işçiler, emekli ikramiyeleriyle kıdem tazminatlarıyla müesseselerinden
ayrılmaktalar, bu paralarla her hangi bir konut sahibi olamadıkları için, gidip bununla otomobil almak tadırlar. Otomobil almayı niçin tercih etmektedirler?
Konut alma imkânı yoktur. Biz onlara ellerine geçen
ikramiye miktarı ile konut elde etme imkânını sağlarsak, elbette bunları otomobil almaktan vazgeçirip,

I konut sahibi yapmak yoluna yöneltebiliriz.
I
I
I
I
I
I
I
I

Bilfarz emekli ikramiyesi 300 bin lirayı buluyor
en aşağı, bin tane vatandaşımızı bir araya getirsek
300 milyon lira ile bir işe başlasak, beş sene içinde
senede 200 ev yapmak suretiyle muhtelif bölgelerde
bir çok vatandaşımızı ev sahibi yapma imkânına sahip olabiliriz. Bir de akıl vermek gibi olmazsa, ben
bugün Devletin döviz darlığı karşısında dövizle otomobil satışı gibi Emlak Kredi Bankasının yaptığı ev-
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leriıı döviz mukabilinde yalnız işçi kardeşlerimize sa
tılmasını tavsiye ediyorum.
Bakanlığın bütçesinin milletimize, Devletimize ha
yırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim.
Sayın üyeler îmar ve İskân Bakanlığı bütçesi üze
rinde görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Bölümleri okutuyorum
efendim.
İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi
Bölüm

Lira

•101 Genel yönetim ve destek hiz
metimi
337 973 CCC;
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ermeyenler... Ka
bul! edilmiş t!ir.
111 Bölge metropoliten alan, şehir
imar planlarının yapılması ve
belediyelere teknik yardımın
yürütülmesi
1 110» 750 CCÛ
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmiştir.
112 Kentsel alanlardaki konutların
düzenlenmesi ve yapı malze
mesi standartlarının tespiti
2 425 801 CCC
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
fa ui edilmişt'ir.
113 Doğal afetlerin zararlarını ön
leyici ve giderici işler
542 308 OCO
BAŞKAN —- Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Transferler
32 625 CÛ0
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ddilmişltür.
Sayın üyeler İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin
tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun
efendini.
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BÜTÇESİ:

S. — 1979 yılı Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/232;
C. Senatosu : 1/607 (S. Sayısı :
BAŞKAN — Sayın üyeler,
Ulaştırma Bakanlığının görüşmesine başlayacağız.
Komisyon hazır. Sayın Balkan hazırlar.
Sayın üyeler,
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde
Adalet Par dişi Grubu adına Sayın Ahmet Karayiğit
ve Sayın Teklin Arıburun bölüşmüşlerdir. Cumhuriyet
Halk Partisi Grub uadına Sayın Saadettin Demirayak.
Milli Birlik Grubu adına Sayın Haydar Tunç'kanat ve
IkişAsei konuşmalar olarak, Sayın İsmail İlhan, Sayın
Karaağaçhoğlu, Sayın Orhan Çalış, Sayın Nalbantoğlu, Sayın Raif Eriş'ten ibaret.
Adalet Partisi Grubu adına birine konuşmacı Sa
yın Karayiğit. Buyurun efendim.
AP GRUBU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Afyon'karahisar) — Saym Başkan, Cumıhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri,
Ulaştırma Bakanlığı bütçcâi üzerinde grubum gö
rüşlerini arz ederken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlanm.
Âdet haline gelmiş iıer bütçe üzerinde değerli ar
kadaşlarını uzun çalışmalardan sonra gruplarının gö
rüşlerini beiiriliyoriar. Fevkalade yararlı, ilginç ve en
teresan konuşmalara şahit oluyoruz; fakat bir yıl son
ra, iki yıl sonra aynı bakanlığın bütçesi burada konu
şulurken devam edegelen hataların yine mevcut oldu
ğunu ve burada yapılan konuşmalara bakanlığın veya
•yöneticilerin pek fazla itibar etmediklerini üzüntüyle
görmekteyim. Ulaştırma Bakanlığı bütçesi nedeniyle
geçen sene kıymetli arkadaşlarım ve bendeniz görüş
le rimüzi belirttÜk. Sayın Bakan bu kürsüden verdiği
cevapta bunları tatbikaltta dikkate alınacağını belirt
tikleri halde, bir senelik icraatın Ulaştırma Bakanlığı
na pek fazla bir şey getirmediğini üzüntüyle görmek
teyiz.
Muhterem ar'kadaşlarım;
Haberleşme ve ulaşım milli ekonominin bünyesin
de ve gelişmesinde itici, çökici ve teşvik ede! nitelikle
ri dolayısıyla çok büyülk bir önem taşımakta ve ekono
mik faaliyetlerin altyapısını teşkil eden anatemellerden birisidir.
Ulaşım ve haberleşme bir amaç değil araçtır. An
cak, o kadar önemli bir araçtır ki, ulaş ti rm asız ve ha-
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berl&şmesiz bir ekonomi düşünülemeyeceği gibi, za
manın akışıyla birilikte süratle değişen ve gelişen şart!
ve iilhCiyaçlara paralel olarak kendisini yenilemeyen)
haberleşme ve ulaşımla neticesi belirlenen ve seçilen
hedeflere Ekonomik faaliyetlerin varabilmesi mürn(
kün olmaz.
Önce ulaştırma sektörü üzerimdeki görüşleı'kni be j
lirtme'k istiyorum.
'.Muh'terem1 arlkadaşlartm,
Klâsik planlama literatüründe milli ekonominin
tıümü tanım sanayi ve hizmetler 'başlıklarım taşıyan
üç ana bölülme ayrılmalktaıdır. Ulaştırma sektörü de
maliyeti itibariyle hizmetler anabölürnünün bir par
çasını teşlkill etmektedir. Bu tibarla ulaştırma faaliyet
lerinin tümü bir hizmet üretimi niteliğindedir. Bi
lindiği gibi belirli bir zaman içinde üretilen mallar
aynı zaman diliminde tü'ketilmezse bunların stoika
ahnıması ve ihtiyaç anında tekrar piyasaya arz edile
rek değerlendirilmesi mümıkündür; fakat hizmet üre
timi •alanında faaliyet gösteren 'kuruluşların üreterek
piyasaya arz e'JMeri hizmetler üretildikleri zaman
dilimi içerisinde değerlendirilmezse, tükedilmezse bu
uğurda yapılmış olan masrafların tamamı heder olup
g^tareiktedir.
Çünkü, üretilip piyasaya arz edilen hizmetlerin
kullanılmayan kısmının stoka alınması mümkün de
ğildir. Bu nedenledir ki, ulaştırma alanında faaliyet
gösteren işletmeci kuruluşların ürettikleri taşıma hiz
metlerinden yararlanma oranı «Ütilizasyon Katsa
y ı s ı daima birden küçüktür. Diğer bir deyimle iş
letmeci ulaştırma kuruluşlarının arz ettikleri taşıma
kapasitelerinin daima önemli bir kısmından yararla
namamaktadır. Bu ulaştırma sektörünün kaçınılmaz
bir dezavantajıdır.
Malûmlarınız üzere ulaştırma Kara - Deniz ve
Hava olmak üzere üç alt sektörden oluşur. Satıh
ulaştırması diye adlandırılan kara ulaştırması da de
miryolu - karayolu ve boruhatları adlarım taşıyan
üç sistemden oluşur. Bunlardan demiryolu ulaştır
ması ve havayolları ulaştırması alt sektörlerinin faa
liyet alanları ve ürettikleri taşıma hizmetleri birbir
lerinden ve diğerlerinden tamamen farklı özellikleri
taşıdığından büyük bir ölçüde rekabet söz konusu de
ğildir. Fakat demiryolu, karayolu ve boru hatları
ulaştırması sistemleri taşınan yolcu ve eşyanın cins
ve miktarına göre belirli bir ölçüde birbirleriyle ra
kip duruma düşmektedirler.
Karayolu ulaştırması ve demiryolu
ulaştırması
sistemleri çalışma alanları birbirine çok yakın ve
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benzer oluşu nedeniyle birbirini ikâme edebildiğin
den, bu iki sistem arasında ve demiryolu taşımacılı
ğının aleyhinde çok büyük bir ölçüde yıpratıcı reka
bet olmaktadır.
1950lerden sonra geliştirilen karayolu ağının yeni
güzergâhlar seçilerek yüksek, geometrik ve fiziksel
standartlara göre yapılmış olması ve çağdaş tekno
lojiye göre yapılan taşıtların çalışması, buna mukabil
20 yüzyıl başlarındaki teknolojiyle eski şartlara göre
seçilmiş güzergâhlar üzerinde yapılmış olan düşük
standartlı demiryolu hatları üzerinde çoğu teknik ekonomik ömürlerini doldurmuş araç ve gereçlerle
yapılan ulaştırmacılığın diğerleriyle eşit şartları taşı
madığı aşikârdır. Sonuç olarak gerek yolcu ve ge
rekse yük taşımacılığındaki ulaştırmacılığın payı gi
derek artmış ve bugünkü anormal durum ortaya çıkmiştir.
Demiryolu ulaştırma sisteminin milli ekonomimi
zin kendisinden beklediği en yararlı duruma gelebil
mesi için :
a) Gerek demografik durum ve gerekse endüstri
merkezlerinin ihtiyaçları gözönünde bulundurularak
yüksek standartlı ve seyir süratleri azalan yeni demir
yolu hatları inşa etmek.
b) Mevcut demiryolu hatlarının geometrik
ve
fiziksel standartlarını yükseltmek amacıyla varyant
inşaatları yapmak, hatları ve makasları yenilemek,
gerekli köprü, tünel, bina ve diğer tesisleri ihtiyaca
en uygun hale getirmek.
c) Çeken ve çekilen araçların sayılarını ve kapa
sitelerini artırmak,
d) Yolcu ve yük trafiğinin yağım olduğu bölge
lerde elektrikli işletmeye geçmek,
e) Modern işletmeciliğin icapları olan telekominikasyon ve sinyalizasyon tesislerini yoğunlaştırarak
trafik güvenliğini artırmak gibi.
Burada ulaştırma alt sektörünün faaliyet alanı
içerisine giren konularda görevli olan TCDD'da Ge
nel Müdürlüğü ile Bayındırlık Bakanlığı Demiryolu
ve Limanları İnşaatı Genel Müdürlüklerinin çok ya
kın işbirliği zaruretine işaret etmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım;
İşbaşına gelen Hükümetlerin elbetteki farklı gö
rüşleri ve hizmet anlayışları olabilir. Yalnız, biz Ada
let Partililer fevkalâde önem taşıyan Ulaştırma Ba
kanlığı hizmetlerinin memleket ekonomisine gerekli
gücü verebilmesi için diğer siyasi partilerle bir ortak
görüşe sahip olmanın ve bu noktadan hareket ederek
hem bugünkü darboğazın giderilmesinde ve hem de
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gelecekteki hedeflerin belirlenmesinde ve ulaşılma
sında bir plan etrafında yürümenin faydalı olacağına
inanmaktayız.
Dün yapılan demiryolu hizmetlerinin veya kara
yolu hizmetlerinin biribirine tercihini yapmak fev
kalade mahzurludur. Mühim olan ulaştırma ve ha
berleşme sistemlerinin bugünkü teknolojik
imkân
larla donatılması ve gerektiği yerde gerekli ağırlık
ların verilerek toplum hizmetine arz edilmesi sanırım
ki, en faydalı bir harekettir.
Biz Adalet Partililer olarak hükümet olduğumuz
zamanlarda mevcut demiryollarının İslahı ve yenile
rinin eklenmesi için on yıllık bir mastır p^anı yapa
rak yürürlüğe koyduk. Keza haberleşmede de çağ
daş düzeye ulaşabilmek için ciddi atılımlar yaptık ve
ülkemizde telekominikasyon gelişmesini sağlayacak
temel girişimleri ve yapıları meydana getirdik.
Şimdi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına bir
göz atarak ulaştırma sektörüne neler getirebileceğine
kısaca arz etmek istiyorum. Bizim için bu önemli
bir konudur. Zira, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planında ulaştırma sektörüne gerekli ağırlık verilme
miştir. Bunun yurt ekonomisine son derece zararlar
getirebileceğini burada tescil etmek istiyorum.
Dördüncü Beş Yıllık Planda demiryolu ulaştır
ması için öngörülen yatırımların tutarı 56.6 milyar
liradır. Buna mukabil karayolu ulaştırması için
öngörülen yatırımların tutarı 140 milyar liradır. Yani
karayolları için öngörülen yatırım miktarı, demiryol
ları için öngörülenin iki buçuk katıdır.
1979 - 1983 yılları için Bayındırlık Bakanlığı De
miryolları inşaatı için 118,7 milyar, TCDD'ya yapıl
ması zorunlu görülen yatırımlar için 71,8 milyar ki.
toplam 190,5 milyar TL. talep edilmiştir. Buna mu
kabil 4 Yıllık Planda 56,50 milyar liranın verilmesi
Ecevit Hükümetinin ulaştırma sektörüne ne denli
ağırlık verdiğinin acı bir görüntüsüdür.
Siyasi Partilerin konuşmacılanyia tatbikatlar] bir
birini tamamlamalıdır. Zaman zaman karayolu, de
miryolu ulaşımının tercihinden dolayı tartışmalar olu
yor. Fakat görüyoruz ki, iktidarda dahi meydan
larda söylediklerini tatbik etmekten uzak bir görev
anlayışı içindeler.
Toplu taşımaya önem verilecektir. Demiryolları
nın gelişmesine ağırlık verilecektir. Sloganlarına rağ
men yukarıda arz ettiğim rakamlar dolayısıyla ulaş
tırma sektörü 4 ncü Plan döneminde de arzu edilen
atılımı yapamayacaktır.
Dördüncü Beş Yıllık Planın birinci dilimini teş
kil eden 1979 yatırım programındaki durumda pek
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ümit verici değil. Zira talep edilen 17 milyarlık yatınm ödeneğine karşılık ancak 7,5 milyarlık yatırım
imkânı verilmiştir. Bu rakam halen devam eden ya
tırımlara dahi yetmeyecektir.
Muhterem arkadaşlarım,
Politikacı olarak 1977 ve 1978 yıllarında gerçek
leşen yatırımların parasal ve fiziksel durumlarından
da kısaca bahsetmeden geçemeyeceğim. 1977 yılında
3,3 milyar liralık öngörülen yatırımın 3,2 milyar li
ralığı gerçekleşmiş yatırım oranı % 97'dir. 1978 yı
lında ise 4,1 milyar lira öngörülmüş 3,5 milyar lira
harcanmış; gerçekleşme oranı <yc 87'dir. Fiziksel mu
kayese ise.
Öngö- Gerçekrüien
Ieşen
1.
2.
3.
4.

Yol yenilemeleri kilometre
Dizel lokomotif yapımı
Yolcu vagonları
Adet
Yük vagonları
Adet

1978 yılında ise.

312
50
23
1 550
Hedef

208
53
13
530
Gerçekleşen

1. Yol yenilemeleri kilometre
185
2. Dizel lokomotifler
Adet
50
3. Yolcu vagonları
Adet
12
4. Yük vagonları
Adet
1 254
TCDD'nin dönem zararları da hükümetlerin
şarı veya başarısızlıkların ciddi bir belgesi olduğu
arz ediyorum.
1973'de 618,8 milyon lira,
1974'de 1,227,7 milyar lira.
1975'te 1,069,9 milyar lira,
1976'da 202,1 milyon lira,
1977'de 990,5 milyon lira,

108
52
12
536
ba
için

Fiyat artış ve ayarlamalarına rağmen
1978'de
3,108,1 milyar lira.
Görülüyor ki, gerek yatırımlardaki Adalet Parti
sinin Hükümetlerinin başarısı ve gerekse dönem za
rarları Halk Partisi Hükümetinin zamanlarından çok
daha iç açıcı ve başarılı bir durumdadır.
Muhterem arkadaşlarım,
Son günlerde sık sik meydana gelen tren kazala
rı hakkında da görüşlerimi belirtmek istfiyorum.
Hangi dönemde olursa olsun bütün kazalar Yüce
Türk milletini acıya boğmuştur. Elbette bunlardan çı
kar sağlayacak kadar basit bir taktiğin sahibi deği
liz. Yalnız belirgin hataları da Yüce Senatonun önün
de dile getirmeyi yapılması zaruri bir görev addedi
yorum.
424 —
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Üst üste gelen kazalar gevşek bir yönetimin ve ha
diselerin üzerine ciddiyetle eğilmemenin bir neticesi
dir.
Dün TCDD'de eğitime son derece önem verili
yordu. Bugün bu kaybolmuştur. Bir makinist, bir ha
reket memuru veya bir dispeçer yıllarca süren ciddi
ve meşakkatli bir eğitimden sonra mesuliyet alanına
sokuluyordu. Sonra yetişkin bu personelin titizlikle ko
runup ve muhafaza edebilmenin gerekleri, tedbirleri
alınırdı.
Dün bir kimsenin makinist olabilmesi için asgari
7 - 8 senelik bir ateşçilik veya çıraklık devresinden
sonra bir iki sene süren ciddi kurslardan geçirilir son
ra lokomotif bu usta ellere teslim edilirdi. Bugün bun
lar unutulmuştur. Sanat okulu bir genç 5 - 6 aylık
bir kurstan sonra makinist unvanını alıyor ve yüzler
ce insanın can güvenliği, milyonlarca liralık ulaşım
araçları tecrübesiz bir kimseye teslim ediliyor.
Yine aynı şekilde makasçı, kondonktör, katar şe
fi kısacası tüm hareket personeli yeterince eğitilrni-"
yorlar. Bugün idarenin giderlerinin yaklaşık c/c 651i
ücretler teşkil etmektedir. Bunun % 80'i işçiye, % 20'
si memura verilmektedir. Halen 42 bin işçi ve 27 bin
memur mevcuttur. Teknolojinin fevkalade önemle gir
diği bu kurumda yüksekokul mezunu ancak 1 500
civarında memur istihdam edilmektedir. Evvela, işçi
kesimiyle büyük mesuliyetler yüklenen hareket ve
cer kısmındaki memurlar arasında büyük bir ücret
dengesizliği mevcuttur. Temizlik işlerinde çalışan bir
işçi, hareket halindeki katarların mesuliyetini yükle
nen görevlilerden fazla ücret almaktadır. Bazı ke
simlerde lüzumundan fazla işçi istihdamına rağmen
hareket personeli çok dar bir kadroyla çalışmak zo
runda bırakılmaktadır. Dolayısıyla personel uykusuz,
yorgun bir şekilde yola çıkmak zorunda kalmakta
dırlar. Ayrıca personelin gerek yolda ve gerekse var
dığı istasyonlardaki istirahat ve bakımları da fevka
lade ihmal edilmiş durumdadırlar.
Çekme gücünün yeterli olmayışı ve normal ba
kımlarının zamanında yapılamayışları da kazaların ne
denleri arasındadır. Eğitim, nakil ve atamalarda sa
dece müessesenin gereklerine göre yapılması ücret so
runlarının acil bir çözüme ulaştırılması, dispeçer yetişlkin makinist gibi önemli noktalarda görev yapan
elemanların çekinmeden imtiyazlı bir durumda mu
hafaza edilmesi ve yeterli bir kadroyla takviye edil
meleri kazaların önlenmesinde tesirli bir rol oynar.
Tabii olarak Genel Müdürlüğün ciddi bir denetle
mesi ve üst kademede TCDD'yi iyi bilen tecrübeli ele
manların istihdamı varsayımını kabul etmek şartıyla.
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Sayın Ulaştırma Balkanı geçenlerde Afyonkarahisar'a gittiler. Afyönkaranisar demiryolu ulaşım ba
kımdan çok önemli bir merkezdir; fakat teknik imkânsızhklar sıkıntılar, yokluklar Afyönkarahisar garında
güvenceyi oldukça azaltmıştır, isterdim ki Sayın Öngüt seyahatinde görevi dahilinde olan Afyönkarahi
sar Garını da ziyaret etsin, problemleri yerinde gör
sün. Kazaların peşpeşe geldiği o günlerde morali bo
zulan personele moral versin. Bunları istemek bir
hemşehri olarak hakkımdır. Ama Sayın öngüt Bakan
lığını ilgilendiren bu önemli müesseseleri göreceği yer
de, gönlündeki bir yıldan beri devam eden sızıyı din
dirmek için özel ve kişisel politikasına yarar sağlayaca
ğını sandığı bir program uygulamıştır. Bu sorumsuzlu
ğun açık bir numunesidir. Peşpeşe gelen kazalardan
sonra bir bakanın koltuğunda rahat oturması, üzerin
de dikkatleri çeikecek bir husustur.
Ulaştırma Bakanlığında görev alan yüksek düzey
deki kişilerin kitle ve insan naklini güvenlik içeri
sinde ve süratle yapmaları hem kısa vadelfi hem de
uzun vadeli tüm tedbirlerin almakla yükümlüdürler.
Yüzlerce kişinin ölüm veya yaralarıyla acıya boğul
malarını, milyonlarca liralık araç ve gereçlerin yok ol
masının suçluluğunu makasçı, makinist, hareket me
muruna yükleyemezler. Yolda arıza yapan lokomo
tifin kabahati makinistin değildir. PölatlıMa limite
sığmayarak kaza yapan katarın suçlusu hareket me
muru değildir. Soğuktan açılmayan makasların suçu
makasçı da değildir. Bunların sorumlusu, zamanında
tedbirlerini aldırtmadığı için bizzat Bakandır.
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri;
Geçen yılkü bütçede Yüce Senatonun huzurunda
yaptığım konuşmada Sayın Ulaştırma Bakanının icra
atını ciddi bir şekilde takip edeceğimizi belirtimiştim.
Tutanaklara baktım. Burada ve Bütçe Plan Karma
Komisyonunda yaptığı konuşmada çok şeyler söyle
miş. Hepsi de güzel, plan hedeflerine uygun ve insa
nı rahatlatıcı konuşmalardı. Ama bugün bakıyorum
ki, bunların hiçbirisi maalesef yapılamamış. Tatlı
konuşma, edebiyat yapmak bir an için iyi olabilir,
ama bir sene sonra bir yetkili hesap sorarsa bilmiyo
rum ne cevap verebilirler? Ve ben Sayın Bakandan
geçen yılki konuşmalarını Meclis tutanağından okuya
rak bunların hangilerinin yapıldığının ve hangilerinin
yapılamadıklarını nedenleri ile soruyorum.
1. «Döviz israf edici, tüketim ekonomisinin teş
vik edici karayolu ulaşımının önemli bir kısmını de
miryollarına aktarmayı bir memleket vazifesi sayarım»
diyorlardı.
425 —
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2. «Limanların depolama ve tenzilat imkânlarını
artıracağım» diyorlardı.
3. «Deniz ulaşımı yabancı ülkelerde rekabet ede
bilecek şekilde teçhiz edilecek» dediler.
4. '«Kamu ve özel sektöre ait gemi inşaat sana
yinin gelişmesi için tedbir alınacak» dediler.
5. Pendik ve Alaybey tersaneleri süratle devreye
sokulacak,
6. İthalat ve ihracatımızı
kendi gemilerimizle
yaptıracağız,
7. Modern deniz taşımacılığına devlet ciddiyeti
ve tüccar zihniyeti hâkim kılınacaktır.
8. îç ve dış hatlarda ratnabilitesi yüksek gemi
ler sefere konulacak ve vatandaşı memnun edici ted
birler alınacaktır,
9. Hava limanları modern cihazlarla teçhiz edi
lecektir.
BAŞKAN — Sayın Karayiğit, biliyorsunuz siz
den sonra konuşacak olan değerli üyenin 10 dakika
sına giriyor bu iş, süreniz dolmuştur, rica etsem...
AP GRUBU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — O zaman kısa konuşayım.
BAŞKAN — Nasıl isterseniz. Çünkü, öyle bir so
run ki, sizden sonra konuşacak arkadaş da aynı gru
bunuzun arkadaşı.
AP GRUBU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Uçak yetersizliği giderilecek deniliyor
ve geçenlerde de televizyonda 1 milyon 600 bin toni
latodan, 2 milyon 700 bin tonilatoya gemi tesis ka
pasitesinin ulaşacağını ifade ediyorlardı; ne ile ve
nasıl yapacaklar, cidden merak ediyoruz?..
Aslında gemi inşaat sanayii gelişen bir ülke için
fevkalade büyük bir unsurdur, Çünkü, otomasyon
dan uzak, el emeği ve insangücünün fevkalade değer
kazandığı bir konudur. Pendik ve Alaybey tersanele
rinin devreye girmesi sanırım hepimizi mutlu kılacak
bir konudur.
Ben, sürem daraldığı için kısa olarak keseceğim.
Ulaştırma Bakanlığının ikinci büyük ve vazgeçil
mez görevi, haberleşme sistemini kurmak ve işletmek
tir.
Haberleşme hizmeti yurdumuzda Avrupa ve As
ya modeline göre devlet tekelindedir. Bunun zararla
rını azaltmak, faydalarını çoğaltmak başlıca hedefi
miz olmalıdır.
Dünya istatistik enstitülerini fevkalade yanıltan
sektör haberleşme sektörüdür. Daima tahmin edile
nin üç katı, beş katı taleplerle haberleşme kurum
ları karşı karşıya gelmektedir. Ülkemizde de bunun
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tipik tezahürünü görmekteyiz. Dördüncü Beş Yıllık
Kalkınma Planında yaklaşık olarak ayrılan 50 milyar
liranın, günün teknolojisine uygun bir haberleşme sis
temine kavuşabileceğini kabullenmek gülünç olur.
BAŞKAN — Sayın Karayiğit, size bir şeyi hatır
latmak isterim :
Konuşacak arkadaşımızın da görüşlerinden bize is
tifade etmek imkânını verin.
AP GRUBU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Sayın Başkan,
İzin verirseniz şunu arz edeyim : Bu sıkıntılı bir
zamanda ben bir sıkıntı katmak istemiyorum. Yalnız
izin verirseniz bir sayfası kaldı...
BAŞKAN — Biraz fazlaca görünüyor da.
AP GRUBU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Hayır, hayır. Bir sayfa, bitti.
BAŞKAN — Siz bilirsiniz. Sayın Paşaya yer kal
maz, ben ifade ediyorum. Buyurun devam edin.
AP
GRUBU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Dördüncü Beş Yıllık Planda şehirlere
1 milyon kadar telefon, köy ve kasabalara 130 bin
telefon öngörülmüştür.
Haberleşmenin modern aracı olan ve yaşamda vaz
geçilmez bir unsur olan telefondan köy ve kasabala
rın daha çok istifade etmelerini sağlamak, hakça bir
iş olur. Köy ve kasabaların haberleşme sıkıntılarını
politik bir araç yapmadan çözümlemek lazımdır. Bi
zim Hükümetlerimiz zamanında bu hususta büyük atı
lımlar yapılmıştır, bunun devamını bekliyoruz.
Yurdumuzda haberleşme sanayiinin bir süredir ol
dukça süratli gelişmesine şahit oluyoruz. İleri bir tek
nolojiyle üretim yapan NETAŞ bu alanda değerli
hizmetleri ifa ederken, yerli sanayilere öncülük et
mektedir. PTT idaresi bir mal alımını tasarlarken, ge
nel tedarik kuralları olan, ucuzluk, güvenlik, gerekli.
yeterli millj sanayii geliştirici olmaya dikkat etmeli
dir ve yine idare yapımı kolay, hizmete uygun tek
kaynağa bağlı olmayan, zamanla fırsatçı bir biçimde
fiyat artırmayan ve kalitesi bozulmayan, gününde tes
lim edilen bir araç edinmek için ciddi bir sistem ge
liştirmelidir.
Yurdumuzda milli telefon sanayiinin gelişmesi için,
teknolojisi yeterli, güçlü kuruluşlara PTT'nin imkân
tanıması ve gerekli teknolojiyi satınalarak, ülkemizde
NETAŞ gibi güçlü iki üç ünitenin daha kurulmasına
yardımcı olması tavsiyeye şayandır.
Muhterem arkadaşlar,
Rahatlıkla söyleyebilirim ki. Ulaştırma Bakanlığı
1978 yılında ancak, bizim yörelerin tabiriyle «Bir ar-
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pa boyu yol alabilmiştir.» Önümüzdeki yıllarda da
ayrılan ödeneklere bakarak pek fazla bir şey yapabilecek'îerinü beklemiyoruz. Değeri kaybettirilen bu
parayla ancak mevcut tesislerin bakım ve onarımının
yapılmasından başka bir şey beklemek hayal olur.
Dün bir Feöder - Line projesi oluşturulmuş idi;
neredeyse tatbikata konulacaktı;
bugün yok oldu.
Doğunun şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetine sesleniyorum : Van,
Erzurum ve Diyarbakır illerinin civarındaki küçük
merkezlerde oturan vatandaşların rahatlıkla gidebil
meleri için, bu projeden neden Vazgeçtiniz?.. Anla
şılan Doğuya bizim yaptığımız hizmetlerle yetinmek
işetiyorsunuz. Bütçe Plan Komisyonunda bu proje için
verilen önerge sizlerin oylarıyla ret edildi. Bunu na
sıl izah edeceksiniz, merak ediyorum?..
Sayın Ulaştırma Bakanı, siz Afyonkarahisar, Bur
dur, İsparta, Konya, Kütahya, Eskişehir, Denizli gi
bi yörelerin halkının bu çağdaş ulaşım aracıridan is
tifade etmemesini, hemşehrilerimize nasıl anlatacak
sınız? Bunu da merak ediyorum...
DinarMan İstanbul'a gitmenin sıkıntılarını ne ça
buk unuttunuz... Bir uçağa «Afyon» ismini
ver
mekle bu işler geçiştirilemez.
Benim için mühim
oîan o uçağın Afyonkarahisar Hava Meydanına inip
kalkması ve hi/mete girmesidir.
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Ulaştırma Bakanlığının bir bölümü hakkında gö
rüşlerimi arz etmeye çalıştım. Belki sabrınızı taşırdım
özür dilerim. Yurt kalkınmasında büyük önem taşı
yan bu bakanlığın yönetimindeki başarı, bizleri her
zaman mutlu kılar. Başarısızlık ise, üzüntülerimize se
bep olur.
Konuşmalarımı, iyi niyetlerimizin bir tezahürü
olarak kabul edilmesini diler, bütçenin Yüce Türk
Milletine hayırlı olmasını temenni eder, saygılar su
narım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karayiğit.
Adalet Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Sa
yın Arıburun, buyurun efendim.
Sayın Paşam, süreniz maalesef 5 dakikaya indi.
EKREM KABAY (Burdur) — Paşama müsamaha
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Genel Kurulun temayülünü
Sayın Paşamız da biliyorlar.
Buyurun efendim.
AP GRUBU ADİNA TEKİN ARIBURUN (İs
tanbul) — Efendim hiç bir zaman her hangi bir mü
saadeyi suiistimal etmek istemem, özür dilerim Arka
daşlarımız zaten kâfi derecede problemleri açtılar.
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BAŞKAN — Hazırlığınıza imkân vereceğiz Sayın
Paşam, buyurun.
AP GRUBU ADINA TEKİN ARIBURUN (De
vamla) — Sağolun efendim, teşekkür ederim.
Ben yalnız, bizim bir milli karakterimiz olan bir
hususu arz etmek istiyorum ve bunun tehlikelerine
de, ilgili arkadaşlarımızı ve hepimizi uyarmak istiyo
rum.
Biz her şeye fevkalade güzel başlarız, en modern
şeyleri... Mesela Sultan Aziz zamanında ilk denizal
tını biz yapmışızdır. Tayyare Teşkilatını 1911'de kurmuşuzdur. Daha eskiden uçuş yapmışızdır. Lâgari
Hasan Usta havai fişek demetine binmiştir. Hezarfen
Ahmet Çelebi, kartal kanatlarından yaptığı satıhları
vücuduna bağlayarak Galata Kulesinden, Üsküdar'a
uçmuştur. Yani, bütün bunlar yapılmış şeyler.
1930 ile 1940 arasında 250'yi mütecaviz o zama
nın en güzel, modern av tayyarelerini, keşif tayyare
lerini yapmışızdır, inşa etmişizdir; kendi fabrikaları
mızda. (Motoru dışarıdan gelmek suretiyle.)
Şimdi, bütün bunları yapmışızdır; fakat bugün
nereye koymuşlarsa bizi, 10 sene sonra gene aşağı yu
karı âdeta orada durur gibi bir duruma giriyoruz.
Sayın arkadaşlarım;
Havacılık hakkında dış rekabetlere açılmış olan
bir yerde, eğer biz dış memleketlerin yaptıkları ilerle
meleri takip etmezsek, yerine getirmezsek, daima mah
cup oluruz ve büyük kazalara sebebiyet veririz, fevka
lade üzülürüz; memleket de, millet de çok ziyan eder.
Vakaları geçti; daha yakın zamanda da ulaştır
mada tren kazaları oldu arka arkaya, hepimiz üzül
dük.
Sayın arkadaşlarım;
Eğer tekniğe hizmet verecek isek, ne lazım geli
yorsa; gerek talim terbiye, gerek malzeme bakımın
dan, gerek yenilik bakımından yerine koymak mec
buriyetindeyiz. Teknikte ihmal olmaz, teknikte kısa
görüşlülük olmaz. Eğer millete, memlekete hizmet
edeceksek, tam manasıyla bunu yerine getirmemiz
lazım gelir. İşte benim arz etmek istediğim en büyük,
önemli kusurumuz, ihmalimiz bu cihette oluyor.
Şimdiki Grup adına konuşmalarım, benim bran
şım olan hava meydanları ve kısmen havayolları üze
rine olacaktır.
Bizim, belki çoğunuz bilmezsiniz; havacılıkla il
gili olan teşkilatımız 5 ayrı başa bağlanmıştır; ayrı
gruplar, ayrı bakanlıklar halinde. Eskiden beri söy
leriz, bir türlü düzeltilmez. Bunun içine Hava Kuv
vetleri de dahil.
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Bunu düzeltmezsek eğer, biz havacılıkta kimseyle
rekabet edecek durumda olamayız ve hiç bir zaman
da kolay kolay ilerleyemeyiz. Bunu mutlaka yapmaklığımız lazım gelir. Bu bir.
İkincisi; eğer biz bu gibi uçuş ve meydan gibi hu
suslarda; yani rekabete açık olan, yabancılarla re
kabet edeceğimiz sahalarda illa devletçilik yapimı ve
kontrolü diye tutarsak, çok büyük yanlışlıklara sebe
biyet veriyoruz ve geri kalmalara sebebiyet veriyoruz.
Devletin, hükümetlerin çok problemleri var. Misal;
bir Yeşilköy meydanını senelerden beri tamamîayamadık sayın arkadaşlarım. Bu, bizim için utanç ve
rici bir durum oluyor artık, bu kadar yüdan beri. Bu
meydan yeni yapılıp bittiği zaman, bütün dünyadaki
diğer meydanlar yeni baştan modernleşmiş, değişmiş
olacak, bizim verdiğimiz emek ve paralar da âdeta
heba olacak. Yazık, günah.
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Sayın arkadaşlarım;
Bütün arkadaşlarımın bu hususta dikkatini çekmek isterim. Atatürk'ün de bir sözü vardır, biliyorsunuz; «İstikbal göklerdedir». Bugün gökler de gitti,
öbür tarafa gittiler; fezaya gittiler, başka planetlere
gidiyorlar, havada istasyon kuruyorlar. Biraz daha
gecikirsek biz, bugünkü
havacılığımızla, yani son
model bir tayyare ile bir bisiklet ne hale düşmüşse.
biz de o hale düşeceğiz.
Özür dilerim, hepinize saygılar sunarım, ilgililerin
tekrar himmetlerine arz ederim ve Ulaştırma Bakan
lığı erkânını da her zaman göremiyoruz, hepinize
saygı ve selamlar sunarım efendim.
Teşekkür ederim. Sağolun. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Paşam.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sadettin
Demir ayak, buyurun.
Sayın Demirayak, süreniz 30 dakikadır.

İşte bunlara mani olmak lazım. Geçen sene söy
CHP GRUBU ADINA SADETTİN DEMİRA
lendi, evvelki sene söylendi; ama bir çok hadiseler
YAK (A.ydm) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
girdi araya, bunlar kâfi derecede hızlı yürütülemedi;
I
Ulaştırma Bakanlığının
Senatomuzdaki bütçesi
bu sefer hiç olmazsa dikkat nazara alınsın, yürütül
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin Grubu adına
sün.
görüşlerini belirlemek için huzurunuza çıkmış bulun
Birinci şartımız, birinci eksiğimiz bu başları bağ
maktayım.
lamaktır. Dünyanın bir çok yerinde bir defa bu gibi
Günümüzde ulaştırma ve haberleşme hizmetleri
teşkilatlar şirket halindedir. Yalnız devletin kontro
vatandaşın yaşantısını tesir altına alan bir hizmet
grubunu içermektedir. Günün her anında vatandaş
lü, denetimi altındadır. Bizim de yapmamız lazım.
Hem sorumlu biz olacağız: Hükümet, devlet olacak, I ile karşı karşıya bulunduğundan, başarıları ve başarı
sızlıkları her an sergilenmektedir. Hata ve kusurîarıhem de yapıcı biz olacağız. Sonra kusur ve kabahati
bulacak, ilerletmeyi dürtükîeyecek kimi bulacağız? I nın düzeltilmesi ise, yetkililerine anında ulaşmakta
dır. Toplumla içice hizmet veren Ulaştırma Bakanlı
Mümkün değil. Bir defa bunu ayırmak lazım. Bu
ğımız, yararlı hizmet yapabilmek için sürati, güven
gibi ulaştırma işlerinde, bilhassa havacılıkta ve mey
liği ve ekonomik bakımdan sağlıklı çalışmayı şiar
dan hizmetlerinde mutlaka ayırmak lazım gelir. Hu
susi özel şirketlere verelim: talimat verelim, ne vere I edinmiştir.
ceksek verelim, devlet de kontrolcii olsun; lüzumlu
I
Hükümetimizin göreve geldiğinden bu yana Ulaşolan yardımları yapmak suretiyle. Ancak böyle te
I tırma Bakanlığımızın bünyesindeki kuruluşlarda ba
kâmüle gidebiliriz.
şarılı çalışmalarını gururla izlemekteyiz. Önceki yılDevletin tekâmülü çok yavaş
oluyor. Bağlıdır, I larda büyük şikâyetlere konu olan unsurları ortaher tarafından bağlıdır. Ama özel bir şirkete özel bir I dan kaldırıcı davranış içerisine girmiş ve yapacağı
vazife veyahut özel bir topluluğa özel bir vazife verir I hizmetleri uzun ve kısa vadeli tedbirlerle programa
sek, ona da lüzumlu olan şeylerde yardım da edersek, I bağlamış bulunmaktadır.
bu çok kolay ilerler bizde. Bizim karekterimiz bu; en
iyi şeyleri başarırız, en iyi yaparız. Bugün bir çok mü
hendislerimiz Amerikan atom hizmetlerinde bulun
makta, Amerikan feza hizmetlerinde
bulunmakta
dır. Niçin bizde hâlâ, şu tayyareyi mi yapalım; yapa
lım mı, yapmayalım mı, sanayi kuralım mı, kurmaya
lım mı, diyoruz ve bir meydanı bile yapamıyoruz
doğru dürüst. Kendi kusurumuz.

I
I
I
I
I
}
I
I

Yıllardır Bakanlık kuruluşlarının başlıca problemleri olan sıkıntılarını gidermek için ihtiyaç duyulan
kanun tasarılarını Ulaştırma Bakanlığımız bir demet
halinde Yüce Parlamentomuza sunma çalışmaları içerisinde olduğu bizlere gurur vermektedir. Bu kanun
tasarılarının kanunlaşması halinde, yıllardır devam
edegelen Genel Müdürlük zararları belirli bir ölçüde
sınırlandır'labilecek ve hizmet üreten kuruluş olma-
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nm yanısıra, ülkemize döviz sağlayan bir kuruluş ol
ma olanağına da kavuşmuş olacaklardır.
Ülkemizde Ulaştırma Bakanlığımızın başlıca so
runları içerisinde, TIR kamyonlarının da sorun ya
rattığını görmemezlikten gelemeyiz.
Avrupa ülkelerinden Ortadoğu ülkelerine geçen
yol üzerinde bulunuşumuz sebebiyle son 10 yıl içeri
sinde TIR kamyonlarının karayollarımsz üzerinde
artan bir hızla çoğaldığını görmekteyiz. Başlangıçta
çok az miktardaki tedbirlerle TIR kamyonlarının ge
çişi belirli kurallara bağlanmış ise de, artan bu TIR
kamyon trafiği nedeniyle, yeterli olmadığı da görül
mektedir. Şöyle ki, bu TIR kamyonları
ülkemizin
karayollarını yıprattığı gibi, ekonomik yönüyle buh
ranlara medar olduğu da gözden kaçmamaktadır.
Ülkemize giriş ve çıkışların daha iyi bir şekilde
kontrol edilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Birtakım
silah kaçakçılığının, bunun yanısıra da uyuşturucu
madde kaçakçılığının bu a r açlar vasıtasıyla yapıldığı
bir varsayım olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle,
TIR kamyonlarının ülkemizden geçişleri için ödedik
leri ücretin, ülkemizde bıraktıkları tahribatları da dü
şünerek, daha yüksek düzeyde tutulması ve bu husus
ta komşu ülkelerle gereken protokolların
yapılması
zamanı çoktan gelmiş bulunmaktadır.
Bakanlık bünyesinde mevcut olan kuruluşları in
celediğimizde. konuları da şu şekilde karşımızda gör
mekteyiz: Önce Demiryolu ulaştırmasından başlamak
istiyorum.
Keçiborlu kükürtlerine ulaşmak isteyen İngilizle
rin 1860 yılında İzmir - Aydın demiryolunu yapmalarıyla birlikte Anadolu'da ilk defa demiryolu ulaşı
mı başlamıştır. Osmanlı Devleti döneminde sömür
geci ülkeler tarafından başlatılan bu sistem. Cumhu
riyet dönemimizde durdurulmuştur. Cumhuriyet dö
nemimizde, yabancıların yapmış bulunduğu bu de
miryolları satın alınmış, bununla da yetinilmeyerek
demiryoiu yapımına hız verilerek bugünkü 8 343 ki
lometre tutan ulaşım düzeyine ulaşılmıştır.
\
Demiryolu ulaşımı en büyük başarısını 1950 yıl
ları öncesinde görmüştür. Zira, yabancılardan satın
alınan demiryollarının
dışında, yılda ortalama 140
kilometre demiryolu yapılmak suretiyle, 1950 yılı ön
cesinde 3 647 kilometrelik hat eklenmesi bunun tipik
bir örneğidir.
1950 yılı sonrasında ise, ancak ortalama 36 kilo
metrelik demiryolu hattı yapılarak 10 ncu yıl marşın
da yerini bulan, «Demir ağlarla ördük anayurdu dört
baştan» mısramdaki mana ve değeri ortadan kaldı
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ran bir sistem getirilmiştir. Zira, o dönemlerde Van'a
giden Cumhurbaşkanımız, «Bundan böyle demiryol
ları yerine asfalt karayollarına önem vereceğiz. De
miryolu, önemini yitirmiştir.» demiştir.
1950 yılına kadar devam eden demiryolu yapımı
hızı durdurulmasa idi, kanımızca petrolden doğan sı
kıntı bu kadar ön plana gelmezdi.
Evrensel özelliği bulunan
demiryoiu, kitle taşı
macılığında rahatlık, güvenlik, ucuzluk olarak bu te
mel öğelerle birlikte varlığını devam
ettirmektedir.
Devam edeceği de bir gerçektir.
Bu nedenledir ki; ülkemiz, ulusal kaynaklarına
bağımlı bir ulaşım modelini benimsemek zorunda
dır. Bu model de demiryoiu ulaşımıdır. 1950 sonra
sında durdurulan hızı yeni baştan harekete geçirmek
zorundayız. İleri ülkelerde demiryolları, havayolları
karşısında başarısız kalınca, kendi sorunlarını çözme
yöntemlerini aramışlar ve sonuçlandırmışlardır.
Ülkemizde dışa bağımlı bir karayolu sistemi kar
şısında, demiryollarına getirilen ulaşım sistemini ye
ni baştan ele alarak tedbirlerini de getirmeliyiz. Bu
gün ülkemizdeki karayollarını kullanmakta bulunan
kişiltr ve şirketler, sadece Boğaz Köprüsü hariç, hiç
bir yolda geçiş ücreti ödemediği gibi, bu yolların ya
nımı. bakımı ve tamirinde de en küçük bir katkıda
bulunmamaktadırlar. Sadece 300 - 1 000 lira arasın
da değişen bir Taşıt Vergisi vermek suretiyle insan
ve eşya taşımacılığı yapılmaktadır.
Karayollarından
faydalanan ve bu yolları da
yıpratan kişiler ve şirketlerin ucuz taşımacılığı kar
şısında demiryollarının rekabete
girebileceğini dü
şünmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenledir ki,
karayollarını kullananlardan daha fazla Taşıt Ver
disi alabilme, bununla beraber ileri ülkelerde olduğu
gibi, bazı anayollardan geçiş için ücret alınması yo
luna gidilmelidir.
Kitle taşımacılığında büyük katkısı bulunan de
miryolu ulaşımında, geçirilen tecrübelerin ışığı aitında, tedbir alınması gerekir. Demiryolları, ileri ülkeLrde, yük taşımada c/c 50 dolaylarında sabit tutu
lumken, ülkemizde, 1953 yılında c/c 63'lük oran, maa
lesef biraz önce belirlediğim koşullar nedeniyle 1977
yılında Çf. 17"ye düşmüştür.
Gittikçe artan petrol bunalımı ve döviz darlığı
karşısında, karayolu yük taşımacılığından vaz geçile
rek, demiryolu yük taşımacılığına geçilmesi ile çok
eski yıllardaki orana yaklaşılmış; hem de bu saye
de döviz darboğazından çıkışa katkıda bulunulmuş
olacaktır.
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Bugün Divriği'den İskenderun'a sevkedilen ma
den cevheri demiryolu taşımacılığı ile 20 bin con mo
torinle götür ülebilmektedir. Aynı cevheri karayolu
ulaşımı ile götürmeyi düşündüğümüz zaman, sarf
edilecek motorin miktarı 100 bin tonu bulmaktadır.
Bu açıklık karşısında, ülkemizde dövize dayalı mo
torin yakıtından demiryolu ile ulaşım sayesinde kıs
men olsun kurtulmak mümkün olacaktır.
Hükümetimizin göreve başladığından bu yana,
demiryolu ulaşımında adama göre iş değil, işe göre
eleman alımına gidilmiştir.
Altyapı hizmetleri yetersiz hale geldiğinden hızla
değiştirilme yöntemlerine gidilmektedir.
Geçirdiğimiz yılın son aylarında elim tren kazaları
meydana gelmiştir. Demiryolundaki altyapının yeter
siz ve yıllardır ihmal edilmiş olması, müsait olma
yan makasların standart düzeye ulaştırılmaması. ye
tenekli vjt kalifiye eleman yetiştirilmemiş olması, bu
tren kazalarında başlıca nedenlerdendir.
Ülkemizde demiryolu ulaşımı, buharlı sistemden
hızla dizel ve elektrik sistemine geçiştirilmeli; bu ge
çiş döneminde de dizeJ ve elektriğe cevap verecek
altyapı hizmetleri de beraberce yürütülmelidir.
Hat uzunluğu ülkemizin iki katı olan İtalya ile
ülkemizi karşılaştırdığımız zaman acı bir gerçek or
taya çıkmaktadır. İtalya'da hat uzunluğu 16 178 ki
lometre. Türkiye'de ise 8 343 kilometredir. Buna
rağmen.
İtalya'daki yelcu vagonu
sayısı 13 070.
Türkiye'mizde 1 067'dir. italya'da yük vagonu sayısı
121 759. ülkemizde 18 041'dir.
Durum bu iken: yetersiz olan yük ve yolcu va
gonları, ekonomik bunalım da gözönünde tutularak.
Dördüncü Beş Yıllık Planda öngörülen hedefler aşıl
mak suretiyle sağlanmalıdır.
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Haberleşme hizmetlerine gelince :
Dünyamızın ileri ülkelerinde bugün haberleşme uy
dularından faydalanıldığı bir dönem içindeyken, ül
kemiz, henüz gelişme halinde bulunduğundan, bu dü
zeye ulaşamamış ise de, süratli ve emniyetli haber
leşme imkânlarına kavuşmak çabası içerisindedir.
Tüm sektörler, gelişmelerini haberleşme hizmeti
nin katkısında aramaktadırlar. PTT Genel Müdürlü
ğümüz de bu gereklerin ışığı altında yatırım gücünü
artırmaktadır. 1953 yılında PTT Genel Müdürlüğünün
bünyesinde 37 bin personel bulunurken, her yıl 6 - 1 0
bin arasında değişen kadro artırılması yapılarak, 1977
yılı sonunda bu kadro sayısının 85 bin kişiye ulaştığı
da bir gerçektir. Bu kadro şişkinliği karşısında gayet
tabii ki, kişiye iş bulunduğu dönemlerde haberleşme
uydularına ulaşacak yatırımlar ihmal edilmiştir.
1978 yılı başından itibaren bünyesine hiçbir atama
yapmayan PTT Genel Müdürlüğü, cari giderlerinde
9C0 milyon liralık tasarrufu öngören 8 bin kişilik
kadrosunu Maliyeye iade etmiş: bunun yanı sıra.
1978 yılı Bütçesinde 2.1 milyar liralık zararını, aldı
ğı bu ciddi tedbirler karşısında düşürmüş. 1978 yılı
içindeki yatırım projesini onuncu ayda tamamlamış
olması karşısında, yeniden 550 milyon liralık ek ya
tırım projesinin. 1978 yılı sonunda tamamını yaparak,
yatırım hedefleri üzerinde bir gerçekleşme yapmıştır.
Otomatik telefon santrallarının tamamını ülkemiz
de PTT'nin c'c 49 pay ile ortak olduğu Net aş Firma
sı ile. yapmış bulunduğu mukaveleye bağlı, birim
fiyatlarında 300 milyon liralık indirim de yaptırarak.
daha fazla hizmet ve yatırım yapma imkânı da sağ
lamıştır.

Ürettiği, hizmet yanında. 200 bin dolarlık lokomo
tif yedek parçasını İrak'a satarak döviz kazandıran
sistemin daha da geliştirilmesi gerekir.

Bununla birlikte, daha önceki dönemlerde istihdam
politikasının ışığı altında büyük işhanlan kiralan
mıştı, Örneğin: 1977 yılında 65 milyon lira kira
ödenirken. PTT'nin artan kiralara rağmen. 1978 yılın
da 55 milyon lira kira ödemiş olması, gereksiz yere
işhanlan kiralamaktan vazgeçilmiş olmasından doğ
maktadır. PTT'nin zararlarının kısmen azaltılması
amacıyla. PTT hizmetlerinde ayarlama yapılmış ol
ması isabetli olmuştur. Bu ayarlama yapımı ile daha
geniş kitleyi telefon sahibi yapabilmek için yatırıma
dönük çalışmalara yönelmişlerdir.

Tren kazalarının önlenmesinde faydalı olacağına
inandığımız, gerek istasyonlar ile gerekse hat üzerin
de seyir halinde bulunan trenlerin birbirleriyle ha
berleşme imkânlarını sağlayacak. Emniyet Örgütü
müzde olduğu gibi, telsiz araçlarıyla trenlerimizi do
natmak zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Yıllardır uluslararası haberleşmede devamlı döviz
harcanmış olmasına rağmen. Cumhuriyet Halk Par
tisi döneminde bu haberleşmelerden 3.5 milyon mark
döviz temin edilmiştir. 1979 ve sonrası için daha ba
şarılı bir çalışma programının programlanmış olması
da takdire şayandır.

Bunun yanı sıra, nitelikli ve eğitilmiş insangücü
yetiştirilmelidir. Çağdaş demiryolu teknolojisine ayak
uydurulmalı, hıza uygun demiryolu ağına kavuşma
lıyız. Demiryolu yapım ve işletilmesi ayrıcalığına son
verilerek Ulaştırma Bakanlığında birleştirilmelidir.
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1977 yılı sonuna kadar 7 yer ile yapılan otomatik
konuşmaların 1978 yılı içinde 28'e ulaşmış olması,
1979 Programında da 4Q'a ulaşacağı haberinin veril
mesi, Hükümetimizin bu daldaki başarısının simgesi
olarak göze çarpmaktadır.
Bu sayededir ki, bölgelerarası dengesizlik kaldı
rılacak; Van, Hakkâri, Erzincan gibi illerimizle tam
otomatik konuşma imkânına kavuşacağız.
PTT Genel Müdürlüğünün sınırlı yatırımları içe
risinde 305 köye şebeke bağlanabilmiş, 1979 Progra
mında öngörülen 1 000 köyün şebeke irtibatının sağ
lanması, Hükümetimizin bu dalda köye yönelik hiz
mete gösterdiği önemden doğmaktadır. 1977 yılı so
nunda PTT'nin 7 397 adet olan işyerinin, 1978 yılı so
nunda 8 370'e ulaşması, hizmetin daha geniş alana
yayılmasını arama çabasmdandır. PTT Genel Müdür
lüğümüz, petrolün ülkemiz ekonomisine getirdiği dö
viz darboğazının hafifletilmesi yönüyle şehirlerarası
hizmetlerini gözden geçirmek lüzumunu hissetmiş;
bu cümleden olarak, karayollarında otobüs ve ben
zeri araçlarla yaptırdığı hizmetleri, eskiden olduğu
gibi, demiryolu ulaşımı ile yapma yönünde çabalara
başlaması sevindiricidir.

luna aktarılmalıdır. Hatta, Ege kıyılarımızda yaz
günleri kitle turizmine yönelik gerek kamu, gerekse
özel sektörün sürat yapan gemilerle taşımacılık yap
masını beklemekteyiz.
Ulaştırma Bakanlığımızın Denizcilik Bankası, iç
ve dış sularımızda insan ve eşya taşımaktadır. Bunun
yanı sıra. gemi inşa sanayii ve turizm işletmeciliği
gibi çeşitli hizmetler de yapmaktadır.

PTT'nin telefon ve hatlarının Devlete ait olması
na rağmen, telefon devri hâlâ yapılabilmekte; bu te
lefon devrini ortadan kaldırabilme yönünde Ulaştır
ma Bakanlığımızın yapacağı uğraşılar, ülkemizde bü
yük bir başarı olarak da görülecektir.

Hava ulaşımı :
Ülkemizde 45 yıldan beri hava ulaşımı yapılmak
ta ise de, her dönemde olduğu gibi, bugün de ileri
ülkeler düzeyine ulaşamamış durumdayız.
Uğraşı
lar. bu sektörün güvenlik standartlarına yetiştirilmesi
yönündedir. Yapılan çalışmalar henüz sonuçlanma
mış olmakla, bugünkü haliyle başarılı bir işletme
olarak mütalaa edilemez. Bugün. Yeşilköy Hava
limanımızın Bulgar sının ile Afyon arasında radar
ile kontrolü yapılabilmekte ise de, Esenboğa ve Çiğ
li Hava limanlarımızda aynı düzeyde bir radarın bulunrnayi.şı da bir noksanlıktır. Ülkemizdeki hava li
manlarının büyük yükünü bu üç alan karşılamaktadır.
Noksanlıklar nedeniyle bu alanlarda dahi tüm ihti
yaçlara cevap verilemiyor ve aksaklıklar da giderile
miyor.

Deniz ulaşımını gözden geçirir isek; ülkemizde bu
hizmete kamu ve özel teşebbüs aracılığıyla cevap ve
rilebilmektedir. Üç tarafı denizlerle çervili ülkemiz,
deniz ulaşımından yeterince faydalanamıyor. Çoğu li
manlarımıza gittiğimizde, balıkçı
tekneleri dışında
yabancı bandıralı gemilerle karşılaşıyoruz. Seçilip gel
diğim Aydın Dinin Kuşadası limanında, kış günleri
gübre getiren gemiler, yaz günleri de turist getiren
gemiler hep yabancı gemileridir. Kıyılarda oturan in
sanlar ve kıyılara gelen turistler Türk bayraklı gemi
ler görmeyince üzülür; deniz ticaretimiz, imkân ve
olanakları sağlanabilirse, döviz darboğazından kur
tulmada bize bir nefes de aldırabilir.
Kamu ve özel sektörümüzün, gereken çabayı tam
anlamıyla gösterdiği kanısında değiliz. Dileğimiz o
ki, sattığımız ürünler yabancı gemilere yüklenmesin.
Dileğimiz o ki, satın aldığımız araç ve gereçler ya
bancı gemilerle ülkemize getirilmesin.
Bunun yanı sıra. büyük şehirlerimizin çoğunun
deniz kenarında olmasına rağmen, bu şehirlerimizdeki
kitle taşımacılığı karayolundan daha ziyade deniz yo

Ticaret filomuzun büyük ihtiyacına cevap vere
cek Pendik Tersanemizin henüz bitirilmemiş olması,
üzüntü kaynağımız olmaktadır. Bu yıl, gerek bu ter
sanenin, gerekse İzmir'de mevcut Alaybey Tersane
sinin programlandığı şekliyle 1981 yılında tam kapa
site ile hizmete sokulmasını, büyük bir ihtiyaca ce
vap vereceği nedenle, Bakanlığımızı
uğraşılarında
kutlamak isteriz.
Denizcilik Bankasının Deniz Nakliyat Şirketi de,
muhtelif cins ve tonajda 60 gemiyle ulusal ekonomi
mize önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Artan
ihtiyaç ve gereksinmeler karşısında bu yıl 2 adet, ge
lecek yıl 9 adet geminin yapılarak ulaşıma sokul
ması yönündeki programın gerçekleşmesi de en bü
yük dileğimizdir.

Yeşilköy Hava iimanımızdaki uçak bakım üssü
nün bir aa önce faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
Bu us faaliyete geçtiği takdirde, Ortadoğunun siya
sal istikrarsızlığı da gözönünde tutulursa, uluslarara
sı hava ulaşımında merkezi bir hava limanı olarak
kabul edilme olanağı doğabilecek, bununla beraber,
döviz girdisi sağlama imkânı da bulmuş olacağız
Hava limanlarımızın bu noksanlıkları yanı sıra,
hava filomuzun da noksanlıkları bulunmaktadır. Ki
ralanmış uçaklarla hava ulaşımında kısmen olsun ihti-
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yaçiara cevap verilmekte ise de. Dördüncü Beş
Yıllık Plan döneminde 10 uçak satın alınması yönün
de programlanan husus mutlak
gerçekleştirilmeli
dir.
1978 yılı içinde, PTT Genel Müdürlüğünde oldu
ğu gibi, bu müessesemizde de personel bakımından
uygulanan sistem takdirde şayan gözükmektedir. Ge
reksiz yere kadro alımı ve doldurulması yönüyle bu
müessese zarardan kurtarılamamıştır. Türk
Hava
Yollarımızın uçak başına düşen personel sayısı çok
fazla olduğu içindir ki, yeni personel alımı cihetine
gidilmemiştir. Diğer hava yolları iie uçak başına
düşen personel sayısını incelersek, acı bir gerçek
ortaya çıkacaktır. Şöyle ki :
Avusturya'da uçak başına düşen personel sayısı
166 kişi, Yunanistan'da 170 kişi. Yugoslavya'da 195
kişi, Irak'da 289 kişi, Türkiye'de 320 kişi.
1978 yılında bu rakam, getirilen sistemle. 320'den
ancak 295 kişiye indirilebilmiştir. Ulaştırma Bakan
lığımız. cari giderlerdeki bu fazlalığa «Dur,:;- diye
bilmek cesaretini ancak 1978 yılında gösterebümiştir.
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BAŞKAN -— Teşekkür ederiz Sayın Demirayak.
Milli Birlik Grubu adına Sayın Haydar Tunçkanat, buyurun efendim.
Sayın Tunçkanat, süreniz 30 dakikadır efen
dim.
MB GRUBU ADİNA HAYDAR TUNÇKANAT
(Tabii Üye) — Sayın Senatörler;,
Ulaştırma Bakanlığının uğraşı içerisine giren ko
nular, yalnız yurt içindeki ulaştırma ve haberleşme ile
sınırlı olmayıp, yurdumuzun üç kıtayı birbirine bağ
layan niteliği ile orantılı olarak, komşu ve uzak ülke
lerle transit taşımacılığı, uğrak liman ve hava mey
danları açılarından, ulaştırma ve haberleşme araçla
rının çok hızlı gelişmesi karşısında, bu gelişmelere
ayak uydurabilmesi bakımından da ayrı bir önem ta
şımaktadır. Eğer Türkiye bu hızlı gelişmelere ayak
uyduramaz ve mevcut olanaklarını, ihtiyacı karşılaya
cak biçimde geliştiremez ve konulara daha değişik
ve geniş bir açıdan bakamaz ise, coğrafyanın bize ver
miş olduğu olanakları kullanamamış olmanın zararı
nı. tüm ulusumuz yıllarboyu, şimdiye kadar olduğu
gibi. çekmeye mecbur olacaktır ki, buna hakkımız
yokı ur.

Ülkemizdeki her türlü hava ulaşımında kullanılan
uçakların pilotları ve ekipmanları artmaktadır. Ar
Ulaştırma sistemlerimize bir göz atacak olursak.
tan pilot ve ekipmanlar. Hava Kuvvetlerimizden kar
karşılaşacağımız
durum yürekler acısıdır. Demiryolşılanmakta ise de. önümüzdeki donemde Hava Kuv
iarınıız
çok
eskimiş,
her an bir kazaya açık. İstanbul vetlerimizin buna cevap veremeyeceğini de düşün
Ankara
arasındaki
trenler
dahi zamanında gelip gide
mek gerekir. Bunun için bir çıkış yolu bulma zomez,
hız
ortalaması
40
Km'saat,
Doğu. Güneydoğu
runluğundayız. Hava ulaşımında pilot gibi kalifiye
ya giden yolcu trenlerinin hem hızları daha düşük.
insangücü yetiştirecek milli sivil havacılık eğitim
hem de buralarda uzun saatler, pislik ve yokluk için
enstitüsünün en yakın zamanda kurulması Ulaştırma
de yolculuk etmek günümüzde halkımıza hiç de yara
Bakanlığımızın asli görevlerinden olmalıdır. Bunun
şacak
biçimde değildir.
la birlikte, hava ulaşımını ülkemiz içinde daha yay
gm hale getirmek zorunluğundayız. Hiç olmazsa.
Yük taşımacılığı ise bundan da kötü. Mevcut ma
Türk Hava Yollarının ulaştığı hava alanları dışında
den cevherlerimizi, kömürümüzü, onları işleyecek fab
düşünülen yurt içi uçak ve helikopter işletmeciliğinin
rikalara yeterince ve düzgün biçimde taşıyamıyorum
bir an önce kurulması, faaliyete geçirilmesi gerekir.
Sonuç: Bir milyon kapasiteli bir demir çelik fabrika
Ulaştırma Bakanlığımızın ilgili tüm kuruluşların
sının üretimi yarı yarıya düşüyor. Dışarıdan borç ala
da yönetim başlarını o kuruluş bünyesinden yetişmiş.
rak:. dövizle eksiğimizi yurt dışından karşılamak zo
yıllarını vermiş elemanlarla donatması, mezkûr ku
runda kalıyoruz. Yeterince cevher taşıyacak vagon
ruluşlarımızın daha rantabl, becerili çalışma içinde
olacağının kamtiarındandır. Bunun tipik örneklerini
Döviz diye çırpındığımız bir dönemde, sattığımız
1978 yılı içerisinde görmüş bulunmaktayız. Bakan
buğdayları limanlarımıza taşıyacak vagon bulamıyo
lığımızın bu yönüyle gösterdiği cesaretli
adımlan
ruz. Limanlara yollayabildiklerimizi de, limanların
destekliyoruz.
yükleme kapasiteleri yetersiz olduğu için. gemilere
Grubum adına Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin
Ülkemize, tüm Bakanlık mensuplarına hayırlı olma j yüklenmesi de uzun zaman alıyor. Bu gecikmeler iç'n
1
sını dilerim, beni dinlediğiniz için de hepinize teşek î C2?a olarak fazla par, ödüyoruz. Gelen gemiler de
zamanında boşoitıiamadıği için. her geçen gün için
kür ve saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından
| daha fazla ücret ödüyoruz.
«Bravey» sesleri, alkışlar)
432 —
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Karayollarımızın yapımı ve bakımı için, Rükû
met hemen tümü dıştan satınalınan büyük bir makine parkının yenilenmesi ve idamesi için her yıl büyük
bir döviz ödemek zorunda, bu yollarda seyreden araçlar ve onların yakıtı için de, dışa büyük ölçüde verilen ödenekleri, yapılan yolların uzunluğuyla karşılaştırırsanız, karayolunun 1 Km'sinin kaça mal olduğunu anlamak daha kolay olur. Ulaştırma sistemleri arasındaki haksız rekabet ve karayollarındaki trafik anarşişinin insan ve malzeme kayıplar! da bu maliyete eklenirse, karayolu sistemimizin gerçek maliyeti ortaya çıkar. Karayollarındaki trafiği
düzene sokmak
için* beş yıllık planlardaki öneri ve tedbirler, Bakanhklararasındaki çekişme yüzünden bugüne kadar bir
çözüme bağlanamamıştır.

ı
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Havayolları, Orta Doğu'nun ert eski havayolu olmasına rağmen, bugün dünyanın en geri, en gelişmem'iş, iyi hizmet vermeyen, zamanında kalkıp zamanında
inmeyen, kötü şöhrete sahip havayolları arasında kaçıncı sırada yer alır bilmem.
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Hava meydanlarımız; seyrüsefer ve güvenlikle ilgili araçlar yetersiz, günümüzün koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak. Her ülke hava meydanlannı her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak büyük
bir kent haline getirmişken, biz hâlâ bir Yeşilköy Hvva Meydanını dahi bitirip hizmete sokamadık. Meydanların pisliği, yükleme ve boşaltmadaki yetersizlik:ler, yolculara bilgi vermek ve hi/met görmec.i için kuruimuş olan bürolardaki ilgililerin kayıtsızlıkları karşısında, insanın isyan etmemesi mümkün değil.
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Kısacası, meydanlar ve hizmetler sahipsiz, ve başsız, ya da çok başlı, gerçek ve asıl sahibinin Hava Meydanları Genel Müdürlüğü olduğuna göre, bunun • dişınclan gelenlerin meydanları yönetmeye kn.lkma.sinm
sonucu, bundan daha kötü olamaz
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Deniz ulaştırmacılığımız; limanlarımız da, kara
ve hava ulaştırmacılığından farklı değildir. Tersanelerin boş kapasiteleri varken, dışarıdan dövizle gemi
sat inal m ir. Tersanelerde yapılacak gemiler için, saç
bulunmaz. Denize indirilen gemilere ise, döviz verilmediği için, makinelerin dıştan gelmesini bekleyerek;
tekneler sefere çıkmadan çürümeye terkedilir. Diğer
taraftan, navlun karşılığı yüzmilyonlarca dolar dışa
akıp gider. Bu, yıllardır böyledir Maliye, Ticaret,
Ulaştırma, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları bir araya
gelerek, bu gidişe, ulusal çıkarlarımıza uygun bir yön
veremezler. Kalkınma planlarının öngördüğü tedbirler nedense bir türltr- uygulamaya konulamaz.
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PTT hizmetleri; yurt içi ihtiyaçları karşılamaktan
çok uzaktır. Tüm işletmeler yıllık bilançolarını büyük
açıklarla kapamakta, sermaye yetersizliğinden toplu
sözleşmelerin getirmiş olduğu yüklerin ağırlığından
şikâyetçidirler. Bunlar için tedbir önerirler. Tüm za
rar ve bozuklukların, verim ve hizmet düşüklükleri
nin hep kendi dışlarından geldiği izlenimini raporlar
da vermek isterler. Kendi yönetim, organizasyon, iş
letme ve verim düşüklüklerinden ileri gelen zararlara
dokunulmadığı içindir ki, iç bünyedeki hastalıklar da
yıllardır tedavi edilemediği için, artarak sürmekte ve
işletmeleri içten kemirmektedir.
Beş yıllık halkınma planlarının öngördüğü yatı
rımlar, yıllık programlara uygun ya da ondan az ve
rilen bütçe ödeneklerinin harcanması esas alındığı için
dir ki, yıl içerisindeki yüksek enflasyonun paranın de
ğerini büyük ölçüde düşürmesi de dikkate alınmaksı
zın, verilen ödeneklerin tümü harcandığı zaman, prog
ram hedeflerinin % 100 gerçekleştirilmiş olduğu ka
bul edildiğinden, bugün plan ve programların yatı
rımlarındaki fiziki gerçekleşmeleri, hedeflerin çok ge
risinde kalmıştır.
Biz, kökleri çok gerilerde olan bu hastalık ve yan
lış uygulamaların kısa zamanda tedavi edilebilecek
leri iddiasında da değiliz. Ancak, en önemlilerinden
başlamak suretiyle, bir kısmının belirli zaman süreleri
içinde düzeltilebileceği kanısındayız.
Bakanlığın 1978 yılı çalışmaları hakkında rapor
da ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bundan önceki yıllar
da verilen raporlarda da bu ve benzeri faaliyetlerden
söz ediliyordu. Bir kaçı dışında, çoğunun raporlardan
çıkarak uygulamaya konulduğuna tanık olmadık.
Yasa tasarılarına gelince; onlar da her yıiki rapor
larda gördüğümüzden pek farklı değil. Bu yasa tasa
rıları yıllardan beri Meclise verilmiş olmalarına rağ
men, seçimlerde kadük olur. Sonra Bakanlıkça yeni
den Meclise verilir ve komisyonlarda kadük olacağı
günü beklemeye terkedilir.
Bakanlıklarınca, çok yakından ve sürekli kova
lanmayan taşanların Meclisten geçmesi oldukça zor
dur. Senatoya gelince, İşler kolaylaşır; çünkü, yasa
tasarıları C. Senatosunda süre ile sınırlıdır. Bu neden
le C. Senatosuna gelen yasa tasarılarının belirli bir
süre içinde yasalaşma şansları yüksektir, kadük ol
mazlar.
İkinci bir yol ise; bazı konuların bütçelere konu
lacak kadrolar ya da, bütçe maddelerine konulacak
bir fıkra, ya da madde ile bir yasal dayanağa kavuş
turularak yürütülebilmesi di r. Bütçe Kanununda bu-
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nun bir çok örnekleri vardır. Bu olanaklardan da ya
rarlanmak suretiyle birçok karmaşık sorunlar çözüm
lenebilir.
Bakanlığın Kuruluş Yasası 34 yıl önce çıkartıl
mıştır. Bugünün koşullarına cevap vermesi mümkün
değildir. Yeni bir teşkilat yasası hazırlıkları yapılır
ken, Bakanlığın görevleri ile ilgili ve halen başka
Bakanlıklar bünyesinde yer aian kuruluş ve genel
müdürlüklerin de bu Bakanlığa bağlanmasının gözönünde tutulması zorunludur. Anc ak, o zaman ulu
sal çıkarlarımıza uygun ve ekonomik kalkınmamızı
destekleyecek bir ulaştırma politikası belirleyip uy
gulamaya konulabilir. Sistemler arasındaki haksız
rekabet, uyumlu bir biçimde, birbirini tamamlayan
sistemler olarak kalkınmamıza güç kazandırır.
Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşlarının 1977
yılı yatırım programları için. 15 672 170 000 TL. Tüıic
liralık bir ödenek konulmuştur. 1979 yılı içindeki
enflâsyon hızı dikkate alınmadan bu ödenek konul
muş ise, 1979 yılındaki fiziki
gerçekleşmeler de.
bundan önceki yıllarda olduğu gibi, plan ve prog
ram hedeflerinin çok gerisinde kalacaklardır.
PTT'ye gelince; raporda idarenin 1978 yılı
zararının 299 milyon TL. olacağı yazılıdır. 1979 yılı
zararının ise 897.8 milyon Türk Lirası olarak tah
min ediliyor. Katsayı bu yıl 16 olarak kabul edildiği
takdirde Marttan itibaren PTT mensuplarına da
uygulanacaktır. O halde, zarar da artacaktır,
PTT işyerleri sayısında 1974 yılından bu yana
ortalama 1 000 artışla 9 753*e yükselmiştir. 1 mil
yon km. 2 'ye yaklaşan ülkemiz ve 45 milyona yakla
şan nüfusumuz
karşısında bu rakamın küçüklüğü
ortadadır. PTT 70 bin civarındaki personeli ile gü
nümüzde çok gelişmiş haberleşme araçları ve ulaş
tırma sistemleri sayesinde bugünküden çok da', a faz
la ve iyi hizmet verebilir. Şehir içi mektuplar, hatta
şehir içi telgraflar, aynı gün istenen adrese ulaştırılamıyorsa, şehirlerarası haberleşmelerin ne ölçüde
geciktiğini varın siz hesaplayın. Günümüzde her tür
haberleşme hizmetleri çok süratli bir biçimde yürü
tülmektedir.
1978 yılında telefon abone sayısı 767 195, buna.
karşılık telefon isteğinde bulunanların sayısı 1 660 000'
dir; abone sayısının iki katından fazla. 1979'da tele
fon abone sayısı 917 195 olacaktır ki, bir yıl önce
sine oranla 150 000 abonelik bir artıştır. Buna kar
şılık, telefon isteyenlerin sayısı da 1 700 000'e yük
selecektir. Bu da gösteriyor ki, bu tempo ile telefon
isteklerinin karşılanması mümkün değildir.
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Telefon ve teleks karaborsası bu yüzden yaygın
dır. Yeni ve ek bir plan ve programla, özellikle link
sistemi ile bu istekleri karşılama cihetine gidilebilir.
Devlet Demiryollarında; birim maliyetlerin, bi
rim gelirlerin çok üstünde olduğu raporla belirtil
miştir. 1978 yılında yolcu ve eşya tarifelerinde üc
ret ayarlaması sonucu saptanan birim ücretler de ma
liyetin akında olduğuna göre; zarar yine sürecektir.
Personel sayısı fazla, ücretler yüksektir. İşletme ve
rimli çalışamamaktadır.
Yurdumuzda karadan yapılan yolcu ve yük nak
liyatının büyük bir kısmı karayolları ve çok küçük bir
kısmı da demiryolları ile yapmaktadır. Demiryol
larının çok uzaklardan dolaşması, surat azlığı, hiz
met yetersizlikleri, yük taşımacılığında düzensizlik
ler, vagon tahsis edilmemesi, maliyet yükseklikleri
ve gecikmeler gibi nedenlerle yıllık yolcu ve yük ta
şımacılığındaki artışlar hemen hemen yok denecek
kadar azdır. Kentleri birbirine bağlayan mevcut de
miryolu şebekesine yapılacak bazı ilavelerle yolların
kısaltılması mümkün iken, Trakya'da yapılanın dı
şında yenli bir yol yapılmadığı görülmektedir. Zaten
borç içerisinde bulunan bu idareye, mevcut şebeke
nin bakım ve idamesi için dahi yeterince ödenek ve
rilmediği. geçmiş hükümetlerin, demiryolunu bir ke
nara iterek, karayollarına gerekenin çok üstünde
önem verenbir politika izledikleri açıkça görülmek
tedir. Bu yanlış politikadan bir an önce dönülmeli
dir, Demiryolu taşımacılığında buhardan dizele, di
zelden. elektriğe geçildiği halde, ülkemizde lokomo
tifler buhar ve dizel karışımı çekicilerden oluşmak
tadır.
Sinyalizasyon yetersiz ve demode olmuştur. Son
günlerde meydana gelen kazalarda personelin ihmal
ve dikkatsizliği belirgindir. Kırmızı ışığın yandığını
yolcuların dahi görmesine rağmen, asıl görmesi ge
reken sürücülerin görmemeleri, bu işaretlere uyul
mamasının bir itiyat haline gelmiş olduğunu gös
termektedir. Eğitim ve kontrolün de ne kadar yeter
siz olduğu ortadadır. Demiryollarının bakımsızlığın
dan ileri gelen kazaların ise. yılların ihmalinden ile
ri geldiği açıktır.
Bu idareye bağlı lokomotif, vagon fabrikaları ve
diğer atölyelerinde, fazla personel, yüksek, ücret rantabl
bir işletmecilik ve organizasyon yokluğu, döviz kıtlığı,
ödenek ve istenen malzemelerin yurt içerisinden tedrik edilememelerinin güçlüğü karşısında, tam kapa
site ile çalışamadıkları ve maliyetlerin de yüksek ol
duğu bir gerçektir.
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Denizcilik Bankası ile ilgili olarak söyleyecekle
rimiz de diğerlerinden pek farklı olmayacaktır. Ra
porda «Her iki yılda bir yenilenen toplu iş. sözleş
melerinde, her ne kadar nihai anlaşmadan doğan
mali yük, geçim indeksleri ile ilgilendiriimekte be
de, sözleşme sırasında ücret ve sair ödeme artışı ile
bankanın mali olanakları ve verimlilik arasındaki iliş
kinin sağlanamaması nedeni ile üretim artışıyla dengeli olmayan maliyet artışları ve finansman sorunla
rı ortaya çıkmaktadır.» deniliyor.
Bir taafta üç milyondan fazla işsiz, diğer taraf
ta, ayda, ücret, yan ödemeler ve sosyal ödeneklerle
30 bin liraya yaklaşan aylık ödemeler, yarım milyon
dan bir milyona kadar tırmanan kıdem tazminatları
vardır. Bunun sonu nereye varacak? Bu soruya «bi
linmez» diye cevap vermek yanlıştır. Gereken önlem
ler zamanında alınmaz ise, bu. sonun başlangıcı ola
caktır. Ücretlerdeki bu dengesizlik ve bu soıumsuzca
tırmanışa bir sınır getirilmesi artık zorunlu bir hale
gelmiştir.
Deniz Nakliyat TAŞ. Genel Müdürlüğü, yeni ge
miler aldıktan, sonra da, 1976'dan 1978'e kadar her yıl
zarar etmiştir. Yalnız 1978 yılı zararı 515 892 000 li
radır.. 1979'da 475 561 000 lira kâr edeceği gösteril
miştir. Gelirini bir yıl öncesine oranla 1 37! 688 000
TL. artıracağı öngörülüyor. Raporda buna inandırı
cı yeter belge bulamadığımızı belirtmek isteriz.
Bu idarenin yatırım proje tutarı 1974 - 1980 itiba
riyle 7 640 160 000 TL. tutuyor. 1978 yılı revize prog
ramı 860 000 000 lira, 8 aylık harcama ise i60 640 000
lira... Yatırım 'harcamalarının, plan ve program hedef
lerinin ne kadar gerisinde kaldığın' gösteren güzel bir
örnek olarak verilmiştir.
Deniz nakiyatı, elindeki 63 gemi ile 1 132 078 to
naja varmıştır. Bu miktar, ülkemizin dışalım ve dış
satım gereksinmelerini karşılamaktan çok uzaktır. Yi
ne her yıl yabancı gemilere navlur için önemli döviz
ödeme zorunluğu sürecektir. Gemilerin dışarıdan satın
alması yeıine, bunların kendi tersanelerimizde yaptı
rılması için her türlü olanaklardan yararlanılmalı ve
hatta zorlanmalıdır. Dış acentalar, yük sağlanması,
liimaınlara belirlenen zamanlarda varamamak ya da
lüzumundan fazla kalıp daha çok liman ücreti öde
mek, seferlerin sürelerinin normalin üstünde uzaması,
yük sağlanmasındaki düzensizlikler ve kaçakçılık üze
rinde önemle durulmalıdır. Bunlardan kaybımızın çok
yüksek olduğuna inanıyoruz.
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne bağ
lı olan meydanların hemen hepsi, emsallerine bakılın
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ca, işletmecilik, pist, uçak park yerleri, yolcu salonla
rı. hizmet ve diğer güvenlik yönlerinden çok geri kal
mış bir görünüm içerisindedirler. Yeşilköy Hava Li
manı inşaatı yıllardır tamamlanıp hizmete verileme
miştir. Bizden çok sonra yapımına başlanmış çok da
ha büyük limanlar tamamlanarak hizmete açılmış
tır.
Hava Maydanlarının yasal sahip ve sorumlusu
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ve onun
meydan müdürü olarak atadığı kimse olması gerekir
ken, bir de bunun dışında, vilâyet, emniyet, gümrük
ve jandarma ya da asker olmak üzere çok başlıdır
bizde. Gerçekte meydanın sorumlusu yoktur. Salon
lar bakımsız, hizmet yetersiz, güvenlik önlemleri gös
termelik, kontrollar zayıf, kaçakçılık almış yürümüş.
Polis, gümrükçüler, tekel ve diğer görevli memurlar,
gümrüksüz satılan malları dışarıya çıkarıp yüksek fi
yatlarla satıyorlar. Yeşiiköyden yolcu taşıyan taksi
lerin çoğu, orada çalışan memur ve polislerin ol
duğu için. yolculardan çok yüksek ücret istiyorlar.
Bunlar için de yapılan şikâyetler hiçbir sonuç vermi
yor. Böylece, soygun ve kaça'kçılık da sürüp gidiyor.
Bunları görmek için orada birkaç saatlik gezi yeter.
Hava liman ya da meydanları, Devlet Hava Mey
danları Genel Müdürlüğünün sahip ve sorumluluğu
altındadır. Orada görev yapan güvenlik kuvvetleri.
gümrük, havayolları satış yerleri, yer hizmetleri tü
mü ile onun kontrol ve denetimi altında olmalıdır. Ak
si halde bugünkü başıbozuk ve çok başlı düzensizlik
le oraları çağdaş ve örnek bir hale getirmek olanaksız
dır.
Türk Havayollarına, kendi içiı.den bir Genel Mü
dür atanmasını, çok olumlu ve ümit verici bir baş
langıç kabul ediyoruz. Her yönü ile çağdaş havayol
larının çok gerisinde elan bu kuruluşun bu hale ge
tirilmesinde, sık sık Genel Müdür atamaları, buranın
Yönetim kurullarını bir parti yönetim kurulu hali
ne getirilmeleri, özellikle, bu teknik ve çok modern
araçların sevk ve idaresinde önemli bir kişi olan Ge
nel Müdürün, bu işlerden hiç anlamayan kimseler ara
sından, dışarıdan, mimar, mühendis, eski asker, de
miryolcu gibi kimselerden seçilmiş olmasının da kat
kısı büyük olmuştur. Bu Genel Müdürlüğün bünye
sinde, yıllarca orada çalışmış, tüm hastalıklarını bi
len, tecrübe sahibi, Genel Müdürlük görevini dışarı
dan atanacaklardan çok daha iyi yapabilecek, çok ka
biliyetli kimseler vardır elbette. Bu nedenledir ki, ye
ni Genel Müdüre başarılar dilerken, kendisini çok
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ağır ve zor görevler beklediğini de hatırlatmak iste
riz.
Türk Hava Yollan da, Bakanlığa bağlı diğer ku
ruluşlar gibi her yıl zarar ettiği halde, personeline yük
sek ücret ödemekte; buna karşılık uçuş, bakım ve di
ğer yer ve hava hizmetleri yetersizdir. Tarifeli uçuş
lar çoğu kez gecikmeli olarak yapılmakta ya da sc;i
anda sefer iptal edilmektedir. Kaptan pilotlar ve hos
tesler yolcularıyla ilgilenmemekte, uçaklara binişte.
yolculara numara verilmediği için, binişler muntazam
olmamakta, sigara içenlerle içmeyenler aynı yerlerde
oturmaktadırlar. İstanbul - Ankara arasındaki uçuş
larda, havada hiçbir hizmet yapılmadığı halde, uçak
larda, uçağın tipine göre 3-4 hostes bulunmaktadır.
Bunların nedenini anlamak oldukça zordur. Uçakla
rın iç bakım ve temizliklerinin de yeterli olmadığını
belirtmek isterim.
Uçuş ve yer personelinin eğitim, sağlık ve diğer
kontrollerinin yeterli olmadığı, uçakların bakım, ik
mal ve kontrollerinin de istenen standartların altında
olduğu, uçakların sık sık arızalanmalarından ve sefer
lerin iptal edilmesinden anlaşılmaktadır. Türk Kava
Yollarının pilot gereksinmelerinin yalnız Hava Kuv
vetlerinden karşılandığı, bu nedenle ülkemizin artan
pilot ihtiyacını karşılamak için bir sivil havacılık
okulunun, yer ve uçucu personeli yetiştirecek biçim
de kurulmasının bir an önce gerçekleşmesinin öne
mine tekrar işaret etmek isleriz. Bunun kuruluşu il s
ilgjii yasa tasarısı gecikecekse, bunun bütçeye konullacak kadro ve ödeneklerle çabuklaştırıhp gerçekleş
tirilme olanaklarının araştırılmasının da yararlı ola
cağını düşünüyoruz.
Türk Hava Yollarına uçak sayısı - ve arz ettiği
kilometre/koltuk sayısına göre, personel
sayısının
fazlalığına, bundan önceki konuşmalarımızda da de
ğinmiştik. Bunun üzerinde durulmasının önemini bir
kez daha belirtmek isteriz. Personel çokluğu verimin
düşmesinin, hizmetin aksamasının bir başka nedeni
dir.
Türk Hava Yolları uçak sayısının bugünün ihtiya
cını karşılamaktan uzak olduğu bilinmektedir. Yeni alı
nacak uçaklar için çok sayıda teklifler alınmalı, böy
lece uçak fiyatlarında indirim ve uygun dış krediler
den en uygununun seçilme olanağı artırılmalıdır. Ar
tık uçak filomuzun ikmal ve lojistik desteğinin bize
çok daha yakın ve uygun olan Avrupaya taşınmasın
da büyük yararlar olduğu geçmiş deneylerde açıkça
görülmüştür. Uçak alımlarında bu konunun da önem
le gözcnünde bulundurulması zorunludur
— 436
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İç ve dış hatlarda muntazam sefer sayılarını ar
tırmak için uygun ve ekonomik uçakların seçilmesin
de yanlışlıklar yapılmamalıdır. Yalnız Avrupa'ya de
ğil, Güneydoğu Asyaya da, özellikle, Tahran üzerin
den, Karaçi ve Bangog'a yeni yollar açılmalıdır.
Eğer ülkemizin hava, kara ve deniz ulaşım yön
lerinden önemli bir yeri olduğuna inanıyorsak, o za
man bunun
önemi ile orantılı olarak, önce Yeşil
köy, Ankara, Adana, İzmir gibi meydanlarımızın
uluslararası hava trafiğine açılmaları ve bunlar için
de gerekli hazırlıkların, bina, yer hizmetleri ve diğer
kolaylıkların süratle tamamlanmam zorunludur. Yok
sa, «Biz ülkemizi Orta Doğu'nun ulaştırma merkezi
haline getireceğiz.» sözü, söz olmaktan ileri geçmez.
Türkiye'ye iniş için yapılan müracaatlar cevapsız kal
makta, ya da olumlu cevap verilmemektedir. Ulus
lararası anlaşmaların tanıdığı hak ve koşullar altında
bu gibi müracaatlar süratle değerlendirilerek cevaplan
dırılmak ve karşılıklı anlaşmalar imzalanarak yürür
lüğe konumahdır.
Bu konu da, politik, psikolojik, yakın ve uzak
süreli çıkarlarımız, amaçlarımız gibi, çok yönlü tu
tucu olmayan bir görüşle işe başlarsak, işte o zaman
ülkemizi öngören coğrafyasının özelliğine uygun ola
rak Orta Doğunun ulaştırma merkezi haline getire
biliriz. Bu konuda yakın komşumuz, ezeli rakip ve
düşmanımız Yunanistan'ı örnek alalım yeter. Onlar,
bizden daha çok avantajsız durumda olmalarına rağ
men, çok daha fazla yarar sağlayarak, bizden geçen
ulaştırma yollarını dahi kendilerine çevirmek için her
türlü olanakları kullandıklarını gördüğümüz halde.
sanki onlara yardım edercesine, müracaatlara zorluk
çıkarılmasını anlamak zordur.
Uzak ve dolaylı çıkarlarımız için bazı yakın çı
karlarımızdan fedakârlık etmek bir hesap, ileri görüş
ister. Bu konu üstünde iyice durup, hazırlıklı olmak
zorunludur.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Bakanlığa,
konu ile ilgili verilen görevleri günümüzün ve gele
ceğin koşullarına uygun bir biçimde yerine getirecek
kadro ve yetenekli personelle takviyesi gerekir. Ba
kanlığa bağlı olarak kurulması düşünülen iç hatlarda,
özellikle küçük meydanlara inebilecek uçakları çalış
tırabilecek katma bütçeli bir müdürlüğün kurulması
nı olumlu karşılıyoruz. Konunun çok yönlü incelene
rek, sağlam temellere oturtulması zorunludur. FRİNTAŞ örneği ortada dururken, benzeri hatalara düşiilmemesini dileriz.
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Sivil Havacılık yasa tasarısının yıllardan beri çı ı de telefon olursa, köyün yolu yapılırsa; haliyle köy
de okul olursa, köylü kente niçin gelsin?.. Bu, en
karılamamış olmasının, sivil havacılığımızın gelışeönsmü sorunlardan bir tanesidir. Hepsini demiyorum,
memesinde önemli bir etken olduğu unutulmamalı
en önemli sorunlardan bir tanesidir. Onun için Ulaş
dır.
tırma Bakanlığına bu hususta büyük bir görev düşü
Pendik tersanesinin de bir an önce hizmete sokul
yor. Ben, şahsen PTT Genel Müdürlüğüyle ilgili bir
masının önemine işaret ederek sözlerimizi bitirmek
kaç köyün sorununu dile getirdim; ,f/i 80 - 90 ı menfi
istiyoruz.
cevap verdi. Onun için Ulaştırma Bakanlığının özellik
Bakanlığın, yıllanmış ve karmaşık sorunlarının bu
le
bu 'konuya eğilmelerini istirham ediyorum.
Bütçe ile verilen ödeneklerle de çözümlenmesi oldukça
zordur.
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu
olması dileğiyle, hepinizi saygıyla selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tunçkanar.
Sayın üyeler;
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır.
Şahısları adına Sayın İsmail İlhan, buyurun efen
dim.
Sayın İlhan, süreniz 10 dakika efendim.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler; Ulaştırma Bakanlığının değerli mensupla
rı; sizlere saygılar sunarım.
Grup sözcülerinden sonra, ben de bir bağımsız
üye olarak Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde gö
rüşlerimi dile getirmeye çalışacağım. Ancak grup söz
cüleri, özellikle Milli Birlik Grubu Sözcüsü burada
çok teknik, Ulaştırma Bakanlığının bütün sorunlarını
dile getirecek bir konuşma yaptılar. Bu konuşmalar
dan sonra, ben, tekrar olmasın diye, sadece birkaç
noktaya değinmek suretiyle sözlerimi bitireceğim.
Bu sözlerimden sonra, Cumhuriyet Halk Partisi
Sözcüsünün değinmiş olmasına rağmen, telefon dev
rinin karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bil
hassa altını çizerek belirtmek istiyorum; şu anda bu
işten para kazanan bir zümre türemiştir. Zamanında
müracaat etmiş ve telefonu 25, 30, 40, 50 bin liraya
devrediyor. Onun için Ulaştırma Bakanının en kısa
zamanda gereken tedbirleri alması suretiyle, telefon
devri işinin mutlaka halli gerekir. Elöktrik gibi, ha
vagazı gibi bir çözüme bağlansın.
Köylere telefon verme işini
geçen sene de dile
getirmiştik, özellikle burada Doğu Anadolu'nun köy
lerini dile getirmek istiyoruz. Köyün yolu yoktur, ica
bında içme suyu yoktur. Kışta, karda bildiğiniz gibi
yolu kapanır. Hiç olmazsa beş, altı köyün ortasında
merkez köy durumunda olan köylere telefon vermek
suretiyle köylülerin bu sorununu çözmemiz şarttır.
Köylerden kente göçlerden bahsederiz. Ben şunu
belirtmek istiyorum; eğer köyde elektrik olursa, köy-

Şimdi büyük bir dengesizlik vardır; ben geçen se
ne de yine aynı konuyu dile getirdim. Şimdi, Muş'a
haber gider, Muş'tan köye gitmek lâzım, mümkün
değil; yollar kapalı çünkü. Karayolları da kış progra
mına almadığı için, köye haber gitmez. Halbuki beş,
altı köyün ortasında merkez durumunda bulunan bir
köye telefon verilirse, acil haberleri köylere ulaştır
mak mümkündür.
Ben havayollarıyla ilgili, daha doğrusu uçaklar
daki servisle ilgili bir noktaya değinmek istiyorum;
arkadaşlarım değinmediler. Bir bakanla beraber uça
ğa bindik, 70, 80 veyahutta 160 yolcu var. Bakana
ve parlamenterlere servise kalktılar. Mesela meşru
bat... Kati surette kabul etmiyoruz. Biliyorsunuz örf
ve âdetlerimize göre, dinimize göre, camide bir, bir
de yemekte fark yapılmaz; nefis aynıdır. Onun için
çok çirkin etki yapıyor; ya hepsine yapılmalı, ya hiç
birisine yapılmamalı. Bunun bilhassa altını çiziyo
rum.
1977 senesinde Muşun karayolları çalışmaları dur
duruldu. Muş'un yol çalışmaları durduruldu. Dep
remle ilgili çalışmaların bütün imkânları havaalanına
kaydırıldı ve dolayısıyla yatırım götürülen bütün im
kânları havaalanına kaydırmak suretiyle Sayın Baka
nım ve Ulaştırma Bakanlığının mensupları, Muş'a bir
havaalanı yapıldı, fakat maalesef üç - dört aylık sü
re zarfında bütün yol çalışmaları, bütün karayolları
çalışmaları, bütün depremle ilgili, Devlet Su İşleriy
le ilgili çalışmalar havaalanına kaydırıldı. Şu anda
havaalanı yapıldı; ama uçak gelmiyor, diğer hizmet
ler de kaldı.
Bilhassa Bakanın bu konuya eğilmelerini istiyo
ruz. Basında bazen bu konudaki beyanatlarını görüyo
ruz. Mesela; Maraş'a, Ağrı'ya, Muş'a küçük tip uçak
ların getirilmesi konusu var; artık 20 nci asrın 1980'
ine varıyoruz, bu konuya, da eğilmelerini istirham edi
yoruz. Onu belirtmek istiyorum.
Gecenin bu saatinde zamanınızı aldım. Huzuru
nuzdan ayrılırken, hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar)
437 —
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan.
Sayın Karaağaçlıoğlu?... Yoklar.
Sayın Orhan Çalış?... Yoklar.
Sayın Nalbantoğlu, buyurun efendim.
Sayın Nalbantoğlu, süreniz 10 daikika'dır.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın senatörler;
Hepinizi saygıyla selamlarım ve tabiatıyla Bakan
ve Bakanlık mensupları, sizleri de saygıyla selamla
rım.
Ulaştırma Bakanlığının ve Devlet Demiryollarının
çok eskimiş olan kuruluş kanunlarının, herhalde ça
ğın gereksinmeleri de gözönünde tutularak modern
şekilde yeni baştan ele alınıp, bir an evvel çıkarıl
ması gerekmektedir.
Ulaştırma Bakanlığı hâlâ makro ve mikro düzey
de bir ulaşım planlaması ortaya koymuş değildir.
Ben istiyorum ki, bu ulaştırma konusunda otorite
olmalıdır ve makro ve mikro plan yapıyorsa, yap
mışsa bu gibi, ulaştırma plan ve programlan kendisi
ortaya koymalı ve otorite olmalıdır.
Şöyle ki, kara ulaşımında dahi; tabii demiryolu
işletmesi, hatta demiryolu yapımı ve hatta karayolu
yapımı dahi Ulaştırma Bakanlığında vizeden geçme
den, A noktasıyla herhangi B noktasında bir kara
yolunu dahi, Karayolları Genel Müdürlüğü veya
Bayındırlık
Bakanlığı yapmamalıdır. Özet şu ki;
anaarter olarak demiryolu ulaşım politikası, kara
ulaşımcıhğmda
anataşıyıcı sistem olarak
alınmalı,
karayolları ağı ona göre kurulmalıdır.
Ayrıca sahillerimizde bile, sahil karayolu taşıma
cılığını deniz ulaşım taşımacılığına aktaracak bir po
litika ve bunu olgunlaştıracak bir şekilde ulaşım po
litikası tespit olunmalıdır.
Şayet, şu Karadeniz sahilimizi gözönünde bulun
durursak, oradaki
bütün limanlarımız daha evvel
yapılabilmiş ve orada da belki dört tane vapur gidip
gelmek suretiyle ara ve 50 kilometrede bir olan şe
hirlerimizde, Sinop'da, Samsun'da, Ordu'da, Rize'de.
Trabzon'da, Artvin'de tesis edilebilmiş olsaydı, o sa
hildeki geniş asfalt karayoluna ne gerek vardı?.. Bu
şekilde ihmal edildiği sürece de, bir gün belki o sa
hillerimizde çift hat karayolu yapmak zorunda kala
cağız ki, ona da imkân yok. Çünkü o sahil çift hat
karayolunu taşımaz doğa dengesini bozar. Bu bakım
dan Ulaştırma Bakanlığı hakikaten taşıma sistemle
ri program ve planlamasında nâzım rol oynamalı, oto
rite olmalıdır.
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Bu gibi çalışmalar, ya yoktur yahut bunlar giz
lidir; biz gereğince bilemiyoruz. Vardır veya gizli
dir; fakat hâlâ Ulaştırma Bakanlığı, hükümet poli
tikası, Devlet politikası olarak bu ulaşım sisteminde
otorite olmalıdır. Benim arzum ve temennim, hatta
önerim budur.
Gerçi Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları iş
letme ile ilgilidir; ama bu işletmelerin ülke yararına
ve rantabl olması için gerekli ulaşım sistemlerinin
geliştirilmesi ve yapımı için Bakanlığın bir teklifi her
an olmalıdır. Teklifi olabilmesi için de, tabiatıyla
ulaştırma sisteminin makro ve mikro düzeyde plan
lamasını yapmalı ve bunda da nâzım rol almalıdır.
Yani önce hangi demiryolu yapılmalıdır, (Demiryolu
işletmesini yapıyor; ama yapımında belki tesiri olmu
yor, fikri olmuyor veya etkisi olmuyor.) hangi li
manlar önce yapılmalıdır, önce hangi karayolu yapıl
malıdır, önce hangi havameydanı yapılmalıdır; bun
larda etkin rol oynamalıdır. Bir yapımcı ünite olan
Bayındırlık Bakanlığı ve ünitelerinin böyle bir politi
ka ve planlama saptaması da olmalı tabii; ama esas
işletmeci olan Bakanlık ve kuruluşlarının bu şekilde
bir politik ve planlama içerisinde önerisi, katkısı ve
hatta ısrarı olmalıdır.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Bundan bir ay kadar önce kısa aralıklarla iki - üç
demiryolu kazası olması nedeniyle, tabii ki, hepimiz
üzüldük. Bu gibi kazaların bir daha hiç olmamasını
arzu ve temenni ederiz; fakat o arzu ve temennileri
mizin yerine gelebilmesi için bütün işletme altyapı
ve üstyapı sistemlerimiz ve işletme personelini iyice
gözden geçirmemiz gerektiği gün gibi ortaya çık
mıştır.
Devlet Demiryolları hâlâ Fransız statik prensip
lerine göre çalışmaktadır. Dinamik bir sistem ve
bünyeye kavuşturulmasına şiddetle gereksinme vardır.
Bu bakımdan
gerekli reorganizasyona
derhal
başlamakla birlikte, bu İşletmenin Kuruluş Kanunu
da Meclislerimize getirilmelidir. Yeni baştan, yani
modern olarak.
Sayın Bakanım;
Doğuda bir Keban Barajı yapıldı. Bu baraj bitip,
su stokuna geçirilmeye başlayınca birçok saha su al
tında kalacaktı, kaldı da. Bunu o zamanki Hükümet
ler de Ulaştırma bakanları ve Bakanlık bağlı kuru
luşları personeli de biliyor idi. Gerçi bu göl nede
niyle demiryolu ve bazı yollar programlara alındı ve
yapıldı; fakat öyle zannediyorum ki, bazıları eksik
planlandı, programlandı ve hatta programlamalarda
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da bazıları yapılamadı. Acaba bu göl üzerinde neden
bir deniz veya göl ulaşımcılığı düşünülmemiştir? De
nizcilik Bankası veya Deniz Nakliyat gibi kuruluşlar,
bu göldeki taşımacılığa neden eğilmemişlerdir?..
Ayrıca, 650 yıldan beri vapurlar İstanbul'dan kal
kıp, Kapıdağ Yarımadasının bir körfesindeki Bandırma'ya ayrı ve Kapıdağ Yarımadasının diğer körfe
zindeki Erdek ve civarındaki limanlara ayrı yollar
dan sefer yaparlar. Bandırma'dan Erdek'e gitmek için
ise, senelerdir koca yarımadayı dolaşır dururuz. Va
purlar dolaşır; tabii biz de binersek dolaşırız. Acaba
yarımadanın o dar boğazında, bağlantı yerinde bir
kanal açılamaz mı?.. Ulaşım yollarını kısaltmalıyız.
Bu, hiç akla gelmemiş mi veya gelmişse tatbik edi
lir bir düşünce değil midir?..

Bir de Doğu'da köy yollan kardan, hatta ilçe yol
lan dahi bazen kardan kapanır. Bazı hasta vatandaş
ları hastanelere; yakın ilçelerdeki veya illerdeki, bil
hassa gerek Erzurum'da ve gerekse Diyarbakır'da te
şekkül etmiş olan hastanelere ulaştırma konusu çok
müşkül olmaktadır. Acaba orada, 2 merkezde birer
tane helikopter bulundurmak mümkün değil midir?...

Tabii, akla geldiyse bunu yapacak belki bu Ba
kanlık değildir; ama «Şu yolumu kısalt» diye Ba
yındırlık Bakanlığına gerekçeleriyle birlikte teklifte
bulunabilir.
Şuradan anlaşılıyor ki, zaten demiryolları, havameydanları, liman gibi inşaatların Bayındırlık Ba
kanlığından alınıp, Ulaştırma Bakanlığına bağlanması
gerekmektedir.
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz dolmuş
tur efendim.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bana
bir dakika iltimas eder misiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim.

SAFA YALÇUK (Çorum) — Sayın Başkan, iki
üç dakikalık müsaadenizi rica ediyorum.
BAŞKAN — Sıra Sayın Eriş'in efendim.
SAFA YALÇUK (Çorum) — Eriş en son.
BAŞKAN — Hayır, ondan sonra da Sayın Ege
var efendim.
Oradan mı bir şey soracaktınız?

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın
Bakanım;
Mehmetçik Treni için biz Doğulular olarak size
teşekkür borçluyuz ve bu trenin işletilmeye başla
ması, sefere konmuş olması bizleri çok memnun et
miştir. Allah da sizden razı olsun. Ancak, tren se
fere konduğu sırada bazı istasyonlarda duruyordu,
şu son günlerde aldığım tele göre, bizim Köprüköy
istasyonunda durak yapması, durması kaldırılmış.
Böyle bir şey olumuşsa, yeniden bu durağın; yani
o trenin o istasyonda durmasının sağlanmasını istir
ham ediyorum.

BAŞKAN — Değil efendim, değil. Dünden eğer
isminiz yazılmamışsa, biliyorsunuz bugün için müm
kün değil söz almak. Aksi halde, Bütçenin sonunu
bulma olanağımız kalmıyor; ama soracağınız soru
nuz varsa, yerinizden kısaca sorabilirsiniz, istisna ya
parız.
SAFA YALÇUK (Çorum) — Anlatılanları biraz
kendi kendine sormak istiyorum efendim.

İkincisi, telefon üzerinde mülkiyet olamaz.
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bir dakika mı
uzadı, benim zamanım mı biraz dar gelmeye başladı.
Bir dakika dediniz, lütfen bağlayın. Saat 00.30.
HİLMİ
NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki
efendim.
Bu telefon üzerindeki devir işlemlerinin artık son
bulması gerekir. İhtiyacı olmayan kişi telefonunu ar
tık idareye devretmelidir. Bu konuda da bir yasa ge
tirmenizi istirham ediyorum.

Bunu da incelemenizi istirham ile beni dinlediği
niz için ve hatta zamanımı geçirmek suretiyle dinle
diğiniz için teşekkür eder, Bakanlık Bütçesinin tüm
Türkiye'mize hayırlı
olmasını diler, saygılar suna
rım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu.
Sayın Eriş, buyurun.

SAFA YALÇUK (Çorum) — Hayır, kürsüden so
racaktım.
BAŞKAN — Kabul buyurursunuz ki, mümkün
değil.
SAFA YALÇUK (Çorum) — Henüz daha adedi
miz dolmadı.

BAŞKAN — Ayrı tabiatıyla. Onu artık bir başka
bütçede lütfedeceksiniz.
Buyurun Sayın Eriş.
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım ve ulaştırma camiasının değerli mensup
ları; hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Müddetimiz çok kısa olduğu için ve Başkan da
müsamaha etmekte biraz hassas davrandığı için, ben
de dileklerimi çok kısa olarak anlatmaya çalışaca
ğım.
Ulaştırma kuruluşları, devlete ve millete hayat ve
ren, can veren, kan veren, haraket veren kuruluşlar
dır. Bu kuruluşlardaki ufak - tefek arızalar memleket
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çapında, hem ekonomik bakımdan, hem sosyal bakım
dan fevkalâde büyük arızalar meydana getirmektedir.
Bu itibarla, bu müesseselerde hakikaten disiplinli bir
çalışma sisteminin korunması ve devamı mecburiyeti
vardır. Ufak bir arızanın memleketin birçok sahala
rına tesiri olduğu hepinizin malumudur.
Ulaştırma Bakanlığı, bu müescseselerin koordinatürlüğü ve siyasi sorumluluğunu taşımaktadır burada.
Her türlü kazaların, her türlü aksaklıkların hesabını
vermek durumundadır. Oldukça müşkül bir iş oldu
ğunu da burada kabul etmek zorundayız.
Devlet Demiryolları; yani Ulaştırma Bakanlığına
bağlı Devlet Demiryolları, PTT, Devlet Hava Mey
danları, Denizcilik Bankası, Denizcilik Bankası De
niz Nakliyatı, hepimizin malumu olduğu veçhile, bu
günün ihtiyaçlarına cevap vermekten bir hayli uzak
tır.
Bunların kendilerine göre darboğazları ve sorun
ları vardır. Devlet Planlama Teşkilatının hazırlamış
olduğu önemli projeler broşüründa her birinin ayrı
ayrı dertleri, sorunları ve darboğazları dile getirilmiş;
fakat bunlardan bazıları müşterektir; yani bu müesesseselerin hepsinde aynı noktalar vardır. Bilhassa,
malzemelerin temininde, bazı cihaz ve malzemenin
hariçten ithalindeki döviz darboğazında ve teknik per
sonel konusunda müşterek bir sorunları vardır. Dö
viz darboğazı nedeniyle ithalât zorluğu hükümetleri
de aşmış, fevkalade zor bir durumdadır. Bunun üze
rinde burada fikir yürütecek değilim; ama memleket
içinde temin edilecek olan malzemelerin, sırf bürok
ratik engeller sebebiyle geç kalması, bir darboğaz ola
rak ortaya konulmaması gerekirdi. Bunun, müessese
lerin kısa zamanda dirayetli idareciler tarafından aşı
lacağını tahmin ediyorum ve temenni ediyorum.
Teknik personel ve kalifiye personeli darlığı var.
Bu da bir sorun haline gelmiştir. PTT'nin Eğitim
Merkezi vardır, Devlet Demiryollarının Demiryolu
Okulu vardır. Bu okullarda ihtiyaca kâfi miktarda
eleman yetiştirmek, onların seviyelerini ve ihtisasla
rını artırmak mümkündür. Bunun da bir darboğaz
olarak, bir sorun olarak bu Planda yer almasını ben
yadırgadım. Bunu, gene dirayetli idarecilerin kısa za
manda darboğaz olmaktan ve sorun olmaktan çıka
racaklarını ümit etmekteyim.
Değerli arkadaşlarım;
Müddet kısa olduğu için, kısa kısa, kopuk kopuk
konuşuyoruz. Karayolu, demiryolu dengesi var. Bu,
artık siyasi bir konu oldu. 1950'ye kadar demiryolu
yapılmış, ondan sonra artık demiryolu ihmal edil
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miş, hep karayolu yapılmış; karayolları çok olduğu
için otomobiller çoğalmış, otomobiller çoğaldığı için
benzin sarfiyatı çoğalmış, benzin sarfiyatı çoğaldığı
için de döviz darboğazına girmişiz... Belki bir izahtır
bu. Evvelâ şunu söyleyelim: Demek ki, 1950 senesine
kadar karayolları ihmal edilmiş. 1950 senesinden son
ra da, bu ihmal bir miktar giderilmeye çalışılmış. De
miryolu - karayolu arasındaki oran bugün dünya stan
dartlarını aşmış değildir. Biraz yaklaşmıştır bir par
ça. Bunun 1/10 olduğunu söylüyorlar. Ben bunun
teknik teferruatına inmiyorum ve o kadar da bu hu
susta bilgim yok; ama artık demiryolu bir kenara
atılmış da, hiç durmadan karayolu yapımına gi'dilmemişrir. Daha bugün Türkiye'mizde yapılan kara
yolu kadar daha yapılsa, gene Türkiye'nin karayo
lu ihtiyacı karşılanmış değildir. Kaldı ki, demiryolu
da ihmal edilmiş değildir. 1950'den sonra bir Ada
pazarı Vagon Fabrikası yapılmıştır. Eskişehir'de bir
Dizel Lokomotif Fabrikası yapılmıştır. Demiryolla
rında bazı tadilâtlar yapılmıştır ve Van'a kadar da
bu uzatılmıştır. Ankara - İstanbul arasındaki demir
yolunun da bugün inşaatının devam ettiği söylen
mektedir.
Şimdi, bunlar ortadayken, bundan evvelM hü
kümetleri böyle bir itham altında bırakmak haksız,
insafsız bir şeydir bence.
Değerli arkadaşlarım;
Bugünün insanları aceleci, Tüffciye'niin üç tarafı
denizlerle çevrili olmuş olmasına rağmen, vapura
bindirmeriiz mümkün değil. Trene de bindirmeniz
mümkün değil. Aceleci oldukları için, en seri vası
tayla, en erken kalkan vasıtayla gitmek ihMyacmı
hissediyorlar.
Bugün Karadeniz'e yolcu vapurları çalışmıyor, is
tanbul - Bandırma arasındaki yolcu vapuru çalışmı
yor. îzrrîir arasında çalışmıyor. Niye çalışmıyor?.. Va
pur yokluğundan değil, oradaki vapurların kötülü
ğünden değil, insanların zaman kaybına müsaadesi
kalmadığı için bu işlerden vazgeçilmiştir.
Ben şimdi burada şunu önermek istiyorum. De
miryolcularına da bir tavsiyede bulunacağım; lütfen
siki durmalarını rica ediyorum.
Bu karayolu, demiryolu meselesi var. Biz kara
yolu ve demiryolu olan yerlerde karayolunun yükü
nü demiryollarına aktarmış değiliz ki... Aktaralım, on
dan sonra da bundan şikâyet edelim.
Şimdi, TIR kamyonları var, bütün dünyada TTR
nakliyatçılığı fevkalade önem kazanmış ve birçok
devletler bundan büyük para kazanmaktadırlar. Bfizim memleketimiz de bunların yolu üzerinde bulun-
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duğu için, en avantajlı durumdadır. TIR kamyonları
Edirne'den kalkıp, ya arabalı vapurla, ya da Köp
rüden geçmek suretiyle Anadolunun öbür ucuna çık
maktadırlar.
BAŞKAN — Sayın Eriş, lütfen toparlar mısınız,
süreniz doldu efendim.
RAİF ERİŞ (Devamla) — Öyle mi efendim?.. Çok
çabuk doluyor bugün süreler efendim.
BAŞKAN — Öyle karar verdik efendim.
RAÎF ERİŞ (Devamla) — Bu TIR'ları demiryo
luyla nasıl vapura bindiriyorsak, bunları demiryoluy
la nakletmek bence çağımız için yeni bir keşif ola
caktır. Bu işin o kadar imkânsız olmadığını görüyo
rum.
Sayın Başkan, bir dakikanızı istirham edeceğim.
Yalnız birkaç dakika.
BAŞKAN — Tabii, tabii bağlayın efendim.
RAÎF ERİŞ (Devamla) — Efendim, PTT'den de
birçok dileklerimiz vardı, onları da anlatmak lazım.
Arkadaşlarım telefon devirlerinin karşısında bu
lundular. Ben buna tamamen iştirak etmiyorum. Her
kese istediği zaman telefon verilebileceği güne kadar
telefon devirlerine müsaade edilmelidir. Bazı insan
ların inhisarına bırakılmamalıdır. Bu, bir kullanma
halkladır. Bir insan bir menfaat karşılığı bu kullanma
hakkından vazgeçebilir. Kim telefona çok para veri
yorsa, o telefondan çok istifade edecek ve çok para
kazandıracak kimse demektir.
VELİ UYAR (Yozgat) — Karaborsa.
RAİF ERİŞ (Devamla) — Karaborsa, akborsa;
bu işe devam etmek mecburiyeti vardır. Bir imkân
dır, bir soluktur. Bir müessese açılır bir yerde, orada
telefon isteyen bir müesseseyi
nasıl kaparsanız?..
Mümkün değil.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eriş, süre
niz bitti efendim. İzin verirseniz...
RAİF ERİŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, bir
dileğim daha vardı, onu arz edeyim.
BAŞKAN — Tabii, tabii efendim, bir daha çık
mazsa, tabii efendim.
RAİF ERİŞ (Devamla) — Efendim, Ulaştırma
camiasından geldiğim için orasını çok kayırmak ihti
yarımda. Köy telefonları mevzuu fevkalade önemli
bir mevzu. Hükümetlerimiz «Köye gitmiyorsun.» di
ye itham altında tutuyoruz, buna da devam edece
ğiz. Köye telefonu PTT'ye götürtmeye kalktığımız
zaman, PTT'nin daha önemli kaynaklara para ya
tırmasına mani oluyoruz.
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Bugünkü Hükümet «Köye Ulaşım Projesi (KUP
Projesi)» diye bir proje atmıştır orta yere. Köye ula
şımdan maksat, yol ile değil, telefonla da bir ulaşım
dır. Telefon da bir ulaşım vasıtasıdır, yol da bir ula
şım vasıtasıdır,
Şimdi, Maliye Vekaletinin Ulaştırmaya veyahut
PTT'ye direkt olarak para vermesi, diğer müessese
ler arasında rekabeti doğuracağı için, bunu bir hile-ü
seriye ile Köy İşleri Bakanlığının Bütçesine köy te
lefonlarının tahsisatı konmalı; PTT marifetiyle, PTT'
nin müteahhitleri bu işleri yapıp, işletmesini PTT'ye
devretmeli.
Söyleyeceklerim yarıda kaldı, hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyor, Bütçenin hayırlı olmasını, men
suplarının başarılarının devamını diliyorum, saygılar
sunarım. (AP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın üyeler;
Kişisel konuşmalarda yalnız bir üye kalmış, Sayın
îfkender Cenap Ege. Onun için, evvelki kararımız
uyarınca, önce Sayın Bakana söz vereceğim. Sayın
Ege, son söz sizin olacak.
Sayın Bakan, konuşma süreniz 30 dakikadır. An
cak, yazılı sorular var, izin verirseniz onları tutanağa
geçirteyim, sizin süreniz yanmasın. Ondan sonra ko
nuşursunuz.
Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Bütçesini görüşmekte oldu
ğumuz Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Aydın
Metin Taş
1. 1978 yılı zarfında İstanbul, İzmir ve Ankara*
da verdiğiniz veya şerefinize verilen kokteyl ve ziya
fetlerin bedelleri ayrı ayrı ne kadardır? Hangi müesseselerce ödenmiştir?..
2. 1978 yılında Belçika ve diğer Avrupa ülkele
rine hangi maksatla ve kimlerle birlikte gittiniz?..
Size ve heyete resmi veya gayri resmi olarak katılan
ların yolluk ve gündelikleri nereden ve nasıl karşılan
mıştır?..
3. Irak'a yaptığınız resmi ziyarette refakatinizde
kimler vardı ve heyete resmi ve gayrı resmi olarak
katılanların yolluk ve gündelikleri Bakanlığın Bütçe
sinin hangi programından karşılanmış veya buradan
karşılanmamış ise, nereden ve nasıl ödenmiştir?..
4. Güney Kore seyahatinizi kimin tavassutuyla
ve hangi gaye için yaptınız?.. Refakatinizde resmi ve441 —
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ya gayri resmi sıfata haiz kimler vardı?.. Bunların yol
luk ve gündelikleri nereden ve nasıl ödenınişitlir?..
5. Yaptığınız Güney Kore seyahati için «First
Class» gidiş - dönüş uçak bileti ücreti ne kadardır?..
6. Güney Kore'nin İzmir Fahri Konsolosu ve
her türlü ithalat ve ihracat ve komisyonculuk işle
riyle meşgul bir zatın Kore seyahatinize başından iti
baren size refakat ettiği doğru mudur?..
7. Yukarıda bahsi geçen zatın Hong - Kong'
daki özel villasında kaldığınız ve özel yatıyla gezinti
ye çıktığınız hakkındaki söylentiler doğru mudur?..
8. Son olarak İsparta'da düşen uçak yerine Türk
Havayolları filosuna katılan Afyon uçağının satmalınmasında bu zatın veya temsil ettiği şirketlerin bir
rolü var mıdır?..
BAŞKAN — Bir soru daha var, okutuyorum efen
dim.
VELİ UYAR (Yozgat) — Burada olmayanların
sorularını okumamak lazım.
BAŞKAN — İzin verin efendim.
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı delaletiyle Sa
yın Bakana;
Telefon, teleks üzerinde ihtiyaçtan mütevellit in
tifa kullanma söz konusu olduğuna göre, devir hak
kının kaldırılması hususunda çalışmalarınız var mı
dır?..
Saygılar.»
BAŞKAN — Bir soru daha var, okutuyorum efen
dim.
Sayın Başkan
Aşağıdaki suallerimin cevaplandırılması için Ba
kan nezdinde aracılığınızı rica ederim.
Kocaeli
Abdullah Köseoğlu
1. Kocaeli Belediyesiyle her türlü anlaşmaları
yapılmış olan demiryolunun sahile kaydırılması ne
zaman tahakkuk edecektir?..
2. Bölgemizde yoğun sanayi tesisleri mevcut ol
duğu malumunuzdur. Bu yüzden Ankara ile büyük
karayolu trafiği vardır. Hem bu trafiğin tehlikesin
den. hem de Kocaeli ve civarındaki iş sahiplerini de
asrın süratli ulaştırmasına kavuşturacak bir havaala
nını biz Kocaelililere ne zaman vaat edeceksiniz?..
3. Körfezimizden İstanbul'da 50 sene evvel bile
kırlangıç vapuruyla gidebiliyordük. 50 sene sonra
bundan mahrumuz. İzmit - İstanbul arasında vapur
işletmesi düşünüyor musunuz?..
4. Her medeni ülkede olduğu gibi, Yalova - İs
tanbul arasında işleyen araba vapurlarının içinde ce
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zasız bilet kesilmesinin teminini düşünüyor musu
nuz?..
BAŞKAN — Sorular sorulmuştur, buyurun Sa
yın Bakan.
Tabiatıyla sorulara cevap verip vermemdkte ser
bestsiniz. Dilerseniz yazılı cevap verme hakkınız da
var,
VELİ UYAR (Yozgat) — Burada bulunmayanla
ra cevap vermeleri gerekli değil?..
BAŞKAN — Takdir Bakana ait. Buyurun Sayın
Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (Afyonkarahisar Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli
senatörler;
Bakanlığım ve bağlı kuruluşlar adına hepinizi bu
vesileyle sevgi ve muhabbetle selamlarım.
Gerek şahısları adına, gerekse grupları adına de
ğerli fikirleriyle bizleri irşat eden sayın senatörlere de
peşinen teşekkür ederim.
Görüşleri ve eleştirileri yıl içerisindeki çalışmala
rımızda değerlendirilecek ve özellikle istifadeye gay
ret edilecektir.
Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri ekonomik, sos
yal ve kültürel gelişmede son derece önemli bir sek
tör olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir ülkenin tu
rizmini işler hale getiren ve toplum düzeninin sağlam
bir biçimde sürdürülmesinde etken hizmetlerden bi
risi olduğu da kuşkusuzdur.
Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin daha düz
gün hale getirilmesi anahedef olmakla birlikte, Büt
çe imkânlarıyla sınırlı olacağı da tabiidir. Ulaştırma
Bakanlığının yatırımları, limanlan, limanların emni
yeti için 11 adet yangın söndürme gemisi, 11 adet li
man kontrol motoru, merkez ile önemli limanlar ara
sında süratli haberleşmeyi sağlayacak telsiz çevrimi',
Boğazlar trafiğinin düzenlenmesini amaçlayan nevİgasyon kontrol sistemi, liman başkanlıkları binaları ve
Yüksek Denizcilik Okulu bina ve tesisleri etütlerinden
ibarettir.
Bakanlık yatırımları yanı sıra, bağlı kuruluşları
mızın ve faaliyet sahamız içine giren konularda eği
timine de ayrıca önem vermekteyiz.
Misal olarak, Yüksek Denizcilik Okulunu vere
rek şöyle belirtmek istiyorum : Türk deniz ticaret fi
losuna kaptan ve gemi makineleri mühendisi ve de
nizci kuruluşlarımıza işletme elemanı yetiştiren bu
Okulumuzdan 1977 - 1978 ders yılı sonunda 36 gü
verte, 59 makine olmak üzere. 95 gemi adamı mezun
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olmuştur. Buna karşı, bu yıl okul nihafi olmak sü
ratiyle kapasite artırımına gedilmiş ve 185 öğrenci
okula alınmalk imkânına kavuşmuştur. Halen 546 öğ
renci öğrenim görmektedir.
Ülkemizde süratli ve emniyetli bir haberleşmenin
gerekliliğine inanmaktayız. Haberleşme hizmetlerimiz,
ülkemizin ekonomik kalkınmasında, ihracat, sanayi,
ticaret, turizm ve pek çok sektörün gelişmesine ve
hatta güvenlik yönünden büyük önemi haizdir.
Ekonomik ve sosyal kalkınmamızın altyapı hizme
ti olarak kabul ettiğimiz bu sektöre, her yıl yapılan
yatırım tahsisleri, büyük ölçüde artırılmış olmasına
rağmen, telefon hizmetlerimizde darboğaz henüz aşı
lamamıştır. Yıllık talep daima arzın üzerinde seyret
miştir.
Telefon talebindeki darboğazı kısmen kaldırmak,
daha süratli ve daha kaliteli konuşma imkânı sağla
mak üzere, PTT Genel Müdürlüğünün ortağı ola
cağı ikinci elektronik telefon santral fabrikamızın
ülkemizde kurulması kararı alınmıştır.
Sayın senatörler;
1978 yılında, bir çok imkânsızlıklara rağmen, yak
laşık olarak otomatik telefon santrallerine 139 000
hat, manuel telefon santrallarına 20 000 hat, teleks
kapasitesine 460 hat, şehir içi telefon
şebekesine
180 000 prensibal hat, havai hat telefon sistemle
rine 3 450 kilometre bakır devre, 1 350 kilometre de
mir devre ilave edilmiş, şebekeye bağlı yer sayısında
305 adet artış sağlanmıştır.
Posta, te'graf ve telefon hizmetleri, yurt çapında
yayılmış bulunan şube, merkez, acente ve telefon ba
yiliklerinden oluşan işyerleri vasıtasıyla yürütülmekte
dir.
1977 sonunda 7 397 adet olan işyerlerinin sayısı,
1978 sonunda 945 merkez. 1 976 şube, 5 598 acente ve
234 telefon bayiliği olmak üzere, 8 753'e yükselmiş
tir.
1978 yılında toplam abonelerin takriben % 70'i
birbirleriyle otomatik görüşme yapabilir hale gelmiş
lerdir.
1978 yılında PTT Genel Müdürlülüne verilen sı
nırlı yatırım yetkileri çerçevesinde ancak 305 köy şe
bekeye bağlanabilmİştir. Bu irtibatlarda her ne paha
sına olursa olsun, bir köyü irtibatlandırmak yerine,
kabul edilebilir bir haberleşme sisteminin sağlanma
sına özen gösterilmiştir.
1979 yılında da, teşekküle ayrılan yatırım ödenek
leri çerçevesinde kalınmaksızın, ek yatırım kaynakla
rı temin edilmesi koşuluna bağlı olarak 1 000 civa
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rında köyün şebekeye irtibatlandırılması öngörülmek
tedir.
Küçük il merkezleriyle büyük köy ve kasabalara,
asgari binden başlayarak, 5 000 hatta kadar çıkabi
len kasaba tipi otomatik santralların kurulmasına
bir program çerçevesi içerisinde devam edilmekte
dir. Civar köylerin kasaba tipi santrallara uzak mesa
fe abonesi olarak bağlanması çalışmalarına başlan
mış olup, böyle bir çalışma düzeniyle, en küçük köy
birimine kadar yurdumuzun otomatik şehirlerarası
şebekeye bağlanması sonucunda, güvenilir ve sürekli
bir haberleşme hizmeti sağlanmış olacaktır.
Bu uygulama ilk olarak Menemen ve istanbul ci
varında, İstanbul Avcılar'a bağlı altı köye başlanmış
olup, çalışmalara bu şekilde açılacak yeni santraltarla devam edilecektir.
Bunun dışında, daha ufak kapasiteli ihtiyaçlar için
asgari 200'den başlayarak 2 500 hatta kadar çıkabi
len ve köy tipi santral olarak adlandırdığımız yeni
bir otomatik santral türü için ihaleye çıkmış olup,
incelemeler sonuçlanmak üzeredir.
Ekonomik kalkınmamızda uluslararası haberleş
menin önemi gözönünde bulundurularak, bu yönde
ki çalışmalarımıza da hız verilmiştir. Halen Amerika
Birleşik Devletleri, Batı Almanya, Avusturya, Dani
marka, Finlandiya, Lüksemburg, Norveç arasında ya
rı otomatik telefon servisi mevcut olup, Federal Al
manya, İsviçre. Danimarka, Lüksemburg ve Kıbrıs'tan
ülkemize tam otomatik görüşme
yapılabilmektedir.
Yunanistan ile aramızda olduğu gibi, Bulgaristan ile
de uzak mesafe abonesi şeklinde yarı otomatik tele
fon servisi açılmıştır. Önümüzdeki yıllarda tam oto
matiğe geçme ve diğer ülkelerle telefon bağlantısı ça'işmaları devam edecektir.
Uluslararası otomatik teleks haberleşmesinde de
1979 yılında 24 ülke ile daha tam otomatik teleks ha
berleşmesi sağlanacaktır. Ülkelerarası haberleşmedeki
gelişme sebebiyle, bu seneye gelinceye kadar döviz
öderken, telefon haberleşmesi hizmeti sebebiyle ilk
defa bu yıl 3,5 milyon mark döviz geliri de elde etmiş
bulunmaktayız.
PTT hizmetlerinde mali yönden aldığımız tedbir
leri de kısaca arz etmek işitiyorum.
1.1.1978 tarihinde 77 328 kadro mevcut iken, hiz
meti 63 020 kişi ile gördürmek suretiyle, 1978 yılın
da personel, fazla mesai ve kira giderlerinden 938
milyon liralık bir tasarruf sağlanmış bulunmaktadır.
Buna rağmen Genel Müdürlük bilançosu zararla ka
panmıştır. Bu zararı kısmen olsun azaltmak maksa-
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dıyla, malzeme ve işçilik ücretlerinde meydana gelen
artışları karşılamak için PTT hizmetlerinde tarife
ayarlaması zarureti hâsıl olmuştur. Bu düzenleme ya
pılırken, dargeMrlilerin etkilenmemesine azami itina
gösterilmiştir.
Şu hususu memnuniyetle de belirtmek isterim ki,
1978 yılında döviz darboğazına ve nakit sıkıntısına
rağmen, PTT Genel Müdürlüğü, yatırımlarını yüzde
yüzün üzerinde gerçekleştirmiştir. PTT'nin sermaye
sini tezyit ettiğimiz ve gümrük muafiyetini sağladığı
mızda, yeni mali imkânlara kavuşacak, daha fazla ve
kaliteli hizmet vermek mutluluğuna erişeceğiz.
Ülkemizdeki yük ve yolcu taşımacılığımızın bü
yük bir kısmı kara nakil vasıtalarıyla yapılmaktadır.
Motor ve yedek parçasına kadar dışa bağlı, döviz is
raf edici, tüketim ekonomisini teşvik edici karayo
lu ulaşımının önemli bir bölümünün demiryollarına
kaydırılması suretiyle kitle taşımacılığına dönülmesi
gerçeği, tartışmasız kabul edilmektedir. Bu nedenle,
Kalkınma Planında bu sektöre ayrılan yatırım pay
ları sırasıyla, % 17, c/c 19 ve % 22 iken, Dördüncü
Beş Yıllık Kalkınma Planında bu oran % 24,6 dü
zeyine çıkarılmıştır.
Bu oranlara göre, 1977 yılında demiryollarının
toplam ülke taşımasındaki yolcu taşıma payı <% 2,7
iken. Plan dönemi sonunda c/c 5,7'ye, yük taşımasın
da ise % 13.8'den yine bu devre sonunda % 29,3'e
ulaşacaktır.
Arzu edilen ve Hükümetimizce de büyük önem
verilen demiryolu taşımacılığındaki uzun ve kısa va
deli yatırımlar, tabiatıyla bu alanda yapılacak yatı
rımlara bağlıdır. Oysa ki, şu anda yatırımlarımızın
gerçekleştirilmesine önümüzdeki mali engeller çıktığı
da görülmektedir. Bu engeller arasında, döviz darlı
ğı, kredi ve finansman teminindeki güçlükler, yurt
içi bazı siparişlerin zamanında ve istenilen nitelikte
karşılanamaması, gibi sebepleri sayabiliriz.
Tüm kuruluşlarımızın şu anda ortak sorunları sa
yılabilecek bu engellere rağmen, eldeki bütçe imkân
ları ve koşulların kısa vadede iyileşme yoluna girece
ği varsayılarak, 1979 yılı içerisinde şu yatırımlar da
yapılacaktır :
Yolcu ve yük vagonu ile lokomotif imalatı yapan
ünitelerin tam kapasiteyle çalışmalarını sağlamak ama
cıyla, bakım, onarım hizmetlerinin üretim yerlerin
den ayrılarak, şebekede yaygınlaştırılması çalışmala
rına ağırlık verilmiştir. Bu maksatla, Doğu ve Batı
Anadoluda birer vagon onarım fabrikası tesisi yapı
lacaktır.
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Mevcut lokomotif depolarının modernizasyonu, revizörlük atölyelerinin modernizasyonu, Sivas Loko
motif Bakım ve Onarım Atölyesi işleri, 1979 yılı ya
tırım programına yapım olarak dahil edilmişlerdir.
Ayrıca, Malatya Lokomotif Bakım ve Onarım
Atölyesinin yapımı 1979 yılında tamamlanacaktır.
Ankara - Behiçbey lokomotif, elektrikli ve mo
torlu tren yenileme fabrikası da 1979 yılında tamam
lanacaktır.
Yük taşımacılığında geçmiş yıllara nazaran geliş
me olmuştur. Demiryollarımızda, gerek ihraç, gerek
se istihsal edilen malların büyük ölçüde nakli müm
kün olmuştur. Örneğin; 1977'de ot ve saman nakli
idin 1 257 vagon tahsis edilmişken, 1978 yılında. 12 176
vagon tahsisi yapılmıştır. Ayrıca, Doğu Bölgesinde
yetiştirilen hayvanlarımızın vagon ile ihracı için de
gereken yapılmış bulunmaktadır. Doğu ve Güneydo
ğu Anadoludaki kuraklık vesair sebeplerle, yem, sa
man, ot nakli ile kömür ihtiyaçlarının karşılanması
için indirimli tarife uygulanması da gerçekleştirilmiş
tir.
Bu hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle il
gili oîara'k, yolcu taşımasında yeni tren seferleri tan
zim edilmiştir. Bunlar, Ankara - Kars, Erzurum Horasan, Ankara - Zonguldak, Ankara - Bs'küşehir İzmir ve Ankara - İzmir arasında, Denizli - İzmir,
Haydarpaşa - Denizli, Eskişehir - Balıkesir arasında,
Adana - Mersin - İskenderun ve Basmahane - Soma Alaşehir aralarında yeniden Mann dizileriyle seferler
başlamış ve Güney Ekspresi Kurtalan'a dört gün
iken her güne çıkarılmıştır. Ayrıca Vangölü Ekspre
si de dört gün iken, her güne çıkarılmak suretiyle,
toplu taşımaya verdiğimiz önemi fiilen ispat etmliş
bulunmaktayız.
Devlet Demiryollarını yalnız hizmet üreten bir
kuruluş değil, ülkemize döviz kazandıran bir kuru
luşa dönüştürülmesi arzularımız, az da olsa, tahak
kuk etmiştir. Komşumuz Irak'tan 206 bin dolarlık
lokomotif yedek parçası siparişi alınmış, bu suretle
döviz kazandırıcı faaliyetlere başlanmıştır.
Önümüzdeki yıl içerisinde ihracata yönelik faa
liyetlerimiz devam edecektir.
1979 yılında ihraca yönelik faaliyetlerimizin ya
nı sıra, İşletmenin iyileştirilmesi için de bazı önlem
ler alınacaktır.
Transit taşımalarda blok yük tesislerinin çalıştı
rılması, belirli noktalar arasında indirimli tarife uy
gulaması; yeni örerlerle ortalama tren hızlarının artı
rılması, yeni yolcu taşıma tren seferleri ihdas edil-
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mesi, yeni ve modern elektrikli banliyö trenlerinin ser
vise konması, personel eğitimine, özellikle de ayrıca
ehemmiyet verileceğini belirtmek isterim.
Tasarruf önlemlerinin de üzerinde hassasiyetle du
rulmakta olup, yolcu ve yük taşıması artırılacak, bu
harlı lokomotif trafiğinin yoğun olduğu hatlarda ta
mamen servisten çıkarılarak, enerji giderleri azaltıla
cak, teşekkülün araç ve gereçleri imkân nispetinde
bünyesinden karşılanmaya devam edilecektir.
Ulaştırma hizmetlerinün uzun vadede sonuç veren
hizmet sektörü olması nedeni ile bu andaki olumlu
sonuçlarını ancak önümüzdeki yıllarda görüleceğini
ve Demiryolları ulaşım ve taşımacılığının imkânlar
çerçevesinde çağdaş düzeye çıkarılacağına, böylece
toplu taşımacılıkta en önemli görevi üslenen Teşki
latımızın hak ettiği yere geleceğini belirtmek iste
rim.
Deniz ulaştırması görevini iki kamu kuruluşu
üslenmiş bulunmaktadır. Denizcilik Bankası iç ve dış
sularda insan ve eşya taşımacılığı, şehir hatları taşı
macılığı, liman işletmeciliği, kıyı emniyet ve kurtar
ma işletmeciliği, gemi inşa sanayii ve turizm işletme
ciliği gibi çok çeşitli hizmetleri bünyesinde toplamış
tır.
Bankanın filosunda halen 98 adet gemi hizmet
görmektedir. Bunlardan altı adedi yolcu ve yük taşı
yan büyük gemi olup, ortalama yaşları 20'nin üzerin
de, tonaîi'toları 6 bin ila 8 bin arasındadır. Altı feri
botu olup, Truva hariç, beş feribot yenidir. Yaşlan
iki ile altı arasındadır. Filoda ortalama 800 yolcu taşıyaibilen dört adet Marmara tipi gemiye ilave ola
rak, İstanbul'da 53, izmir körfezinde 6 olmak üzere,
toplam 59 şehir hattı gemisi çalışmaktadır. Ayrıca 15'i
istanbul'da, 3'ü Çanakkale'de hizmet eden 18 adet
araba vapuru, Van Gölünde ise 4 adet tren ferisi ve
bir adet yakıt gemisi bulunmaktadır.
Bunlardan da görüleceği üzere, iç ve dış hatlar
da çalışan gemiler rantabilitesini kaybetmiş yaşlı ge
milerdir. Kuruluşun modern bir filoya kavuşturulma
sı için de gayret sarfedilmektedir. Bilhassa feribot iş
letmeciliğinde talep potansiyeli yüksek olduğundan,
feribot taşımacılığının yaygınlaştırılması üzerinde dur
maktayız.
Genel Müdürlüğün Alaybey, Hasköy, Haliç, Carnialtı ve İStiinye tersanelerinde Türk Deniz Ticaret Fi
losunun bugünkü ihtiyacının bir kısmına cevap vere
cek tip ve tonajda gemiler projelendirilmekte ve inşa
edilmektedir. Halen bu tersanelerde, Denizcilik Ban
kasına ve diğer kamu kuruluşlarına ait 61 adet çeşitli
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tip ve tonajda gemiden 40 adedi fiilen inşa halinde
dir.
Bu 1 800 DW tonluk 3 adet cevher gemisinden
bir adedi denizde teçhiz edilmekte, ikincisi bu ay içe
risinde denize indirilmiş, üçüncüsünün de omurgası
kızağa konulmuştur. Bu gemilerden iki adedinin bu
yıl içerisinde hizmete verilmesi de planlanmıştır. Al
tı adet 5 500 DW tonluk kuru yük gemisinden iki
adedinin inşasına devam edilmekte olup, bunların her
ikisini de 1980 yılında hizmete verilmesi planlanmış
tır. Diğer gemiler ikişer ikişer 1981 - 1982 yıllarında
hizmete girecektir.
Dokuz adet 1 500 yolcu kapasiteli şehir hattı ge
misinden iki adedi hizmete verilmiş olup, yedi ade
dinin inşası devam etmektedir. Bir adet yangın sön
dürme römorkörü ile altı römorkörün inşası da de
vam etmektedir.
Çanakkale Boğazı geçişlerindeki sıkışıklığı gider
mek üzere üç adet motorlu araba vapuru da inşa ha
lindedir. Bir adet palamar ve servis motoru inşaatı da
devam etmektedir.
Bu tersanelerimizde azami 30 bin DW tonajdaki ge
miler havuzlanmakta ve her tip geminin tamiri yapıl
maktadır. Ticaret filomuzun ihtiyacı olan büyük tonajlı
tanker ve cevher gemilerinin inşasını yapabilmek
için Pendik Tersanesi inşası çalışmalarına hız veril
miştir. Tersanede tesis edilen tezgâhlar faaliyete ge
çirilmiştir. 1979 yılında kısmi faaliyeti genişletilecek
ve tersane 1981 yılında tam kapasite ile işletmeye
açılabilecektir.
Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarında yüksek kapa
siteli bir tamirat ve havuzlama tersanesine sahip ol
mak için mevcut Alaybey Tersanemizin tevziatı sür
dürülmektedir. 1981 yılında tam kapasite ile hizmete
sokulması planlanmıştır.
Denizcilik Bankasınca işletilen
limanlarda 1978
yılında dört milyon ton eşyanın yükleme ve boşalt
ması yapılmış, 35 bin adet geminin kılavuzluk hiz
meti yerine getirilmiştir. 1979 yılında bu rakamların
5,5 milyon ton eşya ve 40 bin adet gemiye kılavuz
luk hizmeti hedef alınmıştır.
Türkiye sahillerinde mevcut 310 adet, fener, 3
adet tahlisiye istasyonu ve 22 adet radyofar ile ge
milerin can ve mal emniyeti gözetilmekte ve sağlan
maktadır. Ayrıca, sahip olduğu üç adet tarama gemi
si ile kıyılarımızda karaya oturan ve yaralanan gemi
lerin kurtarılması hizmetleri ifa edilmektedir.
Denizcilik Bankasının Bankacılık hizmetleri yurt
sathına yayılmış 46 şubesi ile ifa edilmektedir. 1978
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yılında mevduat
muyara, pıasmam ısc 3 rmiy;
ulaşmıştır. 1979 yılında mevduatın Î.6 milyara, plas
manını ise 4.6 milyara ulaşması programlanmıştır.
Sürekli bir gelişim içinde bulunan Deniz Nakli
yatı Anonim Şirketinin filoca 224 625 DW tonajda
23 adet kuru yük gemisi, 406 205 DW tonajda 14
adet dökme yük gemisi, 22 858 DW tonajda 10 adet
koster, 413 347 DW tonajda dokuz tr.r.ker ve 5 497
DW tonajda iki adet roto gemisi ve iki adet rantabilitesini kaybeden
kuru yük gemisi
ile toplam
1 milyon Si bin 358 DW tonajlı 60 gemiden müte
şekkil olup, ulusal ekonomimize yük
taşımasında
büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.
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Bu suretle, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
sonunda Türk Deniz Ticaret Filosunun tonajı 1.5
milyon DW tonu kamu sektörüne, 1,1 milyon DW
tonu özel sektöre ait olmak üzere, toplam 2,6 milyon
\ DW tona erişecektir.
ı
|
j
•
i
|
I
İ

Genel Müdürlüğün yurt içi tersanelerimizde inşa
edilmekte olan 17 adet gemisinden beş adet 18 bin.
DW tonluk cevher gemisinin iki adedi Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesinde, üç adedi
Denizcilik Bankası Camialtı Tersanesinde, sekiz adet
5 500 DW tonluk kuru yük konteyner gemisinden
altı adedi Camiaîtı Tersanesinde, bir adedi Gölcük.
bir adedi Taşkızak Tersanesinde, dört adet 2 700
DW tonluk koster tipi gemilerin de özel sektör ter
sanelerinde yapımları sürdürülmektedir. Bu gemiler
den iki adedinin 1979 yılnda. cekuz adedinin de 19S0
yılında hizmete verilmeleri programlanmıştır.

Sayın senatörler;
Deniz ticareti, esas itibariyle alıcı ile satıcı arasmda yapılan karşılıklı anlaşmaya
dayanmaktadır.
Bakanlığımız ithal ve ihraç mallarımızın kendi gemiferimizle taşınması girişimlerinde bulunmuş ve ulusiararası kuruluşlarla olan taahhütlerimizi zedelemeyecek şekilde yeni bir sistem oluşturmak üzere sürdürliien çalışmalarımız sonunda ithalatla FOB taşı
ma esası getirilmiş bulunmaktadır.
Hava ulaşım sektöründe anapoîitika ve ilkemiz.
güvenlik standartlarını en yüksek seviyeye çıkartmak
ve meteorolojik şartların hava ulaşımına tesirini as
gari hadde indirmektir.
Hedefimiz, Türkiye hava ülkesinin bir radar kon
trol ağı ile kaplanmasıdır. Yeşilköy'de kurulmuş
bulunan modern radar cihazları faaliyete geçmiş bu
lunmaktadır. Çok yakm bir zamanda bu radarlar
üzerinde yapılacak tadilatla, kaplama sahaları artırı
larak 500 kilometre çapında bir daire teşkil edecek
tir. Bu yılın ortalarında Esenboğa'da bir radar faa
liyete geçmiş olacaktır. Bunlara ilaveten, tüm Ege
bölgesini kapsayacak bir radarın da ihalesi yapılmış
tır. Bu çalışmaların sonunda Türkiye'nin Batı yarısı
kısa bir zamanda radar kaplamasına sahip duruma
gelecektir. Geri kalan bölgelerin de radarla kaplan
ması için önçalışmalara da girilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, etüt ve proje safhasında olan ve
Dördüncü Beş Ydlık Kalkınma Planı döneminde fi
loya katılması düşünülen gemilerden, Erdemir'in cev
her ve kömür taşmaları için iki adet 7 - 8 bin DW
tonluk cevher gemisinin bir adedi Japon firmasınca,
bir adedi de özel tersanece yapılmak üzere mukave
leye bağ;anrmş!ardu\
İki adet 4 500 ve 5 000 DW tonluk roro gemisinin
bir adedinin yurt dışında Norveç tersanelerinde, di
ğerini de Norveç kredisinden yararlanmak suretiy
le yurt içinde inşası için ihaleye de çıkarmış bulun
maktayız.
6 adet 17 000 DW tonluk, kentinant hattında ça
lıştırmak üzere düşünülen çok maksatlı kuru yük ge
milerinden bir adedini yurt dışında 5 adedinin ise
yurt içinde ve Yugoslav kredisinden
faydalanmak
suretiyle inşaları için hazırlanan sözleşme de imza
safhasında bulunmaktadır.
Likit gaz, amonyak, asit ve kimyevi maddeler ta
şımaları için kuruluş tarafından yurt çapında yapı
lan araştırmalar sonuçlandırılmış ve 2 adet yüksek
tonajlı gemiye ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bu
yatırımın gerçekleştirilmesi için yurt dışı kredi im
kânlarından yararlanmak üzere mevcut kredi teklif
t
leri de incelenmektedir,

Güvenlik ilkesinin anaunsurunun insan olduğu da
şüphesizdir. Havacılık sektöründe eğitilmiş kalifiye
elemana her zaman ihtiyaç duymaktayız.
Gerek mevcut kıymetli elemanlarımızı daha faz
la maddi imkânlara kavuşturmak, gerekse yetişmiş
kalifiye elemanların celbi için giriştiğimiz teşebbüs
ler ve yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. Bu
çalışmalardan Devlet Hava Meydanlarının uçuş gü
venliği ile direkt ilgili personele mukaveleli kadrolar
sağlanması. Yeşilköy, Esenboğa başta olmak üzere,
bir çok meydanlarımızda lojman temini ve mevcutla
ra ilave yeni lojman inşaatlarını da sayabilirim.
Kalifiye insangücünün temininde eğitimin en bü
yük unsur olduğu şüphesizdir. Halen mevcut kuruluş
larca kendi ihtiyaçları için düzenlenen yeterli, fakat
kısıtlı havacılık eğitim faaliyetlerinin daha geniş kapsamda ele alınması zarureti açıkça ortaya çıkmıştır.
Bu zarureti karşılamak amacıyla Bakanlığıma bağlı
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bir Milli Sivil Havacılık Eğitim Enstitüsünün en kısa
sürede kurulması için çalışmalar sürdürülmekledir.
Ülkenin içinde bulunduğu imkânsızlıklara ve dar
boğazlara rağmen, THY filosunun güvenli bir işletme
yapısını sağlamak için bütün gayretler sarf edilmek
tedir.
Son yıllarda mali açıdan olumsuz gelişme göste
ren işletme faaliyetlerimizin
düzeltilmesi amacıyla,
uçak üıilizasyonlarının yolcu ve yük taşıma faktör
lerinin birim yolcu - kilometre gelirlerinin artırılma
sı, ton kilometreye isabet eden birim giderlerinin
azaltılması
hususunda
çalışmalar
yapılmaktadır.
Mart 1979'dan itibaren yolcu rezervasyon işleri bilgi
sayarlarla yapılacak, böylece ütilizasyon nispeti artı
rılması sağlanacaktır.
Personel giderlerinin artması: 1978 Şubat ayın
dan beri personel alımı bu artışı önlemek için durdu
rulmuştur. Mevcut fazla personelin şirket içinde di
ğer kadrolara kaydırılmasıyla değerlendirilmesi im
kânlarının araştırılması hususu THY'na talimat ola
rak verilmiştir.
THY'nın mevcut uçak filosunun her y-1 sürekli
artan yolcu talebini
karşılayamadığı da gerçektir.
1979 - 1983 yılları arasında beş yıllık dönemi kap
sayan uçak ihtiyaç filosu ortaklıkça hazırlanmış olup,
Bakanlığımızca
onaylanarak
plana ithali, Devlet
Planlama Müsteşarlığına da böylece intikali temin
edilmiştir. Beş yıllık dönemde iki bin koltuk kapa
siteli toplam 10 uçak satın alınmasını öngören proje
bedeli 6,3 milyar Türk lirasıdır. Bu arada bir adet
169 koltuklu yeni B-727 tipi uçağımız da geçtiğimiz
günlerde filomuza katılmıştır.
Filonun geliştirilmesine paralel olarak, THY dış
hat şebekesinin genişletilmesine de çalışılmaktadır.
Yıl içerisinde başlatılan Libya seferlerinin haftada
birden ikiye çıkarılması ve içerisinde bulunduğumuz
tarife döneminde İstanbul - Bağdat - Tahran, İstan
bul Tebriz - Tahran seferlerinin başlatılması planlan
mış, Tahran seferi fiilen başlatılmıştır. Ayrıca, Kıb
rıs Türk Federe Devletinin ekonomik yönden kalkın
masına yapacağı katkı düşünülerek, Ercan ile Avrupa'daki noktalar arasında bağlantı sağlanmıştır.
Halen THY'nm önemli problemlerinden biri, fi
nansman ve kredi imkânlarıdır.
Şirketin 1 milyar
Türk lirası olan sermayesi bugünkü ve tüm gelecek
teki işletme ihtiyaçlarına yetmemektedir. Bu serma
yenin artırılması teşebbüslerimiz vardır.
«Şirketin borçlarının sermaye miktarını aşamaya
cağı» yolundaki Kuruluş kanunundaki hükmün kal
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dırılması için kanun kuvvetinde kararname de sevk
etmiş bulunmaktayız. Filo tevsii projesinden önce bu
kararnamenin neşriyle, bilhassa büyük çaptaki dış
kredi ihtiyaçlarının karşılanması, mevzuat tahdidi or
tadan kaidsnlmak suretiyle temin edilmiş olacaktır.
Türkiye'deki hava ulaşımım daha yaygın hale ge
tirmek amacıyla evvelce bölgesel mahiyette mütalaa
olunan Feeder - Line projesi daha geniş kapsamda
yeniden ele alınmış. THY'nın sefer yaptığı yöreler
dışında bütün yurt sathına yayılacak bir yurt içi uçak
ve helikopter işletmeci!iği kurulması ^hazırlıklarına
geçilmiştir.
Yeni hava taşımacılığı, sivil savunma, sağlık ve
ihtiyaç duyulan diğer alanlarda faaliyet gösterecek
tir.
Kuruluş Kanunu tasarısı kısa zamanda Meclislere
sevk edilecektir. Bakanlıkların görüşlerinin alınması
için kendilerine tebliğ edilmiştir.
Sayın senatörler;
Ülke kalkınmasında büyük rolü olan ve altı bü
yük kamu kuruluşu tarafından yürütülen faaliyetle
rin açıklanmasını bu zaman çerçevesi içerisinde kısa
ca özetlediğimi tahmin etmekteyim.
Bu arada, değerli arkadaşlarımızın yazth olarak
takdim edilen sorularına yine yazılı olarak cevap
vermekle birlikte bazı hususları da kısaca cevaplan
dırmak istemekteyim :
Bunlardan Saym Karayiğit sorularında; «Döviz
israf edici, tüketim ekonomisini teşvik edici karayolu
ulaşımının önemli bir kısmını demiryoluna aktarma
yı yaptınız mı?» demişti. On bölgede, asgari on yol
cu tren seferini hizmete koymak suretiyle, çok faz
la yolcuyu taşıdığımızı rakamlarla ifade ettiğimi zan
nediyorum.
«Limanların depolama ve tenzilat imkânları ar
tırılacak mı?» demişlerdir. Liman teçhizat projesi için
Bakanlığımızca gereken çalışmalar yapılmıştır, Dünya
Bankasından 70 milyon dolarlık kredi yardımı son
safhaya getirilmiş ve liman rehabilitasyon projesi için
de özel bir ekip kurulmuştur. Bu sebeple, bu yönde
ki çalışmalarımızda devam etmektedir.
«Deniz ulaşımı yabancı ülkelerle rekabet edebile
cek şekilde teçhiz edilecek midir?» diyorlar. Yugos
lavya ve Norveç'ten temin etiğimiz krediler vardır;
kredilerin safhalarını biraz önce arz etmiştim, ümit
etmekteyim ki. bu da kendilerini tatmin etmektedir.
Kamu ve özel sektöre ait gemi inşaat sanayiini
geliştirilmesi için alınacak tedbirler cümlesinden ola
rak Tuzla'da tersane yapımı için hazırlanan, Bayın-
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dirlik Bakanlığınca hazırlanan tersane yerleri Bakan
lığım tarafından tevzi edilmiştir ve böylece özel sek
törün de Türk gemi inşa sanayiindeki yeri kabul edil
mek suretiyle, geliştirilmesi için gereken tedbir alın
mıştır.
Pendik ve Alaybey tersaneleri de mevcut imkânla
rıyla devreye sokulmuştur, çalışmalar devam etmekte
dir.
«İhracat ve ithalatımızı kendi gemilerimizle mi
yaptıracağız?» hususundaki 6 ncı sorularını, ithalat
rejiminde FOB esasını getirdiğimizle cevaplandırmak
istiyorum.
Bütün bu sorduğu hususlara, zannediyorum ki
beyanlarımızla cevaplarını verdiğimi ümit etmekte
yim.
Dördüncü Beş Yıllık Planda, yine 10 ncu maddele
rinde belirttikleri veçhile, 2 milyon 700 bin tonilatoya
ulaşacağımızı yine tekrar etmek istiyorum.
BAŞKAN — Zaten diğer sorular da bazı tetkik
ler isteyen şeyler var Sayın Bakan, gördüğümüz ka
darıyla; uzmanlara cevap verdirme olanağı vardır
imzanız altında. İzin verirseniz o da mümkün. Bir
hayli hesaplar var efendim, gördüğüm kadarıyla.
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ Ö N G Ü T (De
vamla) — Sayın Başkan;
Esasen bu hesaplarda da, resmi kayıtlara dayan
dığı için, ihtilaf olmadığı kanaatindeyim. Ancak,
mukayeseli tablo, bizzat kendi beyanlarında da gö
rüldüğü üzere, 1977 ve 1978 mukayesesinde yol yeni
leme, kilometre yüzdeleri itibariyle mukayese edildi
ğinde, 1978 yılındaki gerçekleşmenin 1977'den daha
iyi nispetlerde olduğu bizzat kendi beyanlarıyla da
sabit bulunmaktadır.
A H M E T KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — He
defler küçük, hedefler küçük Sayın Bakan; birinde
200 kilometre, birinde Î10 kilometre.
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ Ö N G Ü T (De
vamla) — Ayrıca, şu hususu da belirtmek isterim ki;
Üçüncü Beş Yıllık Plan ile Dördüncü Beş Yıllık Plan
hedeflerinde; Dördüncü Beş Yıllık Planda daha iyi
imkânlara kavuştuğumuz ve daha iyi hizmet verme
nin gayreti ve amacı içinde bulunduğumuzu da be
lirtmek istiyorum.
Köy telefonlarına ve diğer konuşmacı arkadaşları
mızın beyanlarında geçen hususlara ayrı ayrı değer
vereceğimizi ve Bakanlığımız imkânları
nispetinde
bunları karşılamaya çalışacağımızı ve kıymetli fikirle
rini her zaman değerlendirmeye tabi tutacağımızı tek
rar ifade ederken, Bakanlığın bütçesinin Yüce Milleti-
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mize ülkemize hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla,
hürmetlerimle selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Sayın İskender Cenap Ege, son söz sizin efendim,
buyurun,
VELİ UYAR (Yozgat) — O listede yoktu. Var
mı efendim?...
BAŞKAN — Var efendim, bize gelen listede var
olduğu görüldü efendim.
Sayın Ege, yalnız, süreniz on dakikadır efen
dim.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Hakikaten ulaştırma veya haberleşme ile ilgili
olan Ulaştırma Bakanlığının çok geniş hizmet sahası
içerisinde en önemli tarafı, hazarda ve seferde her
cins kuruluşa, hatta her vatandaşa hitap eden bir ta
rafı olmasından ileri gelmektedir. Hakikaten bir mem
leketin temizliğinden, bir memleketin medeniyetine
kadar hepsini ayna şeklinde gösterecek olan bu ulaş
tırma ve haberleşme hizmetlerinin bir Batılı kafa ile,
aydın bir kafa ile, ileriyi gören bir kafa ile yürütül
mesiyle ancak temin edilebilir.
Muhterem arkadaşlarım;
Her şey, paraya dayanan mesele değildir. Ben, Ke
çiören'de bir PTT binası bilirim ki, içine girdiğiniz
zaman ruhunuz açılır. Adamcağız çiçeklemiştir, kuş
lar koymuştur kafeslerde; evinize girdiğiniz kadar
oraya girdiğiniz zaman bir ferahlık duyarsınız.
İşte hizmet anlayışı bu. Maalesef biz görüyoruz
ki, günden güne, trenlerimizde, uçaklarımızda, diğer
gişelerimizde, çeşitli hizmet yerlerinde bir pislik al
mış yürümüştür. Hem kendimiz kendi vatandaşı
mıza karşı ve bilhassa yabancılara karşı o hizmet
yerleri; yani Türklüğün ve milli karakterimizin icap
larının tersine bizi tanıtmakta, yanlış intiba uyandır
maktadır.
Her şey para ile olmuyor muhterem arkadaşlarım.
Bir de meslek aşkı vardır, işe olan bağlılık vardır.
Maalesef Türkiye'de
günden güne bu gevşemekte
muhterem
arkadaşlarım. Ve nedendir bilmiyorum;
Bakanlıklardan umum
müdürlüklerin alt katlarına
kadar böyle kademe kademe uzanan yerlerden, me
selâ bir odada beş tane memur vardır, birisi 18 saat
çalışır, ötekiler, oturur... İş taksimi, herkese gereken
zamanda iş yapmak imkânı vermeyiz.
Bir adam umum müdürdür, umum müdür mua
vinidir falan yerde; hakikaten yaptığı iş çok kritik
tir. Bir siyasi anlayış veya görüşle o kişi oradan alı448 —
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nır.. O kişi i 8 saat çalışırken bu sefer hiç iş yap
maz hale getirilir, İste bunlar bizim noksanlarımız.
Mademki Devlete hizmet yapacaktır; bir müşavirlik
diye cankurtaran
simidi gibi bir şey icat etmişiz;
hakikaten gülünçtür, en
kıymetli elemanı işimize
gelmediği zaman «Müşavir» diye getirir oraya bı
rakırız. Eğer bu adam, kendisine iş verilmek, ken
disine iş yaptırılmak imkânı yok ise, ahlâksızsa,
hırsızsa, bilmem efendim ne bileyim, o memuriyeti,
o sıfatı yürütmeyecekse, kanunlar var, nizam var.
Bunu, kanunları yürütürsünüz, bu adamı ihraç mı
edeceksiniz, emekliye mi sevk edeceksiniz, edersiniz;
ama bir insanı, 18 saat çalışan bir insanı birden bire
sıfır saate indirerek oturtmaya ne hakkımız var?..
Bu, bugünün işi değil muhterem arkadaşlar. Bu,
her iktidarın; güya kendine göre bir başarısı. Ben
ce bu başarı değil, bir acizdir. Her devrede bu ol
muştur. Bundan kurtarmak mecburiyetindeyiz kuru
luşlarımızı.
O bakımdan, genel müdürler olsun. Bakandan
başlamak üzere, bütün
hiyerarşik kadrolarda çalı
şan kişilerin hepsine iş vermek ve iş yaptırmak zo
rundayız. Sonra, iş yapılan dairelere gidiniz; inanı
nız ben bir daireye girerken bir defa sıfatımı katiyen
söylemem; en çok korktuğum nedir biliyor musu
nuz?.. Saygısız, nezaketsiz bir karşılama ile karşı
laşmaktır. Buna kimsenin hakkı yok muhterem ar
kadaşlar. Eski deyişle «eshabı mesalih» dediğimiz,
müracaat sahibine karşı gayet nazik olmak mec
buriyetindeyiz. Nasıl, «Müşteri
velinimettir» diye
yazar dükkânında en küçük esnaf; bunu da böyle
bileceğiz. Eğer o eshabı mesalih olmazsa, senin
umum müdürlüğün olmaz, senin umum müdür mu
avinliğin olmaz. Sen o gişede çalışamazsın, sen ora
da hostes olamazsın, sen o telefonu bağlayamazsın;
o insanlar var olduğu için sen c hizmeti görebiliyor
sun ve ondan ekemek yiyorsun, ondan para alıyor
sun.
Sonra, bürokrasi bizde dedikodu yeridir. Hiç
kimse, «Kendi işimi ben yapıyor muyum; vazifem
nedir?» diye düşünmez. Sadece hak iddia eder muh
terem arkadaşlar. Hak iddia eder ve kendisine ge
tirirsiniz, iş verirsiniz, imkân verirsiniz; umum mü
dür yaparsınız, umum müdür muavini yaparsınız,
müsteşar yaparsınız, doyuramazsınız muhterem arka
daşlar. Ne istediğini bilmezsiniz. Yani, ben şuraya
geldim, beni şu adam getirdi, ben şu mevkie gel
dim, ona layık bir hizmet göreyim diye, onun yüzünü
nasıl kara etmek lazımsa o yolu seçeriz.
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Yani ben bunu ifade ederken muhterem arkadaş
larım; «Devlette herkes böyledir.» demek istemiyo
rum. Ama Devlet, bir laçka içerisindedir. Bürok
rasi, maalesef siyaseti aşmıştır, hükümetleri aşmış
tır. Bakanlar, Başbakanlar, Devlet bugün bürokra
sinin elinde esirdir muhterem arkadaşlar. Bunu kurtarmadıkça, siz, «Ne düzen değiştiririz, ne şunu
yaparız, ne bunu yaparız,» diye hiç boşuna sayık
lamayınız. Yapılacak mesele, ilk önce bürokrasiye
hâkim olabilmektir. Bir insan, vazifesini bihakkin
yaptığı zaman ona hakkını veririz.
Falih Rıfkı'nın çok güzel bir anısı vardır Thames
kıyılarında. Bir otelin önüne gelir ve bavulunu al
mak için otelin memuru veya hizmetkârı bavula
uzandığı zaman, diyor ki; «Bütün İngiltere, o ada
mın yüzünde gülüyordu.» Bütün İngiltere, o adamın
yüzünde gülüyordu. İşte, devletin memuru, devletin
hizmetkârı bu olması lâzımdır. Siz, gelene ne kadar
nazik olursanız, ne kadar suhuletle muamele ederse
niz, inanınız o iş sahibi de size karşı o kadar saygılı,
hatta minettar kalarak gider. Ama girersiniz odaya,
yüzünüze bakmazlar, on dakika bekler, yirmi dakika
bekler; ondan sonra adam ayakta uyur haldeyken
bir bağırtı; «Ne istiyorsun?» dedi mi, adam sıçrar.
Bu muamelelerle, bu gidişle memlekete hizmet ede
mezsiniz.
Başkalarını tenkit etmek gayet kolaydır. Kendi
üstünüyle uğraşmak gayet kolaydır; ama «Ben ne
yapıyorum?»
dememiz lâzım hepimizin ve bunu
diyebildiğimiz nispette muvaffak oluruz. Yoksa, bir
odacıya. «Başbakanlık nasıl yaparsın?..» diye sor
dunuz mu; Başbakandan iyi başbakanlık, Cumhur
başkanlığı yapacağını ifade eder; ama bir bardak su
getirtemezsiniz o odacıya ve bu günden güne böyle
olmaktadır. Bu şikâyet, yine bürokrasinin içinden
gelmektedir muhterem arkadaşlarım.
Odacıya bir bardak su getirtemiyor bugün bir
genel müdür muavini veyahutta bir şube müdürü.
Çünkü, o şekilde laçka hale getirmişiz, bu hale
sokmuşuz ve herkes «Bu hükümet giderse gelenden
ben ne koparırım?.. Acaba, o giderse ben yerimden
ne kaybederim?» şekline bürünmüştür. Bu şekilde
korku içerisinde vazife yapmaktan çok, politika
yapmak, bürokrasiye hâkim hale getirilmiştir.
Tabii, bu söylediğim son cümlenin günahkârı biz
leriz; Parlamentosuyla, hükümetiyle, iktidarıyla. Ama
bunun dışında kalan kısım, bürokrasinin kendi gü
nahıdır. Aldığınız hizmeti
bihakkın yapmak; yani
askeriyede en çok takdir ettiğimiz noktadır. Asker,
aldığı vazifeyi bihakkın yapar ve onun için intizam
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vardır, nizam vardır; diğer kurumlarda bir başıbo
zukluk gitmektedir.
Bu Ulaştırma Bakanlığı muhterem arkadaşlarım.
memleketin sağlığından, memleketin
maarifinden,
memleketin askeri durumundan, turizminden; ne
aklınıza gelirse, her şeyiyle yakından ilgili olan bir
Bakanlık. Hizmet bu kadar yaygın, bu kadar geniş.
Eğer biz, Ulaştırma Bakanlığının bütün genel müdür
lüklerinde gerçekten bir hizmet örneği vermeye baş
larsak, diğer bakanlıkları uyandırır, Türkiye'ye bir
başka istikamet, bir veçhe vermek imkânına sahip
olabiliriz. Bunu, ilk önce Bakanlık, müsteşarında
ve umum müdürlerinde bir iman gibi kendi yürek
lerinde yaşatacak ve bunu kendi mahiyetlerinde ya
şatmaya çalışacaklar.. Sevgiyi, saygıyı ve çalışarak,
hakşinas olarak bu itimadı yaratabiliyor muyuz per
sonelde; ondan sonra her şeyi yaptırırız ona, ama
ilk önce, baştakilerin bu sıfatlara, bu kabiliyetlere
sahip insanlar olabilmesi lâzım ki, bu, aşağı doğru
gidebilsin, hizmeti tabana doğru yayabilmek imkâ
nına sahip olabilelim.
Bir; saygılı olmak, nezaket ve temizlik başta ge
len meseleler olmalı.
Bir tren yolculuğu yapıyorsunuz; inince «Allah
kahretsin» dememelisiniz, o tren yolculuğunu tekrar
lamayı arzulamaksınız.
Bir uçakla gidiyorsunuz; o, sizde bir hatıra ola
rak kalmalı, tekrarlamak ihtiyacını duymalısınız.
Bizde öyle değil. Bizde bir nevi çile oluyor bun
lar muhterem arkadaşlarım. Bu çileden kurtarmak
ve kurtulmak mecburiyetindeyiz.
BAŞKAN — Saym
Ege, arada bir de, «Ulaş
tırma» derseniz, cümleler tamamlanır. Rice edeyim,
lütfen efendim.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Düzen deği
şikliğiyle bitirin.
BAŞKAN — Lütfen Sayın Feyyat. Lütfen, tabii
anladınız ne demek istediğimi.
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Nakliyata ait bir şilebe bindim. Daha doğrusu git
tim, orada bazı tetkiklerde bulunduk ve ayrılırken,
süvarinin bana söylediği şu: «Ben yabancı mem
leketlerde, denizlerde Türk Bayrağını dalgalandırır
ken, Parlamentoda bizi düşünen insanlar varmıştır
diye düşüneceğim ve bundan teselli bulacağım» dedi.
Ben, bu anlayışın tabana kadar yayılmasını, bizim
onların, onların da bizim için olduğumuzu anlatmaya
çalıştım. Bu Ulaştırma için böyle olduğu gibi, Tür
kiye'nin cümle kuruluşları için böyledir.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar)
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim, sağ
olun.
Sayın üyeler,
Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçelerinin görüşülmesi
tamamlanmıştır.
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Uiaşhrma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
101

111

112

Cümleler tamamlanır, bu saatte kabul edersiniz
daha zevkli olur. Yani, «Ulaştırma» diyelim de,
biz o konuda olalım; yani biraz dağıldı gibi geldi
konu bana.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu konu
Sayın Başkan, hiç dağılmadı; bu konunun tam tonu
nun içindeyiz. Ulaştırma; şu kadar gemi yaptık,
şu kadar şunu gönderdik, bu kadar bunu gönderdik
demek değil.. Ben, 1963'te Ulaştırma Komisyonu
Başkanıydım, Kamu İktisadi Teşekküllerinde. İstan
bul'dan Amerika'ya hareket edecek olan D. B. Deniz ,
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113

Lira
Genel yönetim ve destek biz
leri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Haberleşme faaliyetleri politi
kasının düzenlenmesi ve geliş
tirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kara ulaştırması politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Deniz ulaştırması politikası
nın düzenlenmesi ve geliştiril
mesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

62 469 000

3 007 000

10 100 000

146 267 000
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115

116

900

B : 35

Sivil havacılık
politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Deniz ticaretinin
koordinas
yonu
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Genel ulaştırma koordinasyo
nu hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

6 328 000
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/232;
C. Senatosu : 1/607) (S. Sayısı : 868) (1)
BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

8 758 000

17 047 000

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğüne 1979 mali yılında yacağı hiz
metler için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re. (853 403 000) lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum :
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü Bütçesi
Bölüm
Lira
101

Transferler
4 139 514 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

11

Yüksek Denizcilik Okulu
101

11!

900

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Öğretim ve eğitim hizmetleri
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.

0 : 5

il 605 000

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Uçuş emniyetinin sağlanması
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Hava alanı yer emniyetinin
sağlanması
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler. . Ka
bul edilmiştir.

27 057 000

228 143 000

268 738 000

343 342 000

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
180 000
BAŞKAN — Bölümü oyları mza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 nci maddeyi bağlı (A) cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
90C

070 000

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin tümünü oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
3. — 1979 yılı Devlet Hava Meydanları
İşlet
mesi Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı ve

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (853 403 000) lira olarak
tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum efendim.
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Devlet Hava Meydanları îşleimesii Genei Müdürlüğü
Bütçesi
B - Cetveli
Gelir
Türü
Lira
2

Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3 Özel gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

300 000 000

553 403 000

2 nci maddeyi, okunan (B) cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünce 1979 mali yılında elde edilecek
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler.
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel
hükümlerine
göre tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bağlı (C) cetveliyle
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
t
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
{
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BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bağlı (R) cetveliyle
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü Bütçesinin tümünü oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler:
Açık oylaması vardır, Ancak, bugünkü progra
mımız bitmiş, açık oylamanın sonucunu almak ola
nağı bulunmayabilir. Bu itibarla, bugün saat 10.00'da
yapılacak olan Birleşimde açık oylaması yapılacak
tır.
Bugün çalışmamızın sonucu Ulaştırma Bakanlığı
ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü bütçelerinin görüşülmesi bitmiştir. Hayırlı ve
uğurlu oisun.
Programımız da bittiği için, bugün saat 10.00'da
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim.
Kapanma saati : 01.40

%
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1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanonu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı: 873)
(Kalbul edilrnıiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kalbul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Oya katılmayan'lar
Açik üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

(Kabul
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıilbrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BOLU
Neş'et Akmanldör
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şdbip Kararnullaoğlu

ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELÂZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş

184
10j6
96
5
5
78
—
Edenler)
KARS
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E- Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı

GAZİANTEP
Selâhattin Çölakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu

MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar

İÇEL
İsmail Çatalöğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Ar tem iz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün

MARDİN
Mehmet Alü Arıkan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdris Gütfsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmji Güneş
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SAMSUN
Bahri' Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztıürk
Muhittin Taylan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naiim Taşan
URFA
Abdulgani Demiirkol
UŞAK
Ahmet Tahtalkıîıç
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestile i
Behiç Sonbay
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Batur
Zeyyaıt Baykara
Hüsamettin Çelebi
N, Kemal Şentüfk
Halil Tunç
Şerif Tüten
Nermıin Abadan Unat
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(Reddedenler)
BİNGÖL
Mehmet Bilgin

ERZURUM
Lûtfi Doğan

DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı

İSTANBUL
Ali Oğuz

KONYA
Ahmet Remzi Hatip

(Çekinserler)
TABİİ ÜYELER
Sezai O'Kan

VAN
Ferid Melen

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Sadü Irmlak

Cevdet Sunay

Adnan Başer Kaf aoğlu
(Oya

Katılmayanlar)

BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
AFYONKARAHİSAR
ÇANKIRI
Mustafa Çelik
Gürhan Titrek
Kâzım Karaağaçlıoğlu
ÇORUM
Ahmet Karayiğit
Safa Yalçuk
DENİZLİ
AÖRI
Baha Akşit
Kasım Küfrevi
DİYARBAKIR
AMASYA
Selâhattin
Cizrelioğlu
Macit Zeren
ELAZIĞ
ANKARA
M. Cahit Dalokay
Mehmet Atıf Benderlioğlu
ERZURUM
Turhan Kapanlı
Saktp Haıtunoğlu (t. Â.)
Yiğit Kökeu
ESKİŞEHİR
Ömer
Ucuzal
ANTALYA
Şerafettin Paker
GAZİANTEP
AYDIN
Mehmet Kılıç
İskender Cenap Eğe
GİRESUN
A. Metin Taş
Hayrettin Erkmen

TABİİ ÜYELER
Vehbi Ersü
Mehmet Özgüneş
M. Şükran Özkaya
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmöt Ünaiklı (Bşk. V.)

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
İ. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİTLİS
Kâmran İnan

GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay

-..>..

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan
MARDİN
Svût Mefametoglıı
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu

NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Ergun Özkan (İ.)
ORDU
Ata Bodur
SAKARYA
Osman SaHıoğlu (Bşk. V.)
SAMSUN
Şaban Demirdağ
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsin Tiirkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Ahmeıt İhsan Birincioğlu
Ahmet Cemil Kara
URFA
Hasan Oral
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce
|CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Kemal Cantürk
Fahri Çöker
Hilmi Fırat
H, Nail Kufcalı
Safa Röisoğlu
Metin Toker

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
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Saat : 10.00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA
.
SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1979 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C.
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi :
30 . 1 . 1979)
X 2. — 1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 1/612) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 3. — 1979 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su : 1/611) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi 30.1.1979)
X 4. — 1979 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/232;
C. Senatosu : 1/607) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma tari
hi : 30 . 1 . 1979)
X 5. — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Se
natosu : 1/608) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi :
30 . 1 , 1979)
X 6. — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/599) (S, Sayı
sı : 860) (Dağıtma tarihi : 30 , 1 . 1979)

X 7. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598)
(S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 8. — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M.
Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) (S. Sayısı : 855)
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 9. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (S. Sayısı :
848) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 10. — 1979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.:
(M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu : 1/596) (S. Sayı
sı : 857) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 11. — 1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu :
1/600) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 12. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sayı
sı : 853) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 13. — 1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sayı
sı : 854) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 14. — 1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S. Sayı
sı : 852) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 15. — 1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe KaKanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sayı^
sı : 864) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 16. — 1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M.
Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) (S, Sayısı :851)
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
(Devamı arkada)
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X 17. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M.
Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) (S. Sayısı : 356)
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 18. — 1979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sayısı :
847) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 19. — 1979 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) (S. Sayısı :
849) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 20. — 1979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M.
Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı : 858)
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 21. — 1979 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/604) (S. Sayısı :
865) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 22. — 1979 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/601)
(S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 23. — 1979 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1,227; C. Senatosu : 1/602) (S. Sayısı :
863) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)

X 24. — 1979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S. Sayı
sı : 850) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 25. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi ; 1/231; C. Senatosu :
1/606) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 26. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/605)
(S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 27. — 1979 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu :
1/609) (S. Sayısı : 870) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 28. — 1979 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/610)
(S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 29. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S. Sa
yısı : 874) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
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