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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Vazife ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 

Yusuf Ziya önder'e Çalışma Bakanı Seyfi öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Tarım Bakanı İlhami Ertem'in, 1/333 esas 
sayılı kanun tasarısının havale edildiği komis
yonlardan seçilecek 4 er üyeiden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
kabul olundu. 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
ile, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlük
leri. 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının madde 
ve bölümleri kabul olundu. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesine başlanıldı. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Oturum 
Vakıflar Genel Müdürlüğü; 
Ankara, 
Ege, 
Hacettepe üniversiteleri; 
İktsadi ve Ticari İlimler Akademileri, 
İstanbul ve 
istanbul Teknik üniversiteleri, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol Dairesi Başkanlığı, 
Karayolları ve 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel müdürlük

leri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarıları açık oya 
sunuldu ise de, oyların ayrımının oturum sonun
da açıklanan sonuçlarına göre çoğunluk sağ

lanamadığı, oylamaların gelecek birleşimde 
tekrarlanacağı bildirildi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul 
olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının madde ve bölümleri kabul edi
lerek tümü açık oya sunuldu ise de, oyların 
ayrımının oturum sonunda açıklanan sonuçla
rına göre çoğunluğun sağlanamadığı, oylama
nın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine 
başlanıldı. 

ıSaat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Tarım Bakanlığı ve 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul olundu. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının madde ve 
(bölümleri onaylanarak tümünün gelecek birle
şimde açık oya sunulması kabul edildi. 

Orman Bakanlığı üzerindeki görüşmeler ta
mamlandı ve 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısının madde ve bölümleri kabul 
olunldu ve tümünün gelecek birleşiınlde açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

28 . 5 . 1970 Perşembe günü saat 9,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime (27 . 5 . 1970) 
saat 00,09 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
Nurettin Oh Kemal Ataman 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Müzeler Döner Sermayesi işletmesi ka

nunu tasarısı (1/338) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesi

nin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 

numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/280) (Adalet Komis
yonuna) 

Raporlar 
3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuri-
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yet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilaçlan dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâhlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçidi Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S, Sayı
sı : 102) 

4. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun
da d$£nşklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı vel Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/263) (S. Sayısı : 169) 

5. — Eski Sürt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihji Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu, rapor
ları (Millet Meclisi 5/3; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) 

6. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunu^ 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve-
lindejki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü

şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 

7. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki. 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) 

9. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu. raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Sürt) 

BAŞKAN — 90 ncı Birleşimin birinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

li — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cunnhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
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BAŞKAN — 1970 yılı bütçe müzakerelerine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

A — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ : 

BAŞKAN — Program gereğince Ulaştırma 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri arz edi
yorum : Güven Partisi Grupu adına Sayın Reşit 
Önder, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Hüseyin Baytürk, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Rıza çerçel. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan 
sayın üyeler ise : Kaftan, Yorulmaz, Aslan, 
özdenoğlu, Daldal, Akışık, Oiloğlu, Danışman, 
Buldanlı, Hiçerimez, Binay, Alaca'dan, ibaret
tir. 

ilk söz Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Reşit önder'indir. Buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER (To
kat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ulaştırma Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçesi 
üzerinde Güven Partisi Meclis Grupunun görüş 
ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı, ulaştırma ve haberleş
me hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ge
reklere, kamu yararına uygun olarak yürtülme-
sini sağlamanın, prensip ve politikasını tesbit 
mevkiinde olan bir kuruluştur. Yapacağı bu 
hizmetleri aynı zamanda millî güvenliğimizin 
icaplarına uygun şekilde dış memleketlerle olan 
münasebetlerimizle tanzim ettiği dikkate alınır
sa, görevinin ağırlığı ve ciddiyetiyle bir ihtisas 
işi olduğu aşikârdır. 

Ulaştırma Bakanlığı, bünyesinde toplanan 
hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürü
tülmesini sağlayıcı esasları hazırlamak ve mura
kabe etmek, ulaştırma ve haberleşme yatırım 
ihtiyaçlarının tesbit ve plânlamasını düzene sok
mak, vasıtaların teknik nitelikte olanlarının ye
terlik şartlarını da belirtmek gibi görevlerle 
dolu olan bu kuruluşun her şeyden evvel bir 
prensip ve hizmet politikasına sahibolması ica-
beder. Bu prensip ve politikanın tesbitinde, 
dünyanın içinde bulunduğu şartlan da dikkate 
almak şartiyle, millî bünyemizdeki gelişmelere 
ayak uydurması icabetmektedir. Bütün bu hiz

metler personel ile yapılacağına göre, bilhassa 
personelin ehil ve kifayetli olması gerekmekte
dir. 

Her yıl bütçesi müzakere edilirken bu mese
lelere temas edildiği halde maalesef halen bu 
Bakanlık 25 sene evvelki Kuruluş Kanununun 
dar çerçevesi içinde kalmak talihsizliği ile karşı 
karşıyadır. Bakanlık Posta biriktirme kanun 
tasarısı, Telsiz kanun tasarısı, Denizle mal ve 
can korunması kanun tasarısı, PTT kanun ta
sarısı, DD. kuruluş kanun tasarısı, Demir
yolu nakliyat kanun tasarısı, Karayolları Ulaş
tırma ve Trafik Genel Müdürlüğü teşkiline dair 
olan kanun, tasarısı, Karayolu taşımacılığı ka
nun tasarısı, Hava seyrüsefer kanun tasarısı, 
Deniz sektörüne ait reorganizasyon kanun ta
sarısı gibi hakikaten her biri çok lüzumlu ve 
müstacel durum arz eden mevzulara taallûk 
eden hazırlıkların büyük kısmını tamamlamış 
ve hattâ Millet Meclisine sevk etmiş ise de, bir 
kısmının kadük olduğu, bir kısmının da elde bu
lunduğu anlaşılıyor. Tebmennimiz bu kanunla
rın biran evvel Meclise sevk edilerek süratle 
çıkarılmasıdır. 

Yatırımları 1 milyar lira civarında olan Ba
kanlığa bağlı bâzı teşekküllerin plân ve program 
faaliyetlerini tanzim, görevi de Ulaştırma Ba
kanlığında bulunmakta ve ulaştırma sektörü 
içindeki özel teşekküllerle Devlet Plânlama Teş
kilâta arasındaki koordinasyonun takip ve kont
rolü de Bakanlığın işleri, arasında mühim bir 
yer işgal etmektedir. 

Yatırım harcamalarında Denizcilik Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı Tersanesinde inşa edil
mekte olan bir aded yangın söndürme gemisi 
için istenilen 2 milyon liranın bütçeden çıkarıl
ması son derece isabetsiz olmuştur. 

İstanbul Boğazmdaki trafik kazalarında lü
zumlu olabilecek bir vasıtanın da inşaatına baş
lanmış olduğu halde, bundan sarfınazar etmenin 
çok yanlış bir görüş olduğuna da işaret etmek 
isteriz. 

Hülâsa, bu Bakanlık memleket ekonomisinde 
çok önemli bir rol oynıyan ulaştırma ve haber
leşme hizmetlerini tanzim ve murakabe eden, 
özellikle mal ve can emniyeti ile alâkalı hizmet
leri milletlerarası münasebet ve anlaşmalarla 
yürüten ve daha kuruluşunda 3 milyarın üstün
de sermayesi olup halen sermayeleri birkaç mis
liyle artmış olan Ulaştırma ve Haberleşme İşlet-
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melerinin bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinin, 
tâbirim mazur görülsün, bu kısırlıktan kurtul
masını lüzumlu görmekteyiz. 

Yapıcı kuruluşlarla işleticiler arasındaki iliş
kiler I de bir düzensizlik içindedir. Hususiyle 
karakolu taşımacılığı ve bu taşımanın içinde bu
lunduğu başıboş durum, dolayısiyle şahıs taşı-
maktja olup tehlikeli bir durumdadır. 

Rieikabet yüzünden taşıma ücretleri düşürülü
yor, Vasıtalara fazla yük ve yolcu yükleme yolu
na gidiliyor. Bu bakımdan dışardan büyük pa-
ralarjte. temin edilen vasıtalar miatları dolmadan 
harajx>luyor. Bu bakımdan da millî servet ça-
bucajf heder olmaktadır. 

Ulaştırma sektöründeki kara, deniz, demir ve 
havayollarının milletin fedakârlığına dayanan 
sahada aksi istikâmete kaymalar vuku bulmak
tadır!. Halbuki ulaştırma vasıtaları bu sektör
ler arasında büyük bir düzen kurmak ve sektör
lerini birbirini besleyici ve destekleyici halde 
milletin hizmetlerini, yürütmesini, sağlamak lâ
zımdır. 

IVfcal ve can emnyeti ile ilgili olarak, sigorta
lamaca tâbi tutulmasının vereceği dikkat ve ih-
timajndan cemiyetimizi daha fazla mahrum et
memek icabeder. 

Bütün bu arz etmiş olduğumuz konular, ulaş
tırma politikasında mütalâa edilecek hususlar
dır. i 

TJTlaştırma Bakanlığının, kuruluşları, itibariyle 
aslî irasıflarında kamu hizmetleri hâkim oldu
ğun^ göre, Devletin yararına Hükümetçe alına
cak tedbirlerle kuruluşların faaliyetlerini bağ
daştıracak bir yol bulmaya ve bu ciheti bir pren
sibe! bağlamaya mecburuz. 

İSuruluş ve reorganizasyon kanunları biran 
evv^l çıkarılmalıdır. Ulaştırma sektörünün her 
dalımda mütehassıs personele ihtiyaç vardır. Ha
va flaşımı günden güne tahminlerin üzerinde 
geliştiğine göre, bu alanda personel ihtiyacı da
ha çok kendisini göstermektedir. Bunun için 
yetiştirici okullar kurulması ve bu okulların bir 
akajîemi hüviyetinde olmasının lüzumuna inan
maktayız. 

pakanlığa bağlı olarak mütalâa edilen Devlet 
Deı^lryollan, Devlet Havayolları ye Meydan
ları) Devlet Denizyoları, Devlet Havayolları, 
Deıjizcilik Nakliyat Türk Anonim. Ortaklığı, 
PTİ gibi kuruluşlar plânlı döneme geçmekle bir 

kendine gelme gayretine girmişlerse de henüz 
istenilen seviyeye ulaşamamışlardır. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı müesseselerin 
bir kısmı her yıl büyük zararlar yapmaktadır
lar. Bu zararların kısmı âzamisi işletmeciliğin 
kifayetsiz usuller içinde yapılmasının yanında 
lüzumundan fazla bünyesinde personel bulundu-
rulmasındandır. Bir yumurtayı. 40 kişye yu
varlatmak politikasından mutlaka sarfınazar et
memiz lâzımgelir. 

Personel tasfiyesi için, demiyoruz ki hemen 
lüzumsuz personeli işinden çıkarın. Çıkanların, 
emekliye sevk edilen ve ayrılanların yerine ye
niden memur ve müstahdem almazsak kendili
ğinden bu fazlalık arzu ettiğimiz ölçüde tasfiye 
olunur. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet Demir
yolları olsun ve Denizyolları olsun, bundan 30 
sene evvelki Türkiye'nin ihtiyaçları üzerinde 
durmaktan kaçınılmasının, zamanın ve günün 
ihtiyaç ve gereklerine cevap vermesinin zarure
tine inanmaktayız. 

Şöyle ki, bundan 30 sene evvelki Türkiye'de 
kimi yerde hakikaten lüzumlu olarak, kimi yer
de de şu veya bu şahsın politik nüfuzu ile ku
rulmuş birçok Devlet Demiryollarının köy istas
yonları vardır. 

Bunlar bugünkü kara taşıt vasıtalarının 
çokluğu karşısında günün şaftlarına göre ehem
miyetini kaylbetmiştir. Bu lüzumsuz istasyonla
rın bir kısmını kaldırmak suretiyle tasarrufa 
gidilmesinin uygun olacağı kanaatinde olduğu
muzu ifade etmek isteriz. 

Keza bu kabulden artık liman politikası da 
aynen buna benzemektedir. Bugünkü kara ta
şıt vasıtalarının çokluğu karşısında liman poli
tikasının eskisi kadar önemi kalmamıştır. Ba
kanlığın bu hususüarı, tasarruf bakımından, dik
kate almasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Devlet Demir ve Denizyollarının her yıl bü
yük zararla kapandığı bir gerçektir. Denizcilik 
Bankasının devamlı surette zarar etmesinin va
tandaşlar tarafından bir türlü hazmedilememiş 
olduğnu burada ifade etmeye mecburuz. Her 
türlü imlkân elinde, birçok vergi ve resimler al
makta olduğu ve taşıma ücretlerini kendisi 
terfbit ettiği halde bu müesseseler nasıl oluyor 
da milyonlarca lira zarar ediyor? 

Bundan böyle Bakanlığın gerek Deniz, ge
rek Demiryollarında daha rantabl bir çaüışma 
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(sistemi içerisine bu işletmelerin zararla kapan
maması için gerekli tedbirlerin alınmasını Gü
ven Partisi olarak temenni etmekteyiz. 

PTT idaresi de hizmetlerini alabildiğine 
genişletmektedir. Bu kadar hizmet genişletme
sinin bu bütçe ve bu teknik elemanlarla isteni
leni yerine getirmesinin çak zor olduğunu ka-
bUi ediyoruz. Ancak vatandaşlarımızın şikâyet
lerine meydan verilmeden bâzı hikmetlerinin 
yapılmasının mümkün olabileceğini de kabul 
•etmek icabeder. 

PTT telefon işletmeciliğindeki lâubalilik 
umumi bir şikâyet konusudur. Telefon işletme 
işlerinin daha ciddî bir şekilde yürütülmesi için 
Bakanlığın gerekli tedbirleri alacağını ümidet-
'inekteyiz. 

MuJhterem arkadaşlarım, zamanın darlığı 
içerisinde Ulaştırma Bakanlığını ilgilendiren 
meseleleri kısaca sizlere arz ve izaha çalıştım. 
Belki bu arada içimizden geçen samimî duygu
larımızı dile getirmek gayretinde bulundum. 

Güven Partisi grupu aidma bu bütçenin aziz 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Hüseyin Baytürk, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BAY-
TtjRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığının 1970 
yılı Bütçesi üzerinde bu Bakanlığa bağlı kuru
luşların durumları hakkında, C. H. P. Grupu 
adına görüşlerimizi belirtmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım; 
Yurdumuzda, gün geçtikçe, büyük bir önem 

kazanan «ulaştırma» işlerimiz, üzülerek belirt
il.ek gerekir ki; millî gelirimizdeki lâyık oldu
ğu yere ulaşaJbilmıesi böyle bir düzenle mümkün 
değildir. Ulaştırma Bakanlığının, başlıca sorun
larından biri, genel bir «ulaştırma» politikasın
dan yoksun oluşudur. İşte bu yüzden de Bakan
lığa bağlı çeşitli kuruluşlar arasında çatışmalar 
ve çelişkiler mevcuttur. Bu çelişki ve çatışma
lar arasında Ulaştırma Bakanlığının beraberlik 
içerisinde çalışıp gelişmesi içinden çıkılmaz bir 
aksaklığa doğru yol almaktadır. Bu nedenle 
kuruluşlar gerçek fonksiyonlarını yitirmek gibi 
bıir durumla karşı karşıya gelmişlerdir. Kanun
daki aksaklıklar da giderilmediği için geçerli 
!bir koordinasyon kurulamamaktadır. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, 
öncelikle bir örnek vermek gerekirse; Dev

let Karayolları ile Demiryolları ve Limanları 
inşaat Dairesi Başkanlığı, bir de Devlet Hava 
meydanlarının inşası doğrudan doğruya Ba
yındırlık Bakanlığına bağlıdır. Bu kuruluşla
rın, Ulaştırma Bakanlığının bünyesinde toplan
ması ilerden beri söylenegelmiş bir konudur. 
Gelgelelim, Bakanlık, bugünkü düzensiz gidişe 
bir çare aramkatan uzak görünmektedir. Yakın 
bir gelecekte, büyük çapta komplikasyonlann 
meydana gelmesi bu yüzden zorunludur. Bilim
sel bir açıdan düşünülürse ulaştırma ihtiyaç
larının çok kısa bir süre içinde büyük bir aşa
maya gideceği kolayca anlaşılır. Buna karşılık 
Bakanlığın ne gibi tedbirler alacağı, yatırım
ların seneler itibariyle ne değer taşıyacağı açık
ça belli değildir. Demiryollarında alt ve üst 
yapılar eskimiş, yıpranmıştır. Yapılan çalışma-
İİMV ve alman tedbirler hiçbir zaman yeterli gö
rülmemektedir. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı 
köklü çalışmalara yönelmek eğiliminde değildir. 
Statükonun devamını öngören bir anlayışla 
çağdaş bir kalkınma elbette beklenemez. Kara-
yollarındalki gelişime yanında, demiryollarının 
gelişmesi çok geridedir. Sosyal açıdan taşıma 
üîandartlarmı teıSbit edip, maliyet hesaplarını 
değerlendirecek bir kuruluşa ihtiyaç vardır. 

Değerli milletvekilleri, 
Ulaştırma Bakanlığı bu temel işler dururken 

günlük çıikar politikası acısından personel tâ
yini, acenita tevzii, telefon dağıtımı gibi 440 
sayılı Kanunun ruhuna ayıları işlerle uğraşmak
tadır. Limanların bâzıları Demiryollarına, bâ
zıları Denizyollarına bağlıdır. Arap saçma dön
müş bu Bakanlıkta düzenli bir eleştirmenin 
'dahi yapılması gittikçe güçleşmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Devlet 

Demiryollarını ele alacak olurisak görürüz ki, 
Demiryolları İşletmesi somut bir düzensizliğin 
örneğidir. Eşit haklara sahip vatandaşların, 
gözle görülür bir eşitsizlik içinde seyahat etme
leri açıklaması, güç bir soru halinde karşımız
da durmalctadır. Batı ile Doğu, Kuzey ile Güney 
yönleri arasında işliyen trenlerimiz arasında
ki gerek konfor, gerek temizlik ve gerekse 
rahatlık bakımından öylesine derin farklar var
dır ki, ister istemez üzerinde durmaya değer. 
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Bilhassa Doğu bölgelerinde işliyen trenlerde-
ki pisliğin ve rahatsızlığın haddi hesabı yok
tum jttalu-belâdan kalma yüz kızartıcı bir 
«üçünijü mevki» sorunu vardır M, yürekler acı
sıdır. Artık 20 nci yüzyılda «Furgon» niteliğin
de bili olmıyan bu duruma bir son vermenin 
zamam çoktan geçmiştir. Burada «Vagon» ima-
lâtiyle; övünülürken, hâlâ bu köhnemiş mevki 
ayırımını devam ettirmenin hiçbir anlamı 
yoktui1. Bir izmir mototreni ile bir İstanbul 
mototoenini bile birbiriyle kıyaslamak güçtür. 
Bir istanbul aratreni ile, bir Zonguldak ara 
trenini, göz önüne alacak olursak, yurdumuz
daki düzensizliğin en tipik örneklerinden biri
ni vermiş oluruz. Buna karşı, birtakım peşin 
hükümlerle «turistik» deyimler ileri sürülebi
lir, Ama, unutmamak gerekir ki, yurdumuza 
^elen turistler, attan inip, eşşeğe bindiklerinin 
kısa >4r sürede farkına varırlar. İç turizm ba
kımından da bunun zararlarını burda söyle
meye lüzum yoktur. İşletmecilik bakımından 
da farklılıklar vardır. Karayolları taşıtları ile 
bile ıjekabet edemiyecek duruma düsen de-
miryiHarımızın, her yıl milyonlarca lira zarar 
etmesinin nedenleri, şu kısa örneklerle açıkça 
belirmektedir ümidedilir ki, kısa bir süre için
de bıi aksaklıklar rasyonel bir uygulama ile 
giderilsin. Elde mevcut fabrikalar bir plân uy
gulaması ile verimli duruma getirilsin. 

Sayan arkadaşlarım; 
Djaoniryollarımîz bu haldedir de, denizyolla-

rımızj daha mı ferahlatıcı niteliktedir? Ne ge
zer. İEüz yılı aşkın yaşlı gemilerin hâlâ seyrü-
seferÜe oluşu biraz garip oluyor. Daha bir sü
re öıiee, bir gazetede çıkan bir yazıdan örnek
ler viermek ile yetineceğiz. Bu yazıda; «Deniz
cilik Bankası Armatörler ve Gemi Kaptanları 
Cemiyeti, gemi kaptanları gibi kuruluşlar, bu
günkü durumu son derece ciddî bulmaktadır
lar. Bu arada Denizcilik Bankası Deniz Nakli
yatı ff.A.Ş. uzmanlarının hazırladıkları bir ra
por, [1969 yılından itibaren İkinci Plân dönemi
nin son dört yılında yapılan ve yapacak olan 
büyijk tesislerin durumları üzerine dikkati 
çekmekte, Türk Ticaret Filosu süratle gelişti
rilmişe, memleketin ekonomik hayatının bü
yük [ölçüde tehlikeye düşeceğini belirtmekte
dir ÎBapor, 1972 yılına kadar 700 000 Detveyt 
tonh)Lk en az 70 - 80 gemiye ihtiyacımız oldu
ğum^ 1970 yılında bunun yarısının filoya ka

tılması gerektiğini öngörmekte ve bütün deniz 
ticaret çevreleri bu görüşü benimsemektedir
ler. Eldeki bilgilere göre 1970 yılında ve ondan 
sonraki iki yıl içinde Azot Sanayii T.A.Ş. Ak
deniz Kimya ve Gübre T.A.Ş., Gübre Fabrikala
rı T.A.Ş., Etibank,, Zirai Donatım Kurumu, Ereğ
li Demir çelik Fabrikaları T.A.ş., gıdı Dutun 
kuruluşların hammadde ve mamul madde ta
şımaları ve buna ilâve olarak 300 - 350 bin 
Detveyt tonluk dökme yük gemilerine, asit, 
amonyak ve akaryakıt tankerlerine ihtiyaç var
dır. Bu gemiler 1970 - 1971 yıllarında hizmete 
sokulmadığı takdirde, Tunus, Fas veya Ürdün'
den ithal edilecek fosfat kayası, Hopa, Giresun 
ve inebolu'dan nakledilecek prit, Kuveyt'den 
ithal olunacak amonyak, petrol bölgelerinden 
taşınacak akaryakıt gibi sanayi hammaddele
rinin temininde büyük zorluklarla karşılaşa
caktır. Fabrikaların imal ettikleri malların 
dış ve iç limanlara nakli de zorluklara uğnya-
caktır» gibi endişe edilecek haberler verilmek
tedir. Ayrıca verilen raporda dış ticaret geliri
mizin % 20 si yabancı gemilere navlun ola
rak ödenmektedir. Toplam olarak ithalât ve 
ihracat yükümüzün % 70 e yakın kısmının, Ame
rikan, Yunan, Rus, Alman, italyan, Norveç v.s. 
milletlerin gemileriyle taşındığı ileri sürül
mektedir. Oysa, Plânlama Teşkilâtı bu yükle
rin % 50 sini Türk gemilerinin taşımasını ön
görmüştür. Ticaret filomuzun ancak bu oranda 
bir gelişme ile ayakta duracağı bir gerçektir. 
Her yıl dışarıya ödenen 100 milyon dolarlık 
bir navlun en azından 20 gemi parası eder. 
ödenen bu navlunlarla on yıllık bir süre için
de taksitlerle ödemek şartı ile, 200 - 300 gemiye 
sahilbolmamız mümkün görülmektedir. Bunun' 
hâlâ neden yapılmamış olması hayretle karşı
laşılacak bir konudur. Küçük bir ada olan Kıb
rıs'ın bile deniz filosu bakımından bizden üstün 
olduğunu düşünecek olursak, hayretimiz bir 
kat daha artar. Komşumuz Yunanistan'ın deniz 
filosu 23 milyon tonluktur. Kıbrıs'ın 800 bin 
tonluk, bizim ise 600 bin tonluktur. Bunları 
göz önünde tutarak, Bakanlığın nasıl bir ça
lışma enerjisine sahilboiması gerektiğini ko
layca anlarız. 

Gene hayret edilecek konulardan biri de, Sa
yın Başbakanın Milliyet Gazetesiyle yaptığj 
bir konuşmada Deniz Ticaret Filomuz hak
kında bizim ileri sürdüğümüz perişanlığı ka-
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bul etmesi ve fakat alınması düşünülen ge
milerin aded ve tonajları deniz otoritelerinin 
verdikleri aded ve tonajlarda birbirini tutma
dığı açıkça görülmektedir, öte yandan Sayın 
Ulaştırma Bakanından da Senatoda verdiği1 

izahatta ayrı bir hava taşımaktadır. Gerek de
niz otoriteleri, gerek Başbakan, gerek Bakan 
verdikleri rakamlarda birbirini yalanlamakta
dırlar. 

Yolcu taşıt gemilerimizin durumu da aynı 
şekilde perişandır. Miktarı az, konfor bakımın
dan yetersiz olan, 17 aded yolcu gemimizin, 
7 - 8 tanesi devamlı olarak tamirde olursa, yolcu
larımızın nasıl bir durumla karşı karşıya kal
dıklarını kolayca tasavvur edebiliriz. Elbette 
bu söylenenler yeni değildir. Bunlar daha ön
ceki yıllarda da tekrar edilmiş, yayın organla
rımızda da ısrarla yer almıştır. Buna rağmen 
hiçbir tedbir alınmamış ve zarar gittikçe art
makta devam etmiştir. Ne zamana kadar da 
devam edeceği belli değildir. Bu da göstermek
tedir ki, düzendeki aksaklıklar, köklü tedbirler 
alınmadıkça devam edecektir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Denizcilik Bankasının yıllık bilançoları ne 

yazık ki hep zararla kapanmaktadır. Bir ban
kanın zarar hanesindeki bu yükün, bugünkü 
şartlar altında izahı güçtür. Tedbirsiz, düzensiz 
bir gidişe çare aramanın beyhudeliği yanında, 
feragat ve işlerine bağlılıkları ile takdir edi
lecek çalışmalar gösterecek personel ve me
murlarımızın ferakârlıkları da kaybolup git
mektedir. Palyatif tedbirler ile her yıl karşımı
za çıkan Hükümetin bütün işlere geçerli ve 
plânlı tedbirler araması arzu edilen bir zorun
luluktur. 

Aziz arkadaşlarım, 
Hâlâ alay konusu olmakta devam eden, bu

na rağmen de tek kâr sağlıyan PTT Haberleş
me Kurumu da üzerinde önemle durulacak 
niteliktedir. Kaybolan mektuplar, geç giden 
telgraflar, dinlenen telefonlar, yerine varmı-
yan para havaleleri... Bunları bir eleştirici 
ısözcüğü olarak kabul etmemek gerekir. Bun
lar, gerçek olaylardır. Geçenlerde bir gazete 
onbin liralık acele bir havalenin gerektiği sü
rede yerine varmadığını bildirmektedir. Bu 
şüphesiz havale sahibinin haberi aksettirmesi 
ile duyulan bir haberdir. Ama, binlerce vatan
daşın başına gelen, fakat hiçbir zaman duy

mamıza imkân olmıyan olaylardan biridir. Pos
tada mektubu kaybolan vatandaşların, nereye 
ve hangi hakla bu kayıpları arıyacaklan bilin
memektedir. «Yolcu» deyimi ile bir telgrafın, 
yolcu yerine vardıktan bir gün sonra sahibine 
ulaştığı gülünerek anlatılan her günkü olaylar
dandır. Anayasanın haberleşme gizliliği ilkesi 
varken, dinlenen telefonların yayın organları
mızda yer alması ne kadar acıdır. Yurtta ha
berleşmeyi sağlıyan, böyle bir kurum, kâr 
sağladığı halde yerine sayılması, elbette yerinde 
sayması, elbette affedilemez. Karikatür sayfa
larının en önemli konularını teşkil eden, ha
berleşmenin, sözlü değil, köiklü tedbirler ile 
kısa sürede düzeleceğine inanıyoruz. Oysa, 
PTT Kurumu normal, acele telefon konuşma
ları yanında birde yıldırım telefon konuşması 
usulünü ortaya çıkarmıştır. Aslında yeterli ol
mıyan telefon haberleşmesinin bir azınlığın 
eline düşmesi, ve hattâ devam etmesi üzüle
cek bir sorundur. Büyük çoğunluğun ekono
mik yönden yaklaşamadığı acele ve yıldırım 
telefonlaşması dururken, vatandaş; yıldırım
dan da önemli işini nasıl halledecektir Hiç 
olmazsa, geceleri ucuz tarifeleri ile işini ağır 
aksak yerine getiren bu çoğunluk, artık bun
dan da mahrum olmaktadır. Zira, «acele» ge
celere de sıçramıştır. 

Çok kısa bir süre içinde «Yıldırım» ve PTT nün 
son icadı olan «hayati yıldırım» teelfonlaş-
masmm da aynı sıçramayı yapacağına kuşku
muz yoktur. Anadolu'nun birçok merkezle
rinde büyük ticaret kentlerimizle haberleşme 
imkânları tamamen ortadan kalkmaktadır. 
Böyle bir durum devam ettiği bir 'kurumun 
kâr etmesinin nedenleri açıkça belli olmakta
dır. Bu hal karşısında kârla öğünmeye ne 
dereceye kadar hak kazanıldığı, düşünülmesi. 
gereken bir husustur. Telekominikasyion ha
berlerinin çıktığı tarihten bu yana, çok za
man geçmiştir. Her yıl bu işlerin yapıl
makta olduğu, burada ifade edilir. Ay ge
çer, yıl geçer, yine de «yıldırım» hükmünü 
yürütür. İstanbul, Ankara ve buna benzer bü
yük kentlerimizde birtakım yolsuzlukların ku
laktan kulağa yayılması hiçde iç açıcı değil
dir. Binlerce vatandaş yıllardan beri şıra 
bekledikleri halde, birkaç gün içinde telefona 
sahibolanlar vardır. Karaborsa telefon satış
larına hâlâ ne demeli bilinmez. Bu işin bir 

— 860 — 



M. Meclisi B : 90 28 . 5 . 1970 O : 1 

ticaret halinde devam ettiğini söylemek her 
halde hata sayılmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet Havayolları ve meydanlarına gelin

ce : Bu konuda da iyimser olmak güçtür. 
Dünya' havacılığının dev adımlarla ilerlediği 
bir çağda yaşadığımızı unutmamamız bir zorun-
luktur. Oysa havacılığımız değil gelişmek, elin
deki elemanlarını da kaybetmek tehlikesi ile 
karşı karşıyadır. Bir tek Genel Müdür hariç, 
ki, onun zamanında kâra geçen Müessese, 
hep zararla işi yürütmeye devam etmektedir. 
Kurumu kâra geçiren Türk Havayollarının 
Genel Müdürü işinden çıkarılmıştır. Ondan sonra 
gelen de, ondan öncekiler de zarara devam 
etmektedirler. Ancak öğrendiğimize göre 1969 
yılı da kârla kapanmıştır. Temennimiz odur 
ki, Müesseseyi kâra geçirmek için işinden 
olan Genel Müdürün başına gelenler, şimdiki 
Genel Müdürün başına gelmesin. Yalnız bu 
arada kâra geçmekte olduğu söylenen Türk 
Havayollarının yeniden zarara düşmesi, müm
kün görünmektedir. Çünkü, dış hatlarda ça
lışan jet uçaklarımız gereken yolcu ihtiyacını 
karşılıyamamaktadır. Bu yetmiyormuş gibi, 
birde örneğin; Now - York, Washington, Ded-
roit ve; Oslo gilbi merkezlerde yeniden acen-
talar açılacak; bu haber gerçekleştiği takdirde 
bu acentalarda çalışan personelin ve bina ki-
ralarmm bütçemize ne miktar külfet yük
leyeceğini düşünmek millî bir görevdir. Biz, 
bu durum karşısında uçak acentaları kura
rak, bu acentalarda vazifelendirilecek şahıslara 
çıkar sağlama ve turistik bir gezi imkânla
rından başka bir şeye yarıyacağını düşüne
miyoruz. 

Bu arada bahsetmeden geçemiyeceğimiz oir 
konuda^ A. P. iktidarının propaganda maksa-
diyle verdiği «pas» biletlerin gün geçtikçe sa
yılarının artmasıdır. 1969 yılında kâra geçtiği 
söz konmsu olan bu müesseseyi zarara sokabile
cek sebeplerden biri de bu olacaktır. 

Saym milletvekilleri; 
Kargoculuğumuz yerinde saymaktadır. Oysa 

ihracat yönünden oüyük önem taşıyan kar-
goculuğmn kısa sürede geliştirilmesi bir so-
runlukthır. öte yandan Havayollarının yurt 
içi ve yurt dışı seferlerinin daha geniş bir 
alanda ele alınması gerekmektedir. Hava mey
danlarını günden güne değişen teknolojiye I 

göre ayarlamak zorundayız. Hava Seyrüse
fer Kanununun günün şartlarına uydurul
ması ve biran önce Yüce Meclisten geçirilmesi 
beklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlık ve çeşitli kuruluşların iç ekono

mimizle birlikte bir koordinasyona kavuşması 
ancak ulaştırma ve ulaştırma ile ilgili kanunların 
Yüce Meclisten çıkarılması ve çıkacak bu 
kanunların gerçek ve adaletli bir şekilde uy
gulanması ile mümkündür. 

Yukardan beri belirtmeye çalıştığımız ulaş
tırma işlerimizin, ne kadar hayati bir önem 
taşıdığını artık söylemeye lüzum yoktur. Ge
rek sosyal ve gerekse ekonomik bakımdan 
ulaştırma sektörüne büyük önem düşmekte
dir. Kalkınıp gelişmemizde ulaştırmanın ne 
kadar geniş anlamda etki yapacağını düşün
mek yerinde olur. Onun için de Hüküme
tin palyatif tedbirler yerine, aktif ve de
vamlılık arz eden plânlı tedbirler getirmesi, 
gelecek nesiller için de bir borçtur. Gittikçe 
artan nüfusumuza paralel yürütülmesi gere
ken ileri görüşlü bir ulaştırma politikasına 
ihtiyaç vardır. 

Sözlerime son verirken, Ulaştırma Bakan
lığı bütçesinin, Bakanlığa ve yurdumuza ha
yırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (C. H. P. 
den alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz, Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Rıza Çerçel'de, buyurun, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA RIZA ÇERÇEL (Af
yon Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

ikinci Dünya Harbinin nihayete ermesinden 
bu yana ulaştırma ve haberleşme sistem ve va
sıtalarında büyük gelişmeler olmuş, elektronik
ten nükleer füzeye kadar tekniğin bütün yeni
likleri ulaştırma sistemlerini tesiri altına al
mıştır. 

Suni peykler, atom enerjisi ile çalışan gemi
ler, süpersonik ve büyük bir insan kütlesini 
bir kıtadan diğer bir kıtaya taşıyan lüks yol
cu uçakları ve bunların inecekleri büyük yer 
tesisleri ve istasyonları yapılmakta ve peyder
pey hizmete arz edilmektedir. 

Bütün bu teknik gelişmeler memleketlerin 
ekonomisinde, sosyal yaşantılarında, yurt sa
vunmalarında en önemli faktör olarak başta 

I gelmektedirler. 
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özellikle Batı memleketlerinin yukarda arz 

ettiğim büyük gelişmelere hızla yönelmeleri 
karşısında memleketimizin bütün ulaştırma sis
tem ve faaliyetlerini tanzim ve murakabe et
mekle görevli bulunan Ulaştırma Bakanlığına 
verilmesi önemin büyüklüğü kendiliğinden or
taya sıkmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığının bugün için en önem
li meselelerinden birisi teşkilât çalışmalarının 
kısa zamanda ikmâl edilerek tatbik mevkiine 
konulmasını temenni etmekteyiz. 

1945 yılında 4770 sayılı Kuruluş Kanunu 
ve her yıla ait bütçe kanunları ile bu bakan
lığa sağlanan güc o kadar yetersiz hale gelmiş
tir ki, bugün Ulaştırma Bakanlığı dünyada baş-
döndürücü bir hızla gelişen ulaştırma faaliyet
lerine ayak uyduramadığı gibi, bu faaliyetleri 
gereği veçhile takibedebilme imkânından dahi 
mahrum bulunmaktadır. 

Bu sebeple; Ulaştırma sahasında beyin va
zifesi görmekte olan Ulaştırma Bakanlığı Mer
kez Teşkilâtını ihtiyacı karşılıyacak bir güç ve 
seviyeye getirmek üzere Hükümetçe hazırlanan 
yeni Bakanlık kuruluş ve görev kanun tasarı
sının biran evvel son şeklini almasını temenni 
eder, bu tasarı Yüksek Meclise geldiği zaman 
grupumuz olarak kuvvetle destekliyeceğimizi 
beyan etmek isterim. 

Diğer taraftan, yine bakanlıkça üzerinde 
durulan ulaştırma sektörleri ve organizasyon 
çalışmalarının kısa zamanda neticelendirilerek 
Meclise getirilmesini temenni etmekteyiz. 

Ulaştırma faaliyetlerinin tanzimi ve ıslahı 
bakımından bu çalışmaların büyük değeri ola
caktır. Çünkü bu suretle bir taraftan günün ih
tiyaçlarını karşılamıyan eski bünyeler ihtiyaca 
uygun bir dinamizme kavuşturulurken, diğer 
taraftan memleketimizde hâlâ dağınık bir man
zara arz eden muhtelif bakanlık ve teşekkül-
leroe ifa edilmekte olan ulaştırma tanzim fonk
siyonu bir elde toplanmış olacaktır. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlarımızda, 
çeşitli etüt ve raporlarda, teşrii organlarımızın 
tenkid ve temennilerinde yer almış bulunan 
ulaştırma faaliyetlerinin Hükümet mekanizma
sında tek yerde, Ulaştırma Bakanlığında top
lanması prensibinin süratle kuvveden fiile çıka
rılmasına büyük önem atfedilmesi kanaatinde
yiz. 

Bakanlık hakkında görüşlerimizi kısaca arz 
ettikten sonra şimdi müsaadelerinizle bakanlığa 
bağlı ilgili kuruluşların durumlarına kısaca te
mas etmek istiyoruz. 

Yüz yılı aşan bir maziye sahip bulunan PTT 
Genel Müdürlüğü, 1953 yılında yürürlüğe giren 
bir kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
getirilmiştir. Genel Müdürlüğün iştigal sahası
na giren işler hızla inkişaf etmekte, işyerleri 
artırılmakta, çoğalan şehir içi ve şehirlerarası 
telefon görüşmeleri ihtiyacı karşılamak için ye
ni santrallar, tesisler kurulmakta ve mevcutlar 
ıslah edilmektedir. 

Blânçoların her yıl kârla kapanması sebebiy
le daha fazla yatırım yapma imkânlarına sahi-
bolan PTT Genel Müdürlüğünün çalışma alanı
na giren faaliyetlerine daha geniş bir şekilde 
devam etmesi lüzumuna işaret etmek istiyoruz. 

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğün özellikle 
telefon konuşmaları dolayısiyle yapılan ve yıl
lardan beri devam edegelmekte olan şikâyetle
ri önliyeoek tedbirleri biran evvel alarak bu 
makinaları kullananlara rahat bir nefes aldır
malarını temenni etmekteyiz. 

Yeni kurulmuş bulunan Eğitim Merkezi te
sislerini memnunlukla karşıladığımızı bilhassa 
ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; Demiryollarımızın her 
yıl artan bir zararla çalıştığı ve Devlete bü
yük malî külfetler yüklediği bir gerçektir. 

Diğer taşıma dallan ne kadar gelişmiş ve 
millî nakil gücünü ne kadar üzerlerine almış 
olurlarsa olsunlar, özellikle uzun mesafelerde 
ve büyük hacıım nakliyatı için demiryolu yine 
ulaştırma sistemlerinin vazgeçilmez bir unsuru 
olarak önemini muhafaza etmektedir. Diğer ta
sıma vasıtalarının gelişmesi ve taşıma hacım ve 
şeklinin değişmösi karşısında birkaç devlet müs
tesna dünyanın birçok memleketlerinde demir
yolları bilançolarını daima zararla kapatmakta, 
büyük borçlar altına girmekte ve hükümetlerin
den yardım görmektedirler. 

Devlet Demiryolları îdaresi İktisadi Devlet 
Teşekkülü olarak kuruluşunda, çok yıpranmış, 
muharrik ve müteharrik vasıta, düşük standart
lı bir yol şebekesi ve teşebbüs kabiliyetini kay
betmiş bir işletme devir almıştır. 

Kuruluşunun ilk 10 yılı içinde ciddî bir kal
kınma gayreti gösteremiyen demiryollarımız, 
1955 yılından itibaren de Devletin büyük yar-
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dunlarına mazlhar olan karayollarının rekabeti I 
ile karşı karşıya kalmıştır. | 

Bu şartlar altında taşım gücünü piysaya 
arz edeı̂  Demiryolları müşterilerini kaybetme
mek içûî yükselmekte olan maliyetin çok altın
daki tarifelerle tatbikatına devam etmiş, böyle
ce zarar^ her yıl biraz daha artmıştır. 

Âmnie hizmeti karakteri galip olan Devlet 
Demiryolları îdaresinin bu vasfı nedeniyle, 
esaslı bir malî yardımla desteklenmesi icabet-
mektedir. Bugün kısmen tatibik edilen bu meka-
nizmanıi yeniden gözden geçirilmesi ve realist 
bir görüjşle fiilî duruma cevap verecek bir hale 
getirilmesi iktiza öder kanatindeyiz. Devlet Ya
tırım Bankası tarafından finanse edilmesi gere
ken. sınai yatırımlar dışında diğer hususların 
genel bütçeden yapılacak yardımlarla sağlan
ması lüzumuna kaani bulunmaktayız. 

Diğer önemi bir husus da reorganizasyona ve 
yatırıma; ihtiyaç gösteren uzun vadeli ve radi
kal bir demiryolu plânının hazırlanması ve ge
cikmede^ tatbike geçilmesidir. Ancak, bu plâ
nın gerektiği yatırım finansmanının kaynağını 
bulmanı^ önemli bir konu olarak ortaya çıkaca
ğının da kabul etmiş bulunuyoruz. 

Demiryollarının kısa vadeli halledilmesi ge
reken diğer önemli bir problemi de lokomotif 
ve vagon eksikliğinin giderilmesidir. Yıllık 
programlarla bu idareye sağlanan yatırım im
kânları, içer ve taşıma ihtiyacına kifayet etme
mektedir!. Demiryollarında hizmetin ıslahı için 
gereken (şartlar meyanında yol yenilenmesi ka
dar taşıtla gücünün de artırılması şüphesiz ki, 
önemlidir. Bu itibarda, müteharrik ve muharrik 
vasıta imal etmek üzere geliştirilmiş olan fabri
ka ve işf yerlerinde boş kapasite bırakılmaması 
için yatıfmn imkânlarının buna göre tanzim 
edilmesiı^i temenni etmekteyiz. 

Sayınj milletvekilleri; denizcilik, memleketi
mizin talihinde büyük yer işgal etmiş bir konu
dur. Zankan zaman hamleler yapılmış, bazan çe
şitli sebepflerle büyük gerilemeler olmuştur. 
Plânlı Ipîr denizcilik politikası takibediloneme-
si yüzünden deniz ticaretimizi inkişaf ettirme 
istekleri iolumlu bir netice vermemiş, alman ted
birler sonuçlandırılamamıştır. Bugün, Türkiye'
mizin ithalât ve ihracat mallarının % 90 mdan 
fazlası djanizyolu ile taşınmaktadır. Türk Deniz 
Ticaret Filosunun bu taşımadan nasibi maale
sef ancafe % 25 - 30 nisbetindedir. Bu taşıma

lar dolayısiyle yabancı bayraklı gemilere her yıl 
ödenen para ise, 100 milyon dolan aşmaktadır. 

Dış ticaret haomımızla ödeme dengemiz na
zara alındığı takdirde, bu meblâğın ifade ettiği 
mânanın önemi kolaylıkla anlaşılabilir. Hükü
metimiz doğru bir görüşle, tekniğin gerektirdi
ği genç yaşta ve büyük tonajda gemilerle De
niz Ticaret Filomuzu güçlü bir hale getirmeyi 
kararlaştırmış ve bu maksatla büyük yatırım
lara başlamıştır. 

Aynca, memleketimizde gemi inşa endüstri
sini inkişaf ettirme yolunda, 1969 Mayısında 
temeli atılan Pendik tersanesinin kuruluş ça
lışmalarına devam olunduğu görülmektedir. 
Tersanenin biran evvel faaliyete geçebilmesini 
temin edecek hususların süratlendirilımesini te
menniye şayan görmekteyiz. Tersanenin yalnız 
memleket ihtiyacını karşılamak için değil, ihra
cat imkânları da düşünülerek tesis edilmesi yo
lundaki çalışmaları memnuniyetle karşılamak
tayız. 

iBu çalışmaların yanı sıra bakanlıkta yapı
lan deniz ulaştırması sektörüne yeni hüviyetini 
kazandıracak olan reorganizasyon çalışmaları
nın da nihai safhaya gelmiş bulunduğunu keza 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu suret
le deniz sektörünün belli başlı üniteleri, bakan
lığa bağlı müstakil idareler halinde taazzuv et
tirilmektedir. Böylece, yurt içinde ve dışında 
münhasıran yolcu ve yük taşımacılığı ile iştigal 
e itecek ve bu msyanda turizme önem verecek 
bir Denizyolları işletmesi, memleketimizin ana-
limanlarını bir elden idare ve inkişaf ettire
cek bir limanlar işletmesi, memleket içinde yeni 
siren inşar.t sektörünü yönetecek ve kalkındıra
cak bir Gemi İnşa KuruTnunun kurulması ve 
denizde can ve mal emniyeti ile ilgili hizmet
lerin görülmesi isinin, Ulaştırma Bakanlığına 
J ağlı bir idarede toplanması öngörülmektedir. 

Bu çalışmaların süratle Büyük Millet Mec
lisine intikal ettirilmesini temenni etmekte ve 
trupumuz olarak desteldiyeceğimizi beyan et
mekteyiz. 

Yatırımlar ve modern teşkilâtlanmayı nram-
Hm kılacak çalışmalar yanında bugün denizci-
Tiğimizi yaikînen ilgilendiren bir husus da, diğer 
memleketlerde geniş tatbikatı bulunan denizci
liğimizin himayesi tedbirlerinin alınmasıdır. 
Malî tedbirler, deniz kredisi, bayrak himayesi 
ve işletime yardımları genel başlıkları altında 
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toplanan himaye tedbirleri üzerinde de ilgili 
makamlarca, daha esaslı ve neticeye varıla
cak çalışmalar yapılmasını temenni etmekteyiz. 

Şimdi de, yüksek müsaadenizle hava ulaş
tırmasına ait başlıca meselelere, vaktin müsaa
desi nisbetinde kısa kısa temas etmıak istiyorum. 

tS'aym milletvekilleri, Türk Havayollarının 
iMömleketin iç ve dış hava ulaştırma potansi
yelini karşılıyacak bir seviyeye getirilmesine 
mu'tlak ihtiyaç vardır. Bu maksatla; Türk pa
rası ve döviz olarak yapılan yatırımlar, kısa 
zamanda itfa edilir ve memlekettin ekonomik 
yapısına müspet yoldan katkıda bulunulur. 

Ancak, bu hamleyi yapmasında Türk Hava
yollarının başlıca dâvasının sadece modem 
uçaklar satınalınması olduğu düşünülmemelidir. 
Belki de işin en kolay tarafı budur. Hükümeti-
ımizın daima büyük bir anlayış göstererek mah
dut malî kaynaklarımızla Türk Havayolları için 
âzami tahsisler yaptığı, büyük kolaylıklar 
ıgöslterdiği bir vakıadır. Fakat, meseleyi tetkik 
ettiğimiz zaman, bundan da önemli husuusn 
Türk Havayollarının bünyesi, kuruluşu, ida
resi ve işletmesiyle bir kül olarak, modem bir 
havayolu seviyesine ve gücüne saniibolabilmesi 
keyfiyeti olduğunu görmekteyiz. Türk Hava
yolları servisilerinden istifade eden bir vatan
daş veya bir yabancı nerede olursa olsun itimat 
ve sevgiyle hizmetini arıyabileceği, büyük bir 
ımillî havayolu şirketinin varlığını karşısında 
ıhissedebilmelidir. 

Bu duyuş yolcunun Türk Havayollarına 
hizmet için müracaat ettiği andan, hizmet ifa-
ısmın bittiği ana kadar, yerde ve havada geçen 
çeşitli hizmet safhaları boyunca devam edecek 
biı duyuştur. Hava yolculuğunun mahiyeti ve 
psikolojik veçhesi hizmette temel unsur olarak 
itimat hissini kabul eder. işte, Türk Havayolla
rının büyük ve modem bir hava yolu seviyesi-
nr gelmesinden asıl maksat en basitinden en 
kompleksine kadar bütün hizmet bölümlerin-
rJc hizmet ettiği çevreye bu havayı verebilme
sidir. Bundan çıkan netice şudur ki; Türk Ha
vayollarını inkişaf ettirme yolunda gösterilen 
çabalar, uçak ve teçhizatını modemize etmek 
olduğu kadar, bu teçhizatın işletme bünyesini 
î'lah edecek kuruluş, idare organları, mulhase-
1 J, personel, eğitim, bakım ve muntazam hiz
met gibi anameseleleri de gerekli şekilde ihtiva 
i1 nıelidir kanaatindeyiz. 

Türk Havayollarımızın faaliyetlerine para
lel olarak, Devlet Hava Meydanları Genel Mü
dürlüğünde hizmetin geliştirdiği teknik çalış-
2îialar yanında, yolcuya sağlanan koülaylıkların 
(kapasite bakımımdan artınlması ve modern bir 
meydan işletmeciliğine kavuşturulması yolun
ca önemli adımların atılmakta okluğunu mem-
luniyeffle görmekteyiz. Yakında memleketimiz
de sefer yapmaya başlıyacak olan Jumbo - jet 
tipi büyük uçakların taşıyacağı yolcu kapasi
tesini karşılamak üzere Yeşilköy ve Esenboğa 
-hava limanlarımızın tevsii faaliyetine girişilmiş, 
artan trafik hacmma cevap verecek her İM 
milletHerarası hava limanımıza yeni tesislerin 
kurulması çalışmalarına geçilmiş bulunulmak
tadır. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü
mün, bu önemli hizmetleri ifasında mevzuat 
yönünden daha ferah bir çalışmaya kavuşturul
ması çarelerinin araştırılmasını temenni etmek
teyiz. Halen sivil havacılık sahasında görev 
ifa eden Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge-
ıı el Müdürlüğü, Türk Havayolları Anonim Or
taklığı, Bayındırlık Bakanlığı hatır idaresi ara
sında Sivil Havacılık Dairesi ve Devfliet Plânla
ma Teşkilâtları ile beraber, daha yakın bir 
işbirliği ve koordinasyon sağlanması lüzumunu 
plâkalıların ehemmiyetle dikkatlerine sunuyo
ruz. 

Diğer taraftan, Türk Havayolları Anonim 
ortaklığının mühim iştirakiyle kurulmuş bulu
nan eski adiyle SERİ, yeni adiyle USAŞ şirketi 
ile Türk Havayolları idaresinin daha yakından 
ilgilenmesini ve işbirliği yapması hususuna da 
işaret ederek hava ulaştırmasmdaki düşüncele
rimizi yüksek heyetinize arz etmiş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı 
ile ilgili İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Ano
nim Ortaklıklarının müşterek iki konularına 
da yine kısa kısa temas ederek konuşmamı bi
tirmek istiyorum. 

Bu konulardan birincisi: Ulaştırma Bakan
lığına bağlı teşekküllerin malî sıkıntı çekmele
rinde büyük rolü oynıyan uzun vadeli borçlarını 
itfa ederek onları bu yükten ve her yıl ehem
miyetli miktarlarda faiz ödeme mecburiyetin
den kurtaracak bir kanunî formüllün biran ev-
vei bulunması zaruretidir. 

İkinci mesele: Ulaştırma hizmetlerinde eği
timin oynadığı hayâtı roldür. Eğitim sistemleri 
bu teşekküller bünyesinde lâyıkiyle organize 
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edilmiş j değildir. Daha evvel işaret ettiğimiz 
PTT Eğitim Merkezi ilk ciddî teşebbüstür. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi bünyesindeki 
daha ziyade bir kurs mahiyetimde olan okul 
tesislerimin biran evvel tam teşekküllü bir sivil 
havacılık okulu sekilme getirilmesini temenni 
ediyorui. Türk Havayolları Anonim Ortaklı
ğının ifa ettiği hizmetlerin her safhasında 
eğitimin büyük önemi aşikârdır. Bu sebeple, 
ortaklık; bünyesinde ciddî eğitim teşebbüslerini 
süratle geliştirmekte büyük fayda ümidediyo-
ruz. 

Kezaj, denizciliğimizin her kademesinde, mo
dern standartlara uygun bir faaliyet göstere
bilmenin. başlıca şartlarından birisi, iyi yetiş-
'miş deniz personeline sahibolmaktır. Askerî mü
esseseler dışında bugün memleketimizde meslekî 
vasıflı deniz personeli yetiştiren tek müessese 
Yüksek Denizcilik Okuludur. Bu okullun, gü
rün ihtiyaçlarına cevap verecek bir seviyeye 
fi-efcirflan'jJBi için gerekli çalışmaların biran ev
vel taım^nlanmasını ve bu meyanda okulun bir 
denizcilik akademisi haline getirilmesi için ha-
zirlanmıg bulunan kanun tasarısının süratle 
Büyük Millet Meclisine takdim edilmesini te-
înenni ediyoruz. 

Demiryollarında da eğitim meseleleri üze
rinde öjıemle eğilmeye aynı derecede ihtiyaç 
vardır. 

Değerli ve muhterem arkadaşlarım, Ulaştır
ma Bakanlığı camiasını teşkil eden bu çok 
fcha-jnmiyıetli teşekküllerin faaliyetlerini hepimiz 
yakından takiibederiz. Deniz ve hava ulaştırma
sında görev ifa eden Denizcilik Bankası, Deniz 
Nakliyat Genel Müdürlüğü Türk Havayolları, 
Hava Meydanları Genel Müdürlükleri mensup
larının memleket içinde ve memleket dışında 
f/sterdŞileri gayret ve muvaffakiyetleri. PTT 
hizmetlerinde çalışan vazifelilerin, bu çok önem
li hizmeti görürken gösterdikleri fedakârlığı, 
geniş deaniryoliu şebekemizin her tarafında çe-
fitli mahrumiyetlerle görev yapan demiryolu 
personelinin vazifeye bağlılıklarını her vesiley-
İ3 Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerinden 
sitayişle) ve hakşinaslıkla tesbit ve takdir ede
riz. Falifat buna rağmen bu büyük camianın 
Maddi ve mânevi huzurunun iş hayatlarında 
hinüz tfcmin edilmemiş olmasını da Yüksek Hu
zurunuzda ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Bu sebeple, Hükümetimizin personel ve teş
kilât konularında Yüksek Meclise getirmekte 
olduğu, kanunlarla bu noksanlıkları giderme
sini bütün gönlümüzle ve en samimî duygula
rımızla temenni etmekteyiz. 

Konuşmama son verirken A. P. Meclis Gru-
pu adına Ulaştırma Bakanlığı 1970 yılı Büt
çesinin milletimize hayırlı ve bu Bakanlığa 
bağlı bütün teşekküllere başarılı olmasını di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına ikinci defa 
Sayın Mehmet Türkmenoğlu, buyurun. 

Grup adına yapılan ikinci konuşmaların 10 
dakika ile kısıtlı olduğunu hatırlatırım. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

G. P. Grupu adına daha önce konuşan arka
daşım Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi zamanın ölçüsü içerisinde izah et
meye çalıştılar. 20 dakikalık bir zaman içeri
sinde neler söylenebileceği ve ne kadar söz edi
lebileceği malûmlarımızdır. 

Aziz arkadaşlanm, 16 milyon liralık bir büt
çeyle önümüze çıkarılan bu bakanlığın, eğer 
Bakanlık bütçesine ayrılan rakam üzerinde du
rur ve diğer bakanlıklarla karşılaştırmaya kal
karsak, değil mümiasi'li bir bakanlıkla ölçülmek, 
Başbakanlığa bağlı teşekküller kadar bir malî 
güce sahibolmadığmı görürüz. Halbuki, durum 
hiç de böyle değildir. Bu Bakanlığımız kendisi
ne bağlı (Devletin 17 milyar küsur liralık ser
vetine sahip) kara, deniz, hava ve PTT gibi 
Devletin en mühim trafiklerini işleten ve on
ların yürütücüsü ve emir vericisidir. Görevi iti
bariyle pek mühim, cüssesi itibariyle dev gibi 
bir teşekkül olan ulaştırmamızın eleştirilmesi
nin 20 doMkalık zaman içerisine sıkıştırılamı-
yacağı pek kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu ba
kımdan ben de, Grupumuz adına ikinci kere söz 
almış bulunuyorum. Kısaca birkaç cümle ile bâzı 
hususlara dokunacağını. 

Aziz arkadaşlarım, çağımızda çok söylenen 
ve tekrarlanan bir söz; «Artık dünya küçüldü, 
işte avcumuzun içindedir» derler. Acaba dünya 
küçüldü mü. Bu, sözün lâfzı mânası değil, dünya
yı küçülten ilmin tekniğe verdiği hız ve ulaşımın 
tekniğe sağladığı tatbikattır. Hakikaten dünya 
küçülmüştür. Haberler dünyanın her tarafına 
yayılır ve duyulur hale gelmiştir. Bugün Ame-

I 
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rika'nm her hangi bir şehrindeki basit bir tra
fik olayı veya polisiye vak'alar bile bütün Av
rupa ve Asya memleketlerinde izlenir duruma 
gelmiştir. Bu ne sayesinde? Ulaşım ve haberleş
me iledir... 

Aziz arkadaşlarım, bu hal böyle devam et-
nı."yecek. Bugünün insanoğlu yere sığmamış, 
göğe şahlanmıştır. Bunu da aşarak fezada do
laşmakta, aya inmekte, yeni yeni âlemler ara
maktadır. Bugün için muhal gifbi gözüken, ya
rın belki de mümkün olacaktır. O takdirde ula
şımın değeri bir kat daha Ehemmiyetini artıra
caktır. Bu şartlar muvacehesinde, bu pek mü
him hayatî mevzularımızm yürütücüsü Bakan
lığın şimdiden geleceğin imkân ve şartlarına 
göre kendi organizasyonunu kurması ve teçhiz 
etmesi gerekir; fakat gerçekte odur ki, biz halâ 
iptidai bir organizasyonla ve usullerle bu işi 
yürütmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, önce Devlet Demir-
yollarımızdan söz etmek 'isterim. Bu dede ya
digârı ve memleketimize harplerde ve kara gün

lerde çok hizmeti geçmiş müessesemiz neredey
se unutulmuş ve kendi kaderine terk edilerek 
bir köşeye bırakılmıştır. Karayolları Devlet 
bütçesiyle yapılır, kucak kucak paralar harca
nır; tahsisat vermekte, yol yapım, makina ve 
teçhizat alınmasında gayet cömert davranırız, 
ama demiryollarına gelince, bar hasislik ölçüsü 
içerisinde kalırız. Neymiş efendim? Bu müesse
se zarar ediyor... Evet aziz arkadaşlarım, mües
sese ihmal edilirse, teçhiz edilmezse, personeli 
memnun edilmezse, organizasyonu günün icap
larına göre değiştirilmezse elbette zarar eder. 

Muhterem arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın, 
'bilhassa dikkatinize arz edeceğim. Biz, karayol
ları yapmıyalım demiyoruz, elbette buna ihti
yaç var. Lâkin şu eleştiriyi de yapacak olur
sak; karayollarının yapımı için alacağımız yol 
inşaat makinalarının tümü, dozerinden komp
resörüne kadar hepsi de yabancı memleketler
den dövizle temin edilir. Ayrıca üzerinde sey
redecek kamyon, otobüs ve sair otolar da dö
vizle temin ediüir. Parçaları dövizle temin edi
lir. Tekerlekleri dövizle temin edilir. Muharri
ki olan akaryakıt, o da memleketimizde nisbe-
ten yoktur, o da dkvizle temin edilfrr. Hülâsa 
ederek ifaldelendirirsek, biz Devlet olarak, bir 
nevi, yabancılara kendi paramızı daha çok ve
riyoruz mânası çıkmaz mı? 

Tekrar ediyorum aziz arkadaşlarım, kara
yolları yapmıyalım demiyorum, mühim bir ula
şım işimizdir; fakat bunun yanı başında, Av
rupa'da olduğu gilbi, demiryollarımıza da ge
reken ehemmiyeti verelim, insan taşımada çok 
emniyetli bir trafiktir. Evvelâ lokomotifleri 
süratlendirelim. Dizel ve 'elektrikle işler hale 
sokalım. Vagonları is ve pis halden kurtara
lım. Yolları mümkünse çift hale sokalım ve za-
minini sağlamkştıralım. Seyri, muntazam ve 
süratli, rötarsız hale sokalım. Bütün ıteşjkilât-
ta bir reorganizasyon yapmalıyız. Bu takdirde, 
karayolundan çok, nakliyat daha emniyetli 
olan Devlet Demiryollarına intikal edecektir. 

Memleketimizin 'ekonomisi tarıma dayalı ol
duğu için, yaş meyva taşıyacak şekilde buzha
nesi bulunan vagonetler, canlı hayvan taşıma
ya müsait vagonlar temin edilmeli, emniyet 
ve sürat sağlanmalı, Devlet bütün kara nak
liyatını kendi demiryollarından yaptırmalıdır. 
Hıattâ karayolları Ulaşırma Bakanlığına bağlan
malı, yol ve nakil ulaşım politikamız bir 
elden ve millî politikalar prensibi içinde ger
çekleştirilmelidir. 

Deniz yollarımızın durumu da ayrı bir fa
cia. Deniz yollarımız ıartı|k lokanta ve otel 
işletmeciliklerinden vazgeçmeli, en ucuz nakli
yatı sağlıyacak olan bu müessese de zararlı hal
den kurtarılarak yararlı hale getirilmeli. Bu
nun için gerekli bütün tedbirler alınmıalı. 

Filolarımız çok yaşlı; 20 ilâ 40 yaşları ara
sında. Gemilerimiz bugünkü ihtiyaçları karşı-
lıyp.mıas durumdadırlar. Yapılan hesap ve tet-
İkiMere göre, ithalâtımızın % 62 si, ihracatımı
zın da % 83 ünün yabancı gemilierle taşındı
ğını hesıabedersek, işin fecaati ortaya çıkar. Bu 
teşekkülün biz lüzumsuzluğuna kail oluruz. 

Size birkaç da rakam verebilirim. 1967 de 
dış taşımalar için Norveç'e 99, İngiltere'ye 61, 
isveç'e 31, Danimarka'ya 22, Amerika'ya 21, 
Rusya'ya 16 milyon lira [karşılığında döviz, yi
ne ayrıca aynı yılda Yunan bandıralı gemilere 
de 88 milyon lira tutarında döviz ödemişiz-
dir. 

Yunan asıllı' ve Amerikan tâbiyetindıeki 
armatörlere, Liberya gemilerine de 96 milyon 
liralık, Panama gemilerine 54 milyon liralık dö
viz ödemişiz. Donanma Cemiyetimizin verdiği 
bilgiye göre biz bu dövizlerle, yani 1962 ilâ 1966 
arasındaki ödenen dövizlerle 18 millik, 12 500 
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tonluk! 9 şüep 'alabileceğimiz ifade edilmekte
dir. îgte durum bu. Bu hale göre bu müesse
selerin de çofk acil olarak ele alınması gerekir. 

Tüık Havayollanmızdaki durum da bunlar
dan ijü değildir. Yalnız bu teşekküller ana
sında PTT idaremiz memnuniyet vericidir. 
Yalnızı bu, demek değildir ki, bu müessese bize 
yeter..i "Elbette yetmem. Yetmdyeoeği de tabiî
dir; firkat eldeki imkânlarınla göre en iyi icrai 
faalıiyejfe eyleyen bir sektörümüzdür. Geoe gün
düz, ya\s kış demeden çamurda, karda yarım ya~ 
malialk i papuçdıarı ile atlı, yaya evlere, köylere 
haber maştıran PTT memurlarımızın hazin hal
leri Sayın Bakanlığın dikkatinden kaomamıa-
lıdır. [Bütün sözlerimizin özü, iktidarı tenkitten 
ziyade I ayandır. Elbette (imkânlara göre hare-
!ket edŞüyor. 

AZib arkadaşlarım, bütün bu gayrimüsait 
şartlarf muvacehesinde dahi bu sektörümüz 
millî fasılanın % 7 sini karşılamakta ve 5 noi 
sırada yer almaktadır. Ekonomik yönden bu 
bakandın ehemmiyeti ortada. Âdeta Türkiye 
ekonomisinin bel kemiği mesabesindedir. Mah
sulünüzün pazarlamada, zamanında yerinde bu-
lunduıimıada, haberi ve insanı vaktinde merkezi
ne ulaştırmada değeri ölçülemiyecek kadar bü
yük ajan bu Bakanlığımız sektörünle gereken 
ehemnjijyetin verilmesini hassaten istirham ey-
lüyoru£ 

Karayollarının da bu bakanlığa bağlanma
sı teklifini tekrarlarken, Sayın Bakanın, eleş
tirilerimizi bir uyan olarak değerlendirmeleri
ni ricaj eder, bütçelerinin memleketimize, mille
timize i hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise ve 
Bakanlığın güzide müntesiplerine G. P. olarak 
saygılarımızı sunarız. 

Teşekkürler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. i Kişisel görüşmelerini arz etmek üzere 
Sayın Şfustaf a Kaftan, buyurun. 

M13JKTAFA KAPTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakan
lığının! muhterem mensupları; 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
kişiseli görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza 
geldimj. 

Posjta, Telgraf, Telefon, Devlet Demiryolla
rı, Tüıfk Havayolları, Denizcilik Bankası ve di
ğerleri! gibi birçok büyük kuruluşları bünyesi

ne alan böylesine büyük bir Bakanlığın bütçesi 
üzerinde 10 dakikalık bir zaman içerisinde ten-
kidlerimizi sığdırmaya imkân yoktur. Sadece 
bunlardan iki tanesi üzerinde; Türk Havayolla
rı ve Devlet Demiryolları bütçesi üzerinde bir 
iki noktaya temas etmeden geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Havayolları 
ve Devlet Demiryolları yönetimiyle ilgili, ikti
dar ve muhalefet partisine mensup arkadaşları
mız tarafından çeşitli eleştiriler yapılmıştır. Bu 
İM kuruluşun kâr amacı ve âmme hizmeti dü
şüncesiyle yapılan mukayesesinde varılan ten-
Md ve temennileri tekrar edecek değilim. Yal
nız, üzerinde önemle durulması lâzımgelen bir 
konuya da temas etmek mecburiyetindeyim. 

Böylesine ciddî ve geniş kuruluşların yaka
sını politikacının çirkin elinden kurtarmadığı
mız müddetçe bu kuruluşların her sene bilan
çolarını zararla kapamamaları mümkün değil
dir. 

Basta Sayın Başbakan olmak üzere Sayın 
Bakanlar ve diğer sorumlular her vesile ile 
partizan idareden, politikanın Devlet sektörün
deki kuruluşlara ve müesseselere sokulmadığın
dan bahsederler. Politikanın okula erirmiyeceği-
ni söylerler, takdirle karsılarız. Politikanın ca
miye eirmiyeceğini söylerler, saym ile karsıla
rız. Politikanın, böylesine ekonomik kuruluşla
ra. bankalara da sdrmiveceıSini samimî olarak 
beyan etseler, onları da alkışla karşılarız. Fa
kat arkadaşlarım gerçek tablo bu değildir. Me
selâ; Türk Havayollarına, maalesef Allahlık 
Türk HavayoUanmıza politika dolaylı yoldan 
girmiştir. Bundan bir ay kadar evvel 0. H. P. 
Grupundan Yılmaz Alpaslan arkadaşım gündem 
dışı bir konuşma ile kıymetli Bakanımıza, Diya
net İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür'e 
paso bilet verilip verilmediği hususunda bir so
ru tevcih etmişlerdi. Bugüne kadar bu soruya 
Bakanımız tarafından her hangi bir cevap ve
rilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, pas bilet nedir, Mm© 
verilir, böyle bir bileti alma yetkisi kimlere ait
tir, böyle bir bilet verilen kişi Türk Havayolla-
nna, bu kuruluşun ekonomik ve ticari hayatı
na ne gibi bir katkıda bulunur? Bunun üzerin
de ehemmiyetle durmak lâzımdır. Yaşar Tuna
gür'e, Allahlık Türk Havayollanmızı, fezada 
Alîah'a dua ederek Allah'ın atıfetini celbede-
rek, kurtarmak için mi pas bilet verilmiştir? 

— 867 — 
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Senelerden beri Türk Havayollarının biletinden 
istifade ederek istediği yere, istediği şekilde, 
istediği maksat için gitsin... Görüyorsunuz ki, 
arkadaşlarım, Türk Havayolları gibi bir kuru
luşa bile politikanın çirkin eli girmiştir, gir
mektedir ve hâlâ çıkarılamamıştır. Bu, böyle 
olduğu müddetçe Türk Havayolları rezaleti, 
Türk Havayolları skandali ve Türk Havayolla
rı çirkinliği şeklinde bu havayollarının işleyişi 
akseder, tenkid edilir ve çeşitli istihzalar sebe-
biyp* verilir. 

Ben bu konuda, Sayın Ulaştırma Bakanımı
zın Yüce Meclisimizi biraz tenvir etmesini hak
lerim. 

Çok muhterem milletvekilleri, Ulaştırma Ba
kanlığı bünyesindeki kuruluşların politikadan 
sıynlmasiyle ilgili hepinizin bildiği bir başka 
örnek burada tekrarlanacaktır. Bugün Devlet 
Demiryollarından bahsedip de Devlet Demiryol
ları idaresinin 1969 senesinde yapmış olduğu 
34 gayrimenkul satışının 30 undan usulsüzlük 
bulunduğunu bilmiyen bir milletvekili veya bir 
vatandaş kalmamıştır. Bu arsa satışlarının si
yasi münakaşası Anayasa Mahkemesine kadar 
intikal etmiştir. Onları elimizin tersiyle itece
ğiz, fakat meseleye hukukî yönden değinmek 
mecburiyetindeyim. 30 arsa satışında usulsüz
lük olduğu Yüksek Denetleme Kurulu raporuy
la tesbit edilmiştir. O zamanki Devlet Demir
yolları (rene! Müdürü bu arsa satışlarında ken
disi ne sivasi. tazyik yanıldıSını. böyle bir tazyi
kin karsısında, satışa karsı direnemedi Sini be
yan etTiıstir. Basında bu iddalan teyideden de
liller vardır. Fakat bugüne kadar Ulaştırma 
B*kanlığı yetkilileri hukuk mahkemesine dâva 
açarak arsaların satışmm iptalini maalesef te
min etmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 702 000 liraya Ha
ziran avında Sayın Başbakanın bir yakınma 
yanı!an ars«», satışının iki^ııcuk av sonra yakı
lan eksnfirtipîle 11 000 000 lirava Ziraat Banka
sı. ve Vakıflar Bankasına ino+.fik edildiği arö-
rülmektedir. Demek ki, ikibuçuk ay evvel 
702 000 liraya satılan arsanın ikibuçuk ay son
ra kıymetine on misli, hattâ 12 misli bir artış 
olduğu kabul edilemez. Burada meselenin hu
kukî yönden ele alınmak mecburiyeti vardır. 
Siyasi bir ikrah vardır, ivazlar arasında bariz 
bir fark vardır, bu bir hukuk meselesidir. Dev- | 

let Demiryollarının yetkilileri, Ulaştırma Ba
kanlığı yetkilileri, Medeni Kanun ve Borçlar 
Kanunundaki müddeti geçirmeden hukuk mah
kemelerinde yapıdan satışın iptalini, 702 000 
lira, ki bunun da henlüz tamamı verilmemişıtir. 
aracısına vermek suretiyle Haainenin 12 000 000 
luk bir zarardan kurtarılmasını temin etme
dikleri müddetçe, (Bu dâvanın müruru zaman 
müddeti birkaç gün sonra bitecektir) hukukî 
yönden ele almak istediğimiz bu mesele başka 
1 ir şekilde Yüce Meclisi meşgul edecektir ve bu
nun hesabını bugün Ulaştırma Bakanlığı yet-
ilülileri, danışmanları, hukuk bilginleri veya 
rvuüstları birgün vermek mecburiyetinde kala
caklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın başın
da söylediğim gibi, bu büyük kuruluşlardan 
bir şey bekliyorsak, bunların yakasını politika-
t ıknn çirkin elinden kurtarmak mecburiyetin
deyiz. Bunu yakmadığımız müddetçe önümüz
de en canlı misaliyle duran Türk Havayolları
nın perişan misalini, yarın Devilet Demiryolla
rında veyahut diğer kuruluşlarda tekrar edece
ğiz ; fakat netice hüsran olacaktır. 

Her ne olursa olsun, tenkidlerianize rağmen 
1970 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin mille-
tijrike ve Ulaştırma Bakanlığı mensuplarına 
hayırlı olmasını diler hepinizi saygiyle selâm
larım. (O. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, 
buyurun. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
'<Sft.yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Günlük yaşantımızda her gün sık sık kar
şılaştığımız şikâyetlere konu olan bir bakanlı
ğın bütçesi görüşülüyor. Bendeniz de burada 
kişisel görüşlerimi arz edeceğim. Benden evvel 
'konuşan Sayın Kaftan arkadaşımın, bu bakan
lıktaki politik yönden vâki müdahalelere mü
teallik görüşlerine aynen iştirak ettiğimi pe
şinen arz ederim. Ancak ben burada daha çok 
teknik yönlerden, hizmetler yönünden Bakan
lığın ehaiilk kalan kısımlarını dile getirip birta
kım temennilerde bulunacağım. Takdir Yüce 
Bakanlığın olacaktır. 

Gördüm ki, geçmiş yıllarda birçok tenkid-
leı yapılmış ve aynı merkezde toplanmış, yine 
tekrarlanıyor. Temennimiz gelecek sene bu şi
kâyetlerin tekrarlanmaması veya daha az ol-
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ijiiasKtyr. Gene takdir Yüce Bakanlığın. Yaşadı
ğımız s çağ malûm, feza çağıdır. Herkes artık 
ayı fftöheifcmiş ama sürat artarımın ifadesi olu-
;ıor. Km/saati kırk bine çıkarmışlar. Biz bu 
y&ışanjtı içerisinde pek hafif ve pek ağır kalı
yoruz! Bunu istemek insafsızlığında bulunacak 
değilijaı, bugünkü durumumuz karşısında ama 
Mç olmazsa en iyiye doğru gitmenin de imkân
larını! aramak Yüce Bakanlığın görevi, istemek 
<t' bilim hakkımız oluyor, inancımız odur ki, 
aJınaıjt ödevlerin ciddiyetle ifasını istemek, on-
Harın | murakabesindeki ihmalleri dile getirmek 
ve da|ana doğruya ve en iyiye gitmek ve bunu 
tüleba/timek bir milletvekili olarak bendenizin 
ve tüm arkadaşlarımızın hakkıdır. 

Pİ3* idaresinin aslî görevi sıhhatli ve sü
ratli haberleşmeyi sağlamaktır. Bu belli, örne
ğin; Ankara'dan Kırıkkale'ye bir mektup üç 
günde giderse, çekilen telgraftaki «Ahmet ağır 
hasta|tır.» deyimi «Ahmet ağır ustadır.» diye 
ele ulaşırsa, dış memleketlerle onlbeş dakika
da yapılan bir telefon konuşması, Ankara'nın 
İKİ iljjtesi arasında dört saatte ikmal edilemez
se, şeteir içi telefon konuşmalarında telefonu-
nuzuıi sinyali gelinceye kadar konuşacağınız 
yere .kadar gidip gelme imkânına sahibolursa-
1117 vfe bu şikâyetler gün geçmez Türk basının
da ekştirilir ve mizah konusu yapılarsa, elbet
te ki piöyle bir müesseseyi biz de Meclis kürsü-
ısündin. kınamak mecburiyetinde kalırız. Temen
ni mi4 biran önce bu aksaklıkların giderilme
sidir, j : 

Y0ri gelmişken bir hususa daha temas etmek 
ı -»ecbtîriyetmdeyim. 

Telefonun fantazii olması çoktan geçmiş ve 
günlijk zaruri ihtiyaç maddeleri arasına girmiş
tir. oyduğumuza göre istanbul'da kırk bin, 
Ankahra'da onlbeş bin vatandaş telefon için sıra 
beklemektedir. Bakanlığın bu konuya ciddiyetle 
cğilnjesini ve gerekli tedbirlere tevessül etmesi 
ni d'ilbi istemek şu anda hakkımız olmuştur. 

Ajpnca nüfusu yüztoinli geçen şehirlerde; bu 
kasabadır, üçedir, vilâyettir, ayrı bir konu, oto
matik telef onlara artık gidilmesi ve bu gibi ih
tiyaçların da sağlanması ve vâki şikâyetlerin 
önlenmesi mutlaka arzu edilir. 

Betideniz burada bir kısa örnek vereceğim, 
çünkü çok tazyik görüyorum. Kırıkkale'nin nü
fusu (yüzbin civarına gelmiştir, hâlâ yan oto

matik telefonla ve beş tane santral memuruyla 
idare edilmektedir. Birkaç defa talepler vâki 
olmuş, şikâyetler vâki olmuş, yerine getirilme
miştir. Bunun ve buna benzer ilçelerimizin bu 
ihtiyaçlarının karşılanması için Sayın Bakanlı
ğımızın. harekete geçmesini rica edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, PTT hakkındaki gö
rüşlerimiz daha çok geniş, fakat benden önce 
konuşan değerli arkadaşlarım bu konulara te
mas ettikleri için ben kısa kesiyorum. Elbette 
ki, yeri geldikçe Yüce Bakanlıkla temas edip 
bunları arz etmek mümkün olacaktır. Ancak 
burada Türk Havayollarının durumuna da bir 
nebze olsun temas etmeden geçemiyeceğim. 

Tümü on uçaktan ibaret olan Havayolları 
katan, katar diyeceğim her haliyle ihtiyaca ce
vap vermekten çok uzaktır. İşittiğime göre bu 
on uçağa karşılık Havayollanmızda beş - altı 
bin personel mevcuttur, iyi bir şey, elbette va
tandaşa iş bulacaktır, hükümetlerin vazifesidir, 
şirketlerin vazifesidir, iş temin ediyor. Ama 
biraz da uçak temin etsinler de o arkadaşlan-
mız rahat çalışma imkânını bulsun, huzur için
de çalışma imkânını bulsun. Aksi halde onlar 
da bu huzurdan mahrum kalıyorlar, bir azap 
içerisindeler. Beş bin altı bin kişi on uçakla 
oynuyor gibi gelir bize. Bu şartlar altında Ha-
vayollanmızın istenilen hizmeti ifa edeceği ka
naatinde değiliz. Yerine getireceğini düşünmek 
kendimizi aldatmak olacak. Hele bu on uçak
tan beş tanesinin on yıl evveline ait uçaklar 
oluşu, bunlara binenlere ecel teri döktürmekte-
dir ve bunlar basında alay konusu olmaktadır. 
Cehennem seferleri yapıldığı konusundan bah
sedilmektedir. Duyduğumuza göre pilottan is
yan etmektedir; «Biz bu uçaklarla sefer yapa
mayız.» demektedirler ve bu uçaklann hiç biri
si zamanında hareket etmemiştir, zamanında 
gelmemiştir. Şikâyetlerin çoğu bu merkezde 
toplanmaktadır. Bu uçakların inişi ve kalkışı 
ciddî bir otobüs müessesesi kadar ciddiyetten 
uzaktır, arkadaşlarım. Lütfen bu meseleye ra
hatlıkla eğilinsin, Başbakanımızın dediği gibi, 
bir şey ya vardır, ya yoktur. Eğer bu iş varsa 
hizmet de var olarak vatandaşa getirilmelidir; 
inancımız bu. 

İnanır mısınız, size kısaca bir anımı naklede
ceğim. Ben uçağa binmiş bir arkadaşınız deği
lim ve çok endişe ederim, asansöre bile biner-
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ken düşünürüm. Ancak bir mecburiyet dolayı-
siyle geçenlerde Trabzon'a gitmek lüzumu hâ
sıl oldu ve Havayollarının uçağı sürat yönün
den bize tavsiye edildi. Hava alanına geldiğim 
zaman beni ismimle çağırdılar, burada, Esen-
boğa'da. Gözü kara bir milletvekili çağırıyor
lar, bu işin esprisi, ama çağırdılar. «Efendim, 
belki uçak Samsun'dan Trabzon'a gidemiye-
cek...» Evet.. «Şurayı bir imza et.» dediler. «Ne 
imzasıdır bu?» «imza edin, gidemiyecek.» Tah
min ettim, her halde Samsun'dan sonraki so
rumluluğu almamak içindir, peki, dedim. Hava 
alanına indikten sonra pilotumuz, şöyle etrafı
na bir baktı; «Hava fena değil giderim» dedi. 
inanınız böyledir arkadaşlarım; yani, o anda
ki pilotun görüşüne bağlı. Aletler, ölçüler filân 
bir yana. Bir tarafta hava müdürü gidemez 
der, öbür yandan pilotumuz baktı, «E, fena de
ğil giderim.» dedi. Tekrar Trabzon'dan dönü
şümüzde gene aynı mahiyetteki uçaklardır, 
hangi uçakların tahsis edildiğini sayın bakanlık 
mensupları bilecekler, saat 12,00 de kalkacak 
uçak, tarihiyle bellidir, saat 2,30 da gelmiştir 
Trabzon'a ve uçağın saat 2,30 da Trabzon hava 
alanına ineceğini 2,30 a kadar ne hava müdürü 
bilir, ne mensupları bilir. Mütemadiyen orada 
bekliyen müşterilere, «Gelecek mi gelmiyecek 
mi, bilmiyoruz.» cevabını verirler. Bu da biraz 
ciddiyetten uzak hâdisedir inancındayım. Dö
nüşte de bir imza aldılar, ama bu seferki imza
nın mahiyetini bana söylemediler, ölüm ferma
nımın imzasıymış bu. Eğer uçak parçalanırsa 
bundan sorumluluk kabul edilmiyecek. Bu ne 
dereceye kadar hukukîdir, ayrı bir konu. Yani 
Türk Havayollarının acıklı hali işin esprisine 
kalmıştır arkadaşlarım. 

Bendenizin Yüce Başkanlıktan istirhamım, 
lütfetsinler, uçaklarda tasfiye lazımsa gereken 
tedbirleri alsınlar, gereken tahsisat taleplerini 
getirsinler. Başka yönlerden tedbirler lazımsa, 
teknik eleman ve saire gibi, elbette daha iyisini 
bulacaklar. Bilseydim kendileri değil ben bakan 
olurdum, o zaman ben bu işleri yürütürdüm. 
Kendilerine mevdudur bu iş. Bu itibarla tedbir
lerini de kendi hükümetlerine ve bu Yüce Mec
lise getirsinler, icabeden yardım memlekete 
tam olarak gelebilsin ve bu hizmet huzur içinde 
yapılabilsin. 

Buna rağmen Bakanlığın bütçesinin Yüce 
Bakanlığa ve milletimize hayırlı, uğurlu olma

sını diler, saygılar sunarım. (O. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir efendim. 

'Sayın Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe, bu
yurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

Gerek kendi adıma, gerekse temsil etmekle 
şeref duyduğum Ulaştırma Bakanlığı camiası 
adına hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

Vaktin darlığını nazarı itibara alarak, bir 
taraftan tenkidleri cevaplandıracağım, diğer 
yandan ulaştırma faaliyetleri hakkında, Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı kuruluşlar hakkında ma
lûmat arz edeceğim. 

Grupları adına tenkidde bulunan sayın söz
cülere ve yine kişisel beyanlarda bulunan sayın 
milletvekillerine teşekkürlerimi arz ederim, 

Yüksek malûmları olduğu üzere, ulaştırma 
ve haberleşme hizmetleri, millî ekonomiyi, yurt 
savunmasını ve halkın günlük yaşantısını ke
sin ölçüde etkilediğinden, bütün dünya memle
ketlerinde ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri
ne büyük önem verilmektedir. Bu itibarla Ulaş
tırma Bakanlığının ulaştırma sistemlerini, mem
leket ihtiyaçlarına cevap verecek bir seviyeye 
getirmesi ve ileri memleketler ölçüsünde faali
yette bulunulmasının sağlanması gerekmekte
dir, buna inanmaktayız. 

Muhterem sözcü arkadaşlarım belirttiler; 
«Bu kadar milyarlarla ifade edilen birtakım ku
ruluşlar, Ulaştırma Bakanlığına bağlı bulun
maktadır. Halbuki, Ulaştırma Bakanlığı kuru
luşu çok kısırıdır, yıllık (bütçesiyle 14 milyon 
Tüı<k lirasıdır.» şeklinde ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten, bu ka
dar büyük kuruluşların Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı bulunmasına rağmen, Ulaştırma Bakanlı
ğının yıllık bütçesi 14 milyon Tl. kadardır. Ku
ruluşlar arasında koordinasyon kurma bakımın
dan, hakikaten güçlük çekilmektedir. 

Bu bakımdan, bu bakanlığın kuruluşunu ye
niden tanzim etmek için, gerekli kanun tasarısı 
hazırlanmaktadır. Ancak Maliye Vekâleti yeni 
personel rejimini getirmek üzere bulunduğu 
için, bu çalışmalar bir müddet ertelenmiş bulun
maktadır. Personel rejiminin tatbikatından son-
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ra Ulaştırma Bakanlığının yeniden, kuruluş ka
nun tasarısı Yüce Meclislere sevkedüecektir. 

O. p . P. Grup Sözcüsü Hüseyin Baytürk, 
G. P. 0rup Sözcüsü Reşit Bey, ulaştırma politi
kasını^ yokluğuna değindiler. Ulaştırma politi
kası kalkınma plânlarında öngörüldüğü veçhile, 
ulaştırjma sistemlerimizin memleket istek ve ih
tiyaçlarını karşılıyaoak bir seviyeye getirilmesi 
ve ileri memleket ölçüsünde faaliyette buluna
bilmelerinin sağlanması şeklinde özetlenebilir. 
Her zaman bir ulaştırma politikası vardır, var 
olacaklar. 

Buj politikanın detaylı ve kesin olarak tes-
biti, İter şeyden evvel ulaştırma araştırmasının 
yapılmasına bağlıdır. Bu maksatla, Birleşmiş 
Milletler özel fonundan faydalanılarak temin 
edilen ÎTLY - KONSÜL Müşavir Firması rapo
runu hazırlamıştır, tevdi etmiştir, buna ait ku
ruluşlar da, bu projenin tatbikini temin edecek 
kuruluşlar da tamamlanmak üzeredir. 

Sajrın sözcü arkadaşlarım Bakanlıkla ilgili 
tasarılara değindiler. PTT ve Devlet Demiryol
ları Genel Müdürlüklerine ait yeni kuruluş ka
nunu tasarıları Başbakanlığa sunulmuş bulun
maktadır. Deniz sektörüne ait kuruluşların ka
nun tasarıları üzerinde yapılan çalışmalar ta
mamlanmak üzeredir. 

Tcjsis kanun tasarısı, denizde mal ve can ka
nunu 1 tasarısı ile posta biriktirme kanun tasa
rısı Yİuce Meclislere intikal ettirilmiş bulunmak
tadır. 

Aıfkadaşlarımızın bahsettikleri, demiryolu 
nakliyat, karayolu ulaştırma ve Trafik Genel 
Müdürlüğü teşkiline dair kanun tasarıları, ka
rayolu nakliyeciliği, hava seyrüsefer kanun ta
sarıları üzerinde Bakanlığımız çalışmaktadır. 

Cj H. P. ve G. P. sözcüleri ve A. P. Grup 
Sözoij.fü üzerinde durdular : Ulaştırma Bakan
lığınızı anagörevlerinden birisini teşkil etmesi 
itibariyle, karayolu taşımacılığı ve trafiğin dü
zenlenmesine ait kanun tasarıları ile Karayolla
rı Ulaştırma ve Trafik Genel Müdürlüğü kurul
masına ait tasarılar üzerinde yapılan çalışmalar 
nihai) şeklini almak üzeredir. Bilhassa trafiğin 
ticari yönden tanzimi keyfiyeti bugünlerde şo
förlerimizi ve otomobilcilerimizi işgal eden bir 
konudur. Bu kanun tasarısının üzerindeki çalış
malarımız da, bakanlığımızda hızlandırılacak
tır. 
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Yine, A, P. Grupu sözcüsü Sayın Rıza Çer-
çel, «Yüksek Denizcilik Okulunun akademi ha
line getirilmesi için Bakanlığınızca ne düşü
nülmektedir?» sualini tevdi ettiler ve bu hu
susta da görüşlerini ifade ettiler. 

60 yıllık mazisi olan Yüksek Denizcilik Oku
lunun, bugünkü klâsik sistemden çıkarılarak 
akademi haline getirilmesi hususunda kanun tasa
rısı Bakanlığımızda hazırlanmış ve ilgili bakan
lıklara sevk edilmiştir. Bakanlıklardan peyder
pey mütalâalar gelmektedir. Bu formalite ta
mamlandıktan sonra, kanun tasarısı Yüce Mec
lise sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım Devlet Hava Mey
danları Genel Müdürlüğü üzerinde, arkadaş
larımız mütalâada bulundular. Devlet Hava 
Meydanları idaresinin bugünkü teknik imkân
lara cevap verip vermiyeceği üzerinde müta
lâa beyan ettiler. Devlet Hava Meydanları 
idaresi Genel Müdürlüğünce halen 15 aded 
uluslararası ve millî trafiğe açık hava alanı iş
letilmekte ve bu alanların toplam 2 milyon kü
sur metrekaresinde de karla mücadele yapıl
makta, teknik vasıtalar çoğunda temin edil
miş bulunmaktadır. C. H. P. Grup sözcüsü ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, hava meydanları
nı günden güne değişen teknolojiye göre ayar
lamak zorundayız. Esasen Bakanlığımız da, 
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü de 
bu gayretin içinde bulunmaktadır. Jumbo - Jet 
tipi büyük uçakların taşıyacağı şekilde Ye
şilköy Hava Limanında büyük tesis faaliyetine 
girişilmiş bulunmaktadır.. 

Ayrıca, dış yolcu salonuna 600 metrekarelik 
bir ilâve yapılmaktadır. Yeşilköy ve İzmir Ha
va alanları yıllık % 304,6 trafik artışını kar
şılamak için, yeni tesisler plânlanmıştır ve 
faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. Halen 2 ha
va limanımız, Yeşilköy ve Esenboğa beynel
milel trafiğe açık bulunmaktadır. Ayrıca, İz
mir - Çiğli ve Antalya hava alanları beynel
milel standartlara haiz olup, Türk Havayolları
nın jet projesiyle ilgili olarak diğer meydan
lar üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

Artan yolcu ve uçak artışı neticesi. Türk 
Hava Meydanları gelirleri 1965 e nazaran % 
177 gelir artışı sağlamış bulunmaktadır. Tür
kiye hava ünitesinde asker, sivil, yerli ve ya
bancı bütün uçakların emniyetle ve her türlü 
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hava şartlan altında uçabilmeleri için alet ve 
kör uçuş sistemi, 16 vor, radar, 30 radyofar, 
seyrüsefer yer sistemleri devamlı olarak çalış
tırılmaktadır. Ayrıca, 2 eloktranik haber aL 
ma uçağı devamlı uçurulmaktadır. Yine bun
lara paralel olarak, hizmetin gerektirdiği per
sonel yetiştirilmesine önem ve hız verilmekte
dir. 

Sayın arkadaşlarımız, bu hususta okul açı
lıp açılmıyacağı hususunda sual tevdi ettiler 
Gerek Devlet Hava Meydanlarında gerekse 
Türk Havayollarında, bu iş kurslarla ve dış 
memleketlere gönderilmek suretiyle temin edil
mektedir. Devlet Hava Meydanlarında bir eği
tim okulu da Bakanlığımızca düşünülmekte
dir. 

Memleketimizin ekonomik ve kültürel faa
liyetlerinin hızla gelişmesinin tabiî bir sonu
cu olarak, halkımızın haberleşme ihtiyacı hız
la artmaktadır. PTT idaresi 1905 yılma girer
ken, 1 436 yera PTT hizmeti götürmüş bulun
makta idi. 1970 basında, 1965 deki 1 436 PTT 
iş yeri 2 689 a yükselmiş bulunmaktadır. 5 yıl
daki artış 1 253 tür muhterem arkadaşlarım. 
Yine 1965 te, PTT İdaresi 1 227 telefon şebe
kesine sahipti, 1970 başında bu(, 2 194 telefon 
şebekesine yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Hükümet Programımızda ve seçim beyanna
memizde ifade ettiğimiz üzere, haberleşme im
kânlarımız; köylerimize kadar götürmekte
yiz. Yeni açılan iş yerlerinin büyük kısmı, bu
cak ve köylerimizde bulunmaktadır. 1965 te 
672 köyde santral var iken, 1970 te bu sayı 
1 261 e yükselmiş bulunmaktadır. Her gün köye 
ve bucağa telefon santrali talepleri gelmekte
dir. Peyderpey bir plân dâhilinde bunları köy
lere götürmeye devam edeceğiz. Ayrıca mevcut 
isantrallarınıız da tevsi edilmektedir. Bir köy
de onluk, yirmilik bir santral, otuzluk, ellilik 
santrallarla tevsi edilmektedir, genişletilmek
tedir. 1965 te santral kapasitemiz 251 700 iken, 
1970 başında 364 400 e ulaşmış bulunmakta
dır. 

Şehirlerarası konuşmalarda 1972 de varılma
sı öngörülen konuşma trafiği 1968 senesinde 
katedilmiş bulunmaktadır. Her geçen gün ko
nuşma trafiği de artmaktadır muhterem arka
daşlarım. Arz ettiğim üzere 1972 de öngörülen 
konuşma trafiği 1968 de katedilmiş bulunmak- J 
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tadır. Bu da ekonomik kalkınmamızın, kültü
rel kalkınmamışın tabiî bir neticesi olsa gerek. 
1964 te 15 900 000 trafiğe karşılık, 1969 da 
33 000 000 konuşma yapılmış bulunmaktadır. 
iki misliden, yüzden fazla bir artış tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

1964 yılında 310 000 000 mektup dağıtımı 
yapıldığı halde 1969 yılında 500 000 000 mektup 
taşınmış bulunmaktadır. 1964 yılında yabancı 
memleketlerdeki işçilerimizden 30 000 000 tu
tarında 62 000 havale geldiği halde, 1969 sonun
da 579 000 000 liraya yükselmiş, 62 000 hava
le de 879 000 ne yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu yurt dışındaki havalelerin yurda ge
lişlerinde birtakım şikâyetler olmaktadır. Za
manında ulaşmadığı veya hiç ulaşmadığı şek
linde şikâyetler arkadaşlarımızın söylediği 
gibi bize de intikal etmektedir. Ancak şunu 
ifade etmek gerekir İd, her bir şikâyetle teker 
teker uğraştığımızda, bâzan isimlerinin yazıl
madığı, bâzan adreslerinin yazılmadığı havale
ler de görülmektedir. Bâzan da yabancı mem
leketlerden farzımuhal Almanya'dan Kolan
da'ya gönderilecek bir mektubun bize intikal 
ettiği, bizim mektubumuzun da havalelerin de 
bu yabancı memleketlere intikal ettiği görül
mektedir. Trafiğin artmasına rağmen kusur 
sadece PTT idaresinde değil, adreslerin ya
zılmaması, noksan yazılması ve bâzan da ya
bancı memleketlerin dahi bu yanlışlığa sebe
biyet vermiş olmalarıdır. Mamafih bu konu 
üzerinde gerek Bakanlık olarak ve gerekse PTT 
idaresi olarak titizlikle durmaktayız. 

Yine muhterem arkadaşlarım, ekonomik 
kalkınmanın bir neticesi olarak teleks talepleri 
de her gün artmaktadır. Âdeta bir tercih sistemi 
de orada uygulanma halindedir. 1965 başında 
203 teleks abonesi varken bugün 1970 başın
da 766 teleks abonesine ulaşılmış bulunmakta
dır Her gün talepler artmaktadır. Talepleri 
karşılamakta güçlük çekmekteyiz. 

Biliyorsunuz, 1967 senesinde Ümraniye'de bir 
telefon fabrikası, telekominikasyon fabrikası
nın temeli atılmış, 1969 yılında da bu fabrika 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Fabrikanın se
nelik kırk bin kapasitesi, altmış bine çıkarıl
mış bulunmaktadır. Buna rağmen yurt içi ta
leplerini karşılamak mümkün değildir. Bunu 
yüz bine çıkarmak hususundaki düşüncemiz, 
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teklifiiüz mevcuttur, inşallah kısa zamanda 
kırk binden altmış bine çıkardığımız fabrika 
kapasitesini yüz bine ulaştırmak mümkün ola-
caktır.j 

Yi4e şunu arz edeyim ki, bu fabrikada yer
li malzemenin kullanılması Bakanlığımızca taz
yik edilmektedir. Telefon santralinde belli mal
zemede % 44 e ulaşmış bulunmaktayız. Telefon 
makini*ında ise % 69 a ulaşmış bulunmakta
yız. Diğer malzemeler memleketimizde henüz 
imal erimediği için temin etmek güçleşmek
tedir. £ma buna rağmen devamlı şekilde yer
li malzeme kullanmayı artırmaya gayret et
mekteniz. 

Yiie muhterem arkadaşlarım, PTT nin man
yetolu telefon ihtiyacı da her gün artmakta, 
bugünl onbin kapasiteli bir fabrikamız tevsi 
edilmektedir. Bu yıl sonunda bu fabrikamız 
tamamlandıktan sonra daha fazla manyetolu 
telefoif santrali imal etmek imkânına sahibo-
lacağıi, 

Şehirlerarası trafiğin en büyük kısmını ta
şıyan I Ankara - istanbul - izmir arasında 1 800 
kanallı radyolinğ telefon tesisinin kurulması
na başlanılmıştır. 1971 yılında bitecek bu te
sis ile t aynı zamanda Eskişehir - Bursa - İ&tan-
bul - izmir'e de televizyon nakli yapmak müm
kün olacaktır. 

Yiie teleks üzerinde çalışmamız vardır. 
Üç ay| evvel imzalanan bir sözleşme gereğince 
1972 simesinde bitecek bir tesisle şehirlerara
sı ve iülletlerarası otomatik teleks konuşmak 
mümkün olacaktır 

Yiie muhterem arkadaşlarım, bu sene hal-
km hipnetine, halkın kolaylığı için posta çek
leri hŞânetini arz etmiş buulunmaktayız. Ancak 
şahsa^ müşahade ettiğime göre, bu ya halkımı
za geıjekli şekilde anlatılamamış veyahutta di-. 
ğer b i» sebeplerle umduğumuz alâka görüle
memiştir. Bunu halkımıza anlatmak suretiyle 
tediyelerde halkımıza gerekli kolaylığı sağla
mış otocağız. Halen Ankara'da bu sene başında 
hizmete arz ettiğimiz posta çekleri hizmeti , 
halkın* hizmetine hazır vaziyettedir. Ancak zan
nediyorum ki, bir propaganda, halka anlatma 
noksajâmaz vardır. Henüz tam mânasiyle yayı-
lamaniiştır. Bunun üzerinde önemle durmakta
yım. | 
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I Yine çoğu zaman, tabiri caizse, ifade etti
ğimiz gübi, köydeki çıkındaki paranın sandık
lara intikal etmesi için Posta Tasarrufu sandık
ları Kanun tasarısı yüce Meclise intikal etmiş 
bulunmaktadır. Bankaların her tarafa gitmesi 
mümkün olmadığına göre, PTT nin çok yerde 
işyerleri vardır; eğer bu kanun tasarısı Yüce 
Mecliste iltifat görür, tedvin edilirse bu işyer* 
lerinde o takdirde köydeki, bucaktaki, sandık-
daki, çıkındaki parayı tasarruf sandıklarına 
intikal ettirmek mümkün olacaktır. 

I Yine PTT idaresi her gün motorize olmak
tadır. Motorlu ekiplerle dağıtım yapılmaktadır. 
Köy postaları dağıtımı haftada birden ikiye, 
onbeş günde birden ikiye indirilmektedir; bir 
plân dâhilinde ve bu suretle de köy dağıtımla
rına da büyük ehemmiyet atfetmekteyiz. 

Yine malûm olduğu üzere emniyet ve asayiş 
baklanımdan bâzı PTT santralleri gecenin muay
yen zamanından sonra jandarmaya bağlanılmak
tadır. Her gün ya tam gün çalışmak yahut saat
lerin muayyen bir seviyeye çıkarılması için 
milletvekili ve senatör arkadaşlarımızdan ta
lepler vâki olmaktadır. Bunu bir plân dâhilinde 
yürütmekteyiz. Halen gece gündüz yirmi dört 
saat çalışan PTT işyeri sayısı 255 tir. 7 den 
23 e kadar 16 saat çalışan 302 yer vardır. 7 den 

21 e kadar 14 saat çalışan 48 işyerimiz vardır. 
7 den 19 a kadar çalışan 1 207 işyeri bulunmak
tadır. 8 - 12 ve 14 - 18 arasında sekiz saat ça
lışan 144 işyeri, 733 de acenta bulunmaktadır. 
Deminki saydığım rakam bu suretle sıralanabi
lir. Bir plân dâhilinde bunların, iş hacmi arttık
ça çalışma saatleri de artırılmaktadır. 

Yine muhterem arkadaşlarım, çok şikâyet 
edilen konu, PTT çilerin eğitimi meselesidir. 
Bunun için de Ankara'da bir eğitim merkezi 
açılmıştır. Diğer büyük şehirlerimizde üç ta
ne, dört tane daha eğitim merkezi açılmak su
retiyle, PTT memurelerinin ve memurlarının 
eğitilmesi suretiyle şikâyetlerin karşılanmasına 
çalışmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlett Demiryol
ları Genel Müdürlüğü, malûmunuz olduğu üze
re, 1953 senesinde iktisadi Devlet Teşekkülü ha
line getirilmişti. 1953 de Devlet Demiryolları! 
İdaresi iktisadi Devlet Teşekkülü haline geti
rilirken çok yıpranmış çeken ve çekilen araç, 
düşük standartlı bir yol, şahsiyetini kaybetmiş 
ibir idare olarak iktisadi Devlet Teşekkülü ha-
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line intikal ettirilmişti. Daha evvel biliyorsu
nuz denk bütçe kaygusu ile amortisman payı 
ayrılmamaktaydı. Bu suretle bir müddet Devlet 
Demiryolları İdaresi ihmal edilmiş, amortisman 
payları ayrılmamış, yenileme ve modernizasyona 
(gidilmemiştir. Bugünün sıkıntıları bundan ile
ri gelmektedir. Yoksa Devlet Demiryollarına 
foüyük ehemmiyet atfetmekteyiz. Cevher taşı
ma bakımından, yük taşıma bakımından ekono
mik kalkınmaya hizmet edebilmek için Devlet 
Demiryollarına büyük hizmet düşmektedir. 

Biliyorsunuz, bu sene Doğu'da görülen ku
raklık üzerine Devlet Demiryolları gerekli alâ
kayı göstermiş, Doğu'daki vatandaşlarımıza 
el uzanmıştır. Kilometre başına bir kuruşa ot 
ve saman taşımışızdır. Kararname çıkmadan ev
vel 150 kuruş, 160 kuruşa çıkan ot, 15 kuruşa 
kadar düşürülmüştür. Devlet Demiryolları İda
resinin çalışması sayesinde Hükümetimizin ki
lometre başına bir kuruşa ot taşımak suretiyle 
bu kuraklık gören vatandaşlarımıza yardıma 
koşulmuştur. Başlangıçta kararname çıkarıl
madan evvel ot çekilmesi 35 000 - 40 000 ton 
düşünülürken 165 000 -170 000 tona kadar çık
mış bulunmaktadır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Bakan kilosu mu, tonu mu? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 

(Devamla) — Kilosu onbeş kuruşa. Taşımadaki 
kilometre bir kuruşa taşınmıştır. Büyük feda
kârlıktır. Bunun mal ediliş rakamlarını size ve
rirsem her halde Hükümetimizin büyük feda
kârlık göstermiş olduğunu idrak etmiş olacak
sınız, müşahade etmiş olacaksınız. 

Demiryollarımıza yılda 250 milyon lira, yol 
bakım masrafı olarak harcanmaktadır, 80 mil
yon lira nakliye vergisi vermektedir. Arkadaş
larımızın ifade ettiği gibi karayollarımızda bu 
yoktur. Ancak karayolu yapımına da sureti 
kaJtiyede hayır diyemeyiz; karayollarımızı ge
liştirmek ve modern hale getirmek de her halde 
ekonomik kalkınmamıza muvazi bir davranış
tır, halkın isteğidir, sizlerin istekleridir. Ama 
bütün bunlara rağmen Devlet Demiryollarını da 
ihmal edemeyiz. Bir taraftan yolcu naklinde 
modernizasyona giderken, diğer yandan da arz 
ettiğim üzere cevher taşıması, yakıt taşıması 
ve saire bakımından Devlet Demriyolları bugün 
için büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bunun 
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için de buharlı lokomotifi dizele tahvil etmek
teyiz. Bu sene, 1970 yılında 10 dizel lomokotif 
hizmete arz edilecektir. 15 Mayıs'ta bir tanesi 
Fransa'dan yüklenmiş bulunmaktadır, peyder
pey bunlar geldikçe, 70 - 80 yaşındaki buharlı 
lokomotifler bugün dizele tahvil edilmiş ola
caktır. Ayrıca Eskişehir Fabrikamızda imal et
tiğimiz iki lokomotif de hizmete girmiş olacak
tır. Arkadaşlarımız müsterih olsunlar, tasarruf 
tedbirlerine tevessül etmiş bulunmaktayız. 

Ayrıca hiçbir surette teknik personel dışın
da personel istihdamına gitmemekteyiz, hiçbir 
personel almamaktayız. Arkadaşlarımızın po
litikacılara yaptığı tarize mukabele etmek için 
söylüyorum; şahsan bir tek personelimizi dahi 
Devlet Demiryollarına alın yerleştirin ricasında 
bulunmamışımdır. 

Politikacı olarak bu kürsüden şu tâbire mut
lak surette itiraz etmekteyim : Evet, politikanın 
bâzı yerlere girmemesi üzerinde titizlikle dur
maktayız; ama arkadaşımız politikacıyı tavsif 
ederken; «çirkin politikacı» tâbirini kullandı, 
her halde her meslekin, her branşın birtakım 
çirkinlikleri vardır, suiistimal edenleri vardır, 
ama tüm politikacıları - ki arkadaşımızın ken
disi de politikacı olduğuna ve şu sıralarda 
oturduğuna göre - çirkin olarak, çirkin poli
tikacı olarak tavsif etmesini asla kabul etme
mekteyim. Her halde arkadaşım sürçü lisanda 
bulundular. Her halde demek istediler ki; çir
kin politikacılar bazen bulunabilir. Buna itiraz 
etmiyorum, ama politikayı çirkin olarak tavsif 
etanke kabule şayan bir keyfiyet değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğuya işliyen 
trenlerde temizlik hususunda grup sözcüleri 
durdular. Temizlik konusu; su ve elektrik arı
zaları, vagonların eskiliği ile ilgili bulunduğun
dan, son zamanlarda inşa edilen yolcu vagon
ları öncelikle Doğuya verilmektedir. Ancak bu
har da, buharlı lokomotifler de pisliği doğur
maktadır. Arkadaşlarıma direktif verdim; ilk 
gelecek lokomotiflerden birkaçı Doğuda hizmet 
görecektir. İnşallah dizelizasyona geçtikçe bu 
şikâyetler azalmış olacalktır, arz ettiğim üzere 
vagonlar da öncelikle Doğu bölgelerine veril
mektedir. 

Yolcu vagonu imalâtımız her geçen sene art
maktadır. Bu sene 77 aded de Pakistan'a yolcu 
vagonu ihraoediyoruz. Ayrıca yük vagonlarının 
imalâtı da yine her sene artmaktadır. Adapaza-
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rı'nd^ı yolcu vagon fabrikası ve Sivas'ta da yük 
vagojı fabrikamız mevcut bulunmaktadır. 

DJevlet Demiryollarında zararlar konusun
da; kaalesef çok üstün tekniğe rağmen Avrupa 
meımf.^ketlerinin demiryolları idareleri de zarar 
etmektedir. Her sene artan faiz borçları, nakli
ye vergisi gibi hususlar da eklenince Devlet De
miryollarının zararları da artmaktadır. Senede 
200 imillyona yakın bir faiz ödenmektedir, bu 
faiz ide her sene artmaktadır, bu husustaki ka
nun i tasarısını da yakında Meclise sevk edece
ği». i 

]\|Du!hterem arkadaşlarım, Mustafa Kaftan ar
kadaşımız kişisel görüşlerini beyan ederken, 
Devlet Demiryollarının arsa satışları üzerinde 
durdular. Hakikaten Yüksek Murakabe Heyeti, 
19691 da yapılan 30 arsa satışı üzerinde durmuş
tur, I tenkidlerde bulunmuştur. Başbakanlıktan 
Bakmadığımıza intikal eden bu rapor için gerek
li inceleme yaptırılmıştır, konu Teftiş Heyetine 
havile edilmiş ve Teftiş Heyeti de raporunu 
tanşm etmiş ve gerekli mercilere göndermiş bu-
lunmaktadır. 

^îkadaşımızm bahsettiği giibi, Sayın Başba
kanın bir yakını hakkında eski genel müdürün 
bir fceyanı hakikatlara uygun değildir. Devlet 
Dentfryolları eski Genel Müdürü, bütün arsa sa
tışlarına imzasını atmıştır, gerekli tasarruflar
da puilunmuştur. Bu iddianın, bir tehevvürün 
ifadjesi olduğu kanısındayım. Esasen bu konuda 
da jlaşjbakan eski Genel Müdür hakkında dâva 
açmış bulunmaktadır. 

İgjimdi muhterem arkadaşlarım konu açılmış
ken! elbette bir c e v a P hakkımız olsa gerektir. 

pevlet Demiryolları muhtelif kişilere arsa 
satıkuştır; hisselilerini satmıştır, yapı koopera
tiflerine satmıştır, özel şahıslara muhtelif arsa
lar! «atmıştır. Satıştaki usul ya mahkeme mari
fetiyle olmaktadır veyahut da ya kendi bünye
sinden bilirkişi marifetiyle kıymet takdiri ya
pılmakta veyahut da Emlâk Kredi Bankası eks-
perffizi ve Emniyet Sandığı ekspertizine kıymet 
takjdiri yaptırılmakta idi. 

Sayın Başbakanın yakını, kardeşi Hacı Ali 
Dejüirel, 3 . 9 . 1968 tarihli dilekçesiyle İşlet
meye müracaat etmiştir. 9 300 metrekarelik şu-
yujandırılmış bir arsa vardır, okul sahası olarak 
ayıilmış. 7 300 metrekaresi özel Yükseliş Kole
jin^ aittir. Demin arkadaşımız burada itham et
tiler, bu ithama cevap vermek mecburiyetinde

yim. cevabım da aynen bir gazetede tekzibola-
rak çıkmış bulunmaktadır. Bu cevap, Devlet 
DemiryoUan G-enel Müdürü Ahmet Sarp tara
fından açıklanmış bulunmaktadır, bunu aynen 
okuyorum : 

«9 300 metrekaredir, 7 300 metrekaresi ken
disine ait, 2 01O metrekaresi Devlet Demiryol
ları İşletmesine ait bulunmaktadır. MevzuuSba-
his arsa okul sahası olarak şüyulandınlidığı 
için..» demin de arz ettiğim üzere, «... Özel Yük
seliş Koleji bu arsayı satınalmak için müracaat 
etmiştir. Müracaatı müspet olarak mütalâa edil
miş ve Emlâk Kredi Bankası ekspertizine hava
le edilmiştir. Emlâk Kredi Bankası ekspertizi 
bu arsayı 350 lira olarak takdir etmiştir. Bunun 
üzerine Özel Yükseliş Koleji sahibi bunun fahiş 
olduğunu beyan ederek itiraz etmiştir; (Bu ar
sa diptedir, kenardadır, emsalleri vardır, 200 
liradan fazla edemez) demiştir. Fakat yine bu 
talep reddedilmiştir» Şimdi arkadaşım dedi ki, 
«iptal edilmesi için acaba mahkemeye müracaat 
edecekler mi?..» 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — ikinci 
ekspertiz ne zaman yapılmıştır? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Yine o tarihlerde yapılmış, he
men sonra. 

200 liralık fiyat teklifinde bulunmuş bu 
talebi reddedilmiştir ve muhterem arkadaşlarım 
şunu ifade edeyim; sayın arkadaşımız mahke
meye müracaat keyfiyeti üzerinde durdular. 
Eğer mahkemeye müracaat etse ne olacaktı?.. 
Mahkeme aynı yerdeki, civardaki müstakil bir 
arsayı 275 lira olarak takdir etmiştir, eksper
tiz 350 lira takdir etmiştir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ne za
man, hangi sene? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Hemen sonra, hemen bundan son
ra. Ben meseleyi gayet objektif olarak izah edi
yorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Burada çok çirkin tarzda beyan
da bulunuldu, onun için bunu ifade etmek mec
buriyetindeyim. Kendi Bakanlığıma aidolan 
konu hakkında ifade edildiğine göre açıklamada 
bulunuyorum. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Mesele
leri bilmiyorsunuz. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sizlerin 
daha büyük hassasiyet göstermesi lâzım, mem
leket meselesidir. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu rica ediyorum. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Devamla) — Bu konu üzerinde gerekli hassasi
yet gösterilmiş ve konu Teftiş Heyetine havale 
edilmiştir. Beni tanıyanlar gayet iyi bilirler, 
Teftiş Heyetindeki arkadaşlarımın hiçbiri ile bu 
konu hakkında görüşmüş değilim ve muhterem 
arkadaşlarım, Teftiş Heyeti tetkikatmı bitirmiş, 
muhtelif konularda 30 arsa üzerinde durmuş ve 
netice itibariyle hukukî ve cezai sorumluluk ol
madığı kanaatine varmıştır. Her hangi bir so
rumluluk görmemiştir. Konu bundan ibarettir. 
Bilhasa ve bilhassa bu arsa üzerinde, - eğer ar
kadaşlarım tetkik ederlerse göreceklerdir - her 
halde Sayın Başbakanın yakını olduğu için bü
yük hassasiyet gösterilmiştir. Diğerlerinde eks
pertize havale edilmemiştir, vardır, tenzilât ya
pıldığı vâkıdır, vardır. Bunda katiyen tenzilât 
da yapılmamış bulunmaktadır. Arkadaşım ko
nuya temas ettiği, için Devrim Gazetesinde çıkan 
cevabı aynen Yüce Meclisinizin ıttılaına arz et
tim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Mah
kemeden önce temize çıktı adam.. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Mahkemeden önce mahkûm edi
yorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da; Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı üzerinde arka
daşlarım durdular, o konu hakkında da kısaca 
beyanda bulunacağım. Aynı şekilde hızla artan 
ekonomik kalkınmaya muvazi olarak üretim ve 
tüketim maddelerinin nakli konusu Denizcilik 
Bankasında da ehemmiyet arz etmektedir. Bizim 
deniz ulaştırmasmdaki hedefimiz, ithalât ve ihra
catımızın % 50 sini taşıyabilmektir, fakat bugün 
ifade edeyim ki, henüz % 20 - 25 i zor taşımak
tayız. Bu suretle senede 100 milyon dolânn üze
rinde bir döviz dışarıya kaçmış bulunmaktadır. 
Bu konu üzerinde zamanında gerektiği, kadar 
ehemmiyet verilmemiş bulunulmaktadır. Bu 
bakımdan Hükümetimiz konuya ehemimyetle 
eğilmiş bulunmaktadır. Bir taraftan yurtta ge
mi inşa sanayiini geliştirirken, diğer yandan da 
gemi mubayaasına girişmiş bulunmaktadır. Çün
kü senede 100 milyon doların üzerindeki bir 

taşımaya verilen döviz elbette mühim bir yekûn 
tutmaktadır, ikinci 5 yıl sonunda 530 bin det-
vet ton kuru yük, 540 bin detvet ten tanker ka
pasiteli bir duruma gelmiş olacağız. 

Bilmektesiniz ki, deniz ulaştırmasmdaki bu 
nakliyat kamu ve özel sektör vasıtasiyle yapıl
maktadır. Kamu kuruluşu olarak da Denizcilik 
Bankası, Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğü bu 
ödevi ifa etmektedir. 

Gemi. inşa sanayii için de Camialtı tersane
mizi tevsi etmekteyiz. Halen 55 milyon lira sarf 
edilmiş bulunmaktadır. Bu tersanemizde devlet 
12 400 tonluk gemi imaline başlanılmış bulun
maktadır. Halen Amiral Şükrü Okan gemisi 
12 400 detvet tonluk olarak imâl edilmiş ve ya
kında hizmete girecektir. 

Yine Askerî Gölcük tersanesinde de Deniz 
Nakliyat Genel Müdürlüğünce sipariş edilmiş 
12 400 detvet tonluk bir gemi yine pek yakında 
hizmete girecektir. Bunun dışında Pendik ter
sanesinde çalışmalar hızlanmıştır. Halen Polon
ya Cekop Firmasına proje ihale edilmiştir, yer 
tanzimi yapılmıştır. Bir yabancı sermayenin de 
buraya iştiraki düşünülmektedir. Sadece ken
di gemilerimizi değil, gemi ihracetmek suretiyle 
de hem istihdam, politikamıza hizmet etmiş ola
cağız, hem yan sanayiimizi de bu suretle geliş
tirmiş olacağız. Japonlar alâka göstermiş bu
lunmaktadırlar; başlangıçta ilk etapta 75 bin 
detvet tonluk, bilahara 150 bin detvet tonluk 
gemi inşaatı düşünüldüğü halde gazetelerde 
de okuduğunuz gibi Japonların mütalâası bu
rada 300 bin detvet tonlujk bir gemi inşaatını 
öngörmüş bulunmaktadır. Japon Heyeti Tür
kiye'ye gaimiştir, gerekli tetkikatmı yapmış ve 
Japonya'ya dönmüş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 0 tanesi Yugoslav
ya'dan, 4 tanesi Polonya'dan olmak üzere 10 
gemi siparişi yapılmıştır. Bunlardan iki tanesi 
yurdumuza gelmiş ve sefere başlamış bulunmak
tadır, diğerleri de yıl sonuna kadar gelmiş 
olaoajktır. Ayrıca 4 tane araba vapuru yi
ne kendi tersanelilerimizde yapılmaktadır. Efes 
feribotu, Truva feribotuna benzer olarak, Türk 
tersanelerinde.inşa edilmektedir. Marmara ge
misi modernize ©dilmektedir. Bu da yakın bir 
zamanda hizmete girmiş olaoalktır. 

Yine, malûmunuz olduğu üzere gemi motor 
sanayii de Pendik Tersanesine muvazi olarak, 
Pendik'te yakın bir zamanda yapılacaktır. Bu-
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nun içinj gerekli haarlıklar yapılmış bulun
maktadır. Sulaer firması ile ortak olarajlc ge
mi motot fabrikası da plânlanmış bulunmakta
dır. 

933 s'̂ jrılı Kanunun Anayasa Mahkemesinde 
iptalindeja sonra gemi inşa kredi fonları maa
lesef dujnura uğramıştır. Bunun için de gomi 
inşa san^iinin kalkınması için hazırlanan yö
netmelik! M e n Maliye Bajkanlığında tetkik edil
mektedir. 

Bankacılık şubemizin de geliştirilmesi için ye
ni şubeler .açmaktayız. Bu suretle mevduat 
dıa artmış bulunmaktadır. 

Türk I Havayollarının durumundan, gecikme
lerden, iptallerden arkadaşlarımız hajklı olarak 
yakındıliır. Bu konuda titizlikle durmaktayız. 
Zannetmesin arkadaşımız, bir tek misal de 
gösteremez, hiçbir politik düşünce ile hareket 
etmeme|ld»yiz. Sadece 1933 senesinde kurulan 
bu müesseseyi Türkiye'ye yakışır bir hale getir
mek gaykıetindeyiz. Halen «ilimizde 5 Disinay 
jet uçaği bulunmaktadır, bunun bir tanesi ki
ralıktır, İ 4 tanesi Türk Havayollarının malıdır. 
3 Viscoüfit vardır, maalesef ikisi amalidir. 
8 iaded F-27 vardır, bunlardan 2 tanesi arıza
lıydı. 7 tanesi halen seferdedir, bir tanesi hiz
met dışı? bırakılmıştır. 

«Gölken cesetler inecektir.» gibi bir tabir
den arkajdaşımız bahsettiler. 

I 

Hakil^ten bu konu üzerinde gerekli titiz
liği gösteriyoruz. Bıakanlık Teftiş Heyeti ge
rekli inlemelerini yapmıştır, halen Maliye 
Vekâleti müfettişleri Türjk Havayollarında bu
lunmaktadır. Yepyeni bir idare meclisi iş ba
şındadır,: yeni bir zihniyetle çalışmaktadır. İn
şallah T&rk Havayollarını, Türkiye'ye yakışır 
bir kuruluş haline getireceğiz. 

Pas filetleri konusunda, Cumhuriyet Halk 
Partisi ıjaıllletve)kili larkadaşımız Mustafa Kaf
tan konttular. Her halde konu ile pek fazla 
ilgilenememiş arkadaşımız, derinliğine ineme
miş. Pa$ meselesi üzerinde ciddiyetle durmak
tayım. Hiçbir surette, hiçbir özel kişiye tara
fımızdan! Pas bileti verilmiş değildir. Pas tali
matnamesine göre hareket edilmektedir. Bu 
konu üzeninde arkadaşımdan çok daha ciddî ola
rak, en ftz arkadaşım kadar ciddî olarak me
sai sarf jetmekteyiz arkadaşım emin olsunlar. 
Yaşar Tûnagür'e tarafımızdan -sual tevcih et

tikleri için cevap veriyorum - bir Pas verilmiş 
değildir. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Öyle id
dia etmedim Sayın Bakan, daha önce verilmiş 
d'̂ dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTE
ŞE (Devamla) — Daha evvel tasrih etmediğiniz 
için söyledim. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Hüse
yin Baytürk arkadaşımız, Pas biletlerinin gün 
geçtikçe iarttığını ifade ettiler. Tamamen ter
si varittir, ifade etmek isterim, tamamen ter
si varittir. Pas biletlerinde artma değil, azal
ma vardır, hiçbir suretle tarafımızdan Pas bi
leti veı#memiiştdr. 

Yurt içi ve yurt dışı seferlerinin yeniden 
tanzimi huşunda Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsü arkadaşımız temennide bulundular. Bu 
konuda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Tek
nik ve bava muhalefeti sebeplerinin dışında rö
tarların olmaması için de hassasiyet gösteril-
metkedir. Eğer burada böyle bir şey varit de
ğildir dersem her halde doğru söylememiş olu
rum, o ıstırabı duymaktayım. Havayolları
nın istenilen hale gelmesi için gerekli gayret 
gösterilmektedir. 

Yine Hüseyin aytürk arkadaşımız, Türk Ha
vayollarının Newyork, Detroit ve Oslo gibi şe
hirlerde yeniden büro açması konusunu şikâ
yet ettiler. Bu konu hakikaten Genel Müdürlü
ğümüz tarafından Bakanlığa intikali ettirildi. 
Bu bahsedilen yerlerde büro açmasına müsaade 
etmedik, arz ederim. 

Yalnız garipsediğim bir husus vardır. Bun
ların çoğu Devlet kuruluşudur. Arkadaşımız de
vamlı olarak düzen değişikliğinden bahsetti. 
Acaba, neyi kasdettiler, ben bunu anhyamadım. 
Bunların çoğu Devlet kuruluşlarıdır. PTT, bir 
Devlet kuruluşudur. Devlet Demiryolları bir 
Devlet kuruluşudur. Acalba, düzen değişikliği 
yerine şunu şöyle yapsaydınız, böyle yapsaydı
nız gibi bir ifadede bulunmuş olsalardı muhte
rem arkadaşım, her halde bize yardımcı olmuş 
olurlardı. Her şeyi düzen değişmesine bağlamak 
her halde bir alışkanlık olsa gerektir. 

Karaborsa telefon konusu maalesef vardır, 
telefon karaborsası maalesef vardır. Benim de 
arz ettiğim gibi, PTT idaresi gayretler sarf et
mektedir. Tabiî bu çok zaman döviz meselesi
dir. Biz arzulamanıaktayız, ama maalesef alış 
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veriş olmaktadır. Fakat bJr taraftan büyük 
şehirlerimizdeki telefon santrallerimizi tevsi eder
ken, demin de arz ettiğim gibi, köye bucağa ka
dar da telefon santralinde ulaşmak gayretin
deyiz. 

Sayın Rıza Çerçel arkadaşımız, Türk Hava
yolları i'le U1SAŞ arasında daha yakın bir irti
batın, bir koordinasyonun kurulmasını temenni 
ettiler. Aynen iştirak ediyorum ve esasen bu 
konulda da gerekli uyarmayı yapmış bulunmak
tayım, mutlak surette beraber çalışmaları şart
tır. 

Personel tasfiyesi üzerinde arkadaşlarımız 
durdular. Meselâ bir örnek vereyim. Bu kuru
luşlarımızın çoğu zarar eden müesseseler, ku
ruluşlar olduğu için bu hususta gerekli hassa
siyeti göstermekteyiz. Meselâ: 4 - 5 ay öncesi
ne rağmen Türk Hava Meydanları idaresinde 
bin küsur personel noksanlaşmış bulunmakta
dır, yerlerine yenilerini tâyin etmemekteyiz. 
Demiryollarında, Denizcilik Bankasında., ve De
niz Nakliyatında da aynı yolda hareket etme
leri içjn gerekli direktif tarafımdan verilmiş 
bulunmaktadır. Hiç olmazsa teknik personel dı
şında personelin azaltılmasına gayret edilmek
tedir. Bu da her halde ayrılan, emekli olan ve 
vefat eden personelin yerine yeni tâyinler yap
mamak suretiyle mümkün olmaktadır. Başka 
türlü aç ve açıkta da bırakmak vicdanımıza el
vermemektedir. Yoksa başka türlü tasfiye, iş
ten çıkarmak suretiyle çiok kolay bir metottur, 
ama madem ki istihdam edilmiştir, yavaş yavaş 
bunu yapmak mecburiyetindeyiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, zannediyorum 
arkadaşlarımızın tenkidlerine bu suretle teker 
teker cevap vermi'ş oluyorum. 

Cengizhan Yorulmaz arkadaşım, «Türk Ha
vayolları personeli 5 - 6 bine çıkmıştır.» dedi. 
Rakam yanlıştır, 2 347 dir ve tamamen söyle
dikleri rakamın yarısıdır. Bu dahi bize çok gö
rünmektedir. Halen 5 - 6 bin değildir, 2 347 
dir. 

Yine Cengizhan Yorulmaz arkadaşım, şehir
ler arasında otomatik telefona gidilmesi konu
sunda temennide bulundular. Bir plân dâhilin
de bu yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, mümkün olduğu 
kadar, tesbit edebildiğim kadar arkadaşlarımı
zın tenkid ve suallerini cevaplandırmış bulunu
yorum. Samimî beyan ve yapıcı tenkidlerinden 

dolayı grup sözcülerine ve kişisel beyanda bu
lunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlığımıza 
yazılı bâzı sorular gelmiştir. Okuyup, bilgileri
nde sunacağım ve cevaplandırmanızı rica ede
ceğim, yazılı olarak cevap verebileceğinizi de 
ifade edebilirsiniz. 

Sayın Enver Turgut'un sorusu şudur: «Dış 
memleketlerde çalışan işçilerimiz PTT yolu ile 
yurdumuzdaki ai'lelerine para göndermektedir
ler. Çoğu zaman bu paralar 20 gün veya bir ay 
gibi gecikme ile karşı karşıyadır, iki tarafın 
da mağduriyeti mevzuubahistir. Bu gecikme ne 
zaman önlenecektir?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, demin 
de rakamlarla arz ettiğim üzere, yabancı mem
leketlerden havale, mektup gönderi'lmesi katbe-
•kat artmış bulunmaktadır. Bunun neticesinde 
elbette birtakım aksaklıklar olabilir, bunun 
üzerinde titizlikle durmaktayız. Ancak, demin 
do konuşmam arasında arz ettiğim üzere, çok 
zaman işçilerimizin havalelerinde adres bulun
mamakta veya isim yazmasını veyahut da şe
hir ismi yazmasını unutmaktadırlar. Böyle eli
mizde birikmiş çeşitli havale ve mektuplar var
dır. Ama, bunun dışında işin daha düzenli, da
ha aksaksız olarak yürümesi için de gayret sarf-
etmekteyiz. Bazen de Almanya'dan veya diğer 
bir memleketten gönderilen havaleler veyahut 
mektuplar başka memleketler çantalarına inti
kal etmekte veyahut Hollanda'ya gidecek Batı -
Berlin'den postaya verilen bir mektup veya bir 
havale çok zaman Türkiye ye de intikal etmek
tedir. Karşılıklı hatalar olmaktadır. Yalnız, gön
deren şahısların da maalesef hataları müşahade 
edilmektedir. Konu üzerinde titizlikle durul
maktadır. 

'BAŞKAN — Elâzığ Milletvekili Sayın Hay
rettin Hanağası sekiz soru sormaktadır. 

«1. Ankara - Elâzığ motorlu treninin bu 
garlardan çıkış ve varış zamanlarının yolcu
lar yararına yeniden düzenlenmesi hususu dü
şünülmekte midir?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MEN
TEŞE (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu sene Elazığlıların devamlı talepleri olan 
motorlu tren, Adana'dan Elâzığ'a kadar ulaş-
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tınlmış) bulunmaktadır. Ancalk, ben de yeni 
muttali oldum; bu konuda saat ayarlaması 
temennjLeinde bulunmaktadır. Konu üzerinde 
duracağım, imkân olduğu takdirde elbette ge
reğine tevessül olunacaktır. 

[AN — tkinci soruları : «Elâzığ gar 
istasyon binasının halihazır durumu dikkate 
alınarak, bugünkü ihtiyacı karşılıyacak şe
kilde : tevsii ve onarımı plânlamaya alınmış 
mıdır?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MEN
TEŞE i (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
Elâzığ i garının tevsii ve yeniden inşaı konu
sunda t i r meseleye muttali değilim. Arkada
şıma bil konuda yazılı beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Üçüncü soruları : «Yolçatı is
tasyonumda Diyarbakır'a ayrılan yol güzer
gahını^ yeniden ıslah edilerek, Elâzığdan Di
yarbakır'a yol ayırımının düzenleneceği söylen
tisi vaıjdır, gerçeğe uygun mudur?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MEN
TEŞE İ(Devamla) — Müsaade buyurulursa, bu 
konuya da yazılı olarak cevap vermek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Dördüncü soruları : «Malat
ya - EİIzığ demiryolunun Baskil - Şevkatli is
tasyonları arasındaki rampa ile uzun yol al
ması sebebiyle zaman kaybının önlenmesi için 
Murat | vadisinden Elâzığ'a varışı üzerinde 
çalışmalar yapılmakta olduğu hususu doğru 
mudur?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MEN
TEŞE \ (Devamla) — Mahallî bir konu olduğu 
için bu soruyu da yazılı olarak cevaplandıra
cağım. 

BAŞKAN — Beşinci soruları : «Doğu ve 
Güneyi ekspres ve trenlerinde dizel motorlu 
lokomotifler, uygun evsaflı vagonlar ne za
man uygulanacaktır?» 

UI^ŞTIRMA BAKANI NAHtT MEN
TEŞE ((Devamla) — Bu soru daha evvelki be-
yalarıı£da cevaplandırılmıştır. Dizel lokoma-
tifleri i geldiği anda Doğu'ya ehemmiyet veri
lecektik". 

BAJŞKAN — Altıncı soruları : «Elâzığ ilinin 
ve çevfee illerinin durum ve ihtiyaçları göz 
önüne alınarak Elâzığ iline haftalık uçak se
ferini^ artırılması düşünülüyor mu?» 

UIjAŞTIKMA BAKANI NAHİT MEN
TEŞE! (Devamla) — Uçak seferlerideki sıkın

tımızı arkadaşlarımız takdir ederler. Biraz ev
vel ifade ettiğim gibi, hemen artıracağımızı 
tahmin etmiyorum, filo takviye edildikten 
sonra yeniden ele alınacaktır. 

BAŞKAN — Yedinci soruları : «İmkân nis-
betinde güvenilir ve kolay, rahat seyahat yö
nünden uygun uçakların tahsisi mümkün mü
dür?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MEN
TEŞE (Devamla) — Jetleşme projemiz vardır. 
Arz ettiğim gibi, halen, geçen senelerde biri 
kiralık, dört jet hizmete arz edilmiştir. Bu 
konu Bakanlığımızda, Plânlamada ve Maliyede 
tetkik halindedir. Jetleşme projemiz vardır. 

'BAŞKAN — Sekizinci soruları : «Elâzığ Ha
va Alanının hali hazır durumuna nazaran 
onarım ve tevsii hususları düşünülmekte mi
dir?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MEN
TEŞE (Devamla) — Bu konuyu da yazılı 
olarak arz edeceğim. 

HAYRETTİN HANA&ASI (Elâzığ) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili 
iSayın Süleyman Mutlu'nun birinci sorusu : 
«Afyon merkezinde telefon abone sayısı yük
selmiştir. Halen sırada bekliyen 1 000 kişi 
vardır. Yeni bir santral eklenmesi düşünülüyor 
mu?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
konuşmalarımda arz ettiğim üzere, sant-
ralların tevsii, otomatik hale getirilmesi, ko
nuşma trafiği nazarı itibara alınmak suretiyle 
yapılmaktadır. Bu konuda eğer arkadaşım tat
min olmazsa, o takdirde Afyon iline münhasır 
almak üzere kendilerine vazıh mütalâada bulu
nacağım. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu'nun ikinci soru
ları: «Afyon ili televizyonu hangi yılda sey
retmek imkânını bulacaktır?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Bu konuda malûmat sahibi 
değilim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Bakan, yazılı olarak cevap vermek müm
kün mü? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHtT MENTE
ŞE (Devamla) — Hay hay, yazılı olarak cevap 
arz ederim. 

879 — 
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BAŞKAN — Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Gülcan'ın birinci sorusu: «Antalya'dan Adana'-
ya koli götüren Balcılar Şirketi veya Billur 
Tuz Şirketine ait bir minibüsün ayda 20 000 
lira ücret aldığı söylenmektedir. Bu doğru mu
dur? Doğru ise, her gün gidip çelen otobüs ay
da 1 000 liradan aşağı bir ücretle rahatça gö
türür. Adı geçen şirketler ne ziamana kadar bu 
işe devam edip, yağma edeceklerdir? Sizden 
evvel olduğunu zannettiğim bu işin durdurul
masını istirham ederim. Durdurulması mümkün 
müdür?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Konuya şu anda muttali ol
dum. Tetkik edip, yazılı olarak arzı cevabede-
ceğim. 

BAŞKAN — ikinci soruları: «Antalya De
nizyolları acentalığının münhal olduğunu zan
nediyorum. Yenlisinin tâyini hangi esas üzeri
ne yapılacaktır?» 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Antalya'da acenta için çe
şitli müracaatlar vardı. Ancak, bir acenta tesi
sini şimdilik idaremiz lüzumlu görmemektedir. 
Bu hizmet başka vasıta ile yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner'in yerin
den tevcih edeceği soruları vardır. Buyurun 
Sayın Güner. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanımdan öğrenmek istedi
ğim birinci husus: inşaat işlerini her ne kadar 
Bayındırlık Bakanlığı yapıyor isa de, ağır sa
nayi merkezi olan Ereğli - Zonguldak arasının 
bağî'anması için Saym Bakanlığın bir çalışma
sı var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Bu konuyu da yazılı olarak 
takiim edeyim. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — ikinci ko
num: Zonguldak - Tefen arası ve Zongul
dak - Karabük arasiyle Ankara arasında bü
yük izdiham vardır. Çünkü, işçiler ele artık gü
nübirliğine köylerine gidip gelmektedirler. Mo
torlu trenin Karabük'e kadar yeni tesislerle iş
lemesine imkân görüyorlar mı? Görmüyorlarsa, 
acaba Sayın Bakan, Zonguldak hattında trenin 
fazla sürat yapamamasından dolayı uğranılan 
mahrumiyet hakkında ne düşünmektedir, öğ
renmek istiyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Bu isteğe ilk defa muttali 
oldum. Konu üzerinde gerekli tetkikaiı ya
pıp, yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, buyurun. 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Saym 

Bakandan bir hususu rica ediyorum,. Telefon 
bir haberleşme aracıdır ve bunun haberleşme 
hürriyeti içinde mütalâa edilmesi gerekir. An
cak, icra yoluyla telefonlara el konulmakta, 
başka kişilere devredilmektedir. Bunu önleyi
ci tedbirleri Sayın Bakanlık düşünüyorlar mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Bu konu hakikaten bende
mizi de rahatsız etmektedir, mantığıma aykırı 
gelmektedir. Geçen gün arkadaşlarımla da gö
rüştüm. Eğer Bakanlık olarak tedbir almak 
mümkünse ki, zannetmiyorum, bu bir icra ko
nusudur. Aynı şekilde bize de garip gelmekte
dir. 

Yalnız haberleşme hürriyetinden bahsettiler. 
Haberleşme hürriyetime karşı Bakanlığımız ve 
PTT İdaresi gerekli titizliği gösterm!e|kbedir. 
Hiçbir surette her hangi bir telefonun din
lenmesi konusu... 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Dinle
meler değil, Sayın Bıakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Haberleşme hürriyeti deyin
ce, ben bunu daha geniş mânada aldım. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurunuz 
sorunuzu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, bundan bir süre önce Sayın Bakama 
sözlü olarak cevaplandırması kaydiyle üç söz
lü soru tevcih etmiştim. Meclis prosedürüne gö
re Lu sorulara cevap vermeleri içjin uzun bir 
süre beklememiz icabediyor, maatteessüf. Bu 
sorulardan bir tanesini, önemi dolayıısiyle şimdi 
arz edeceğim, mümkünse boırada sözlü ola
rak, eğer mümkün değilse yazılı olarak cevap
landırmalarını istirham edeceğini. 

Sorum şudur: Bundan bdr süre önce Türk 
Havayolları, Fransa'da bulunan Akdeniz 
Klübü iile 60 000 turistin Türkiye'deki tatil 
{köylerine nakli hususunda bir mukavele yapılmış 
mıdır? Yapılmışsa, Havayollarının imkânları 
nazarı dikkate alınmadan lakdedümdş olan bu 
mukavele hükümlerinin ifa edilmemesi dolayı-
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siyle bir cezai şartı yerine getirmeye mecbur 
kalacak: mıdır, yani mukavelede böyle bir hü-
!küm mevcut mudur ve neden dolayı bu mu
kavele hükümleri ifa edilmemiştir? Ve nihayet, 
Türk Havayollarının taşıma, vasıta imkânları 
nazarı j dikkate alınmamak suretiyle böyle bir 
mukavele imzalayıp idareyi ağır bir yük altına 
soikmuşj olduğu iddia edilen yöneticiler hak
kında bir kovuşturmaya tevessül olunmuş mu
dur, ijunları öğrenmek istiyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 
(Devamla) — Akdeniz Klübü ile Türk Havayol
ları arasındaki bir münasebeti, gerek arka
daşımızın sorusundan ve gerekse basından öğ
renmişi bulunmaktayım. Bunu basından öğre
nir öğıftnmez derhal mesele il© ilgilendim; bir 
lakdin jperine getirilmemesi konusu var mıdır, 
dedim jve Genel Müdürlükten derhal bir yıldı
rım tefgraf aldım ve bu telgrafta, gereğine 
tevessül edilmiştir, mukavele ahkâmı yerine 
getirilmektedir, denmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, buyurun sorunu
zu. 

BApÎR ERSOY (istanbul) — Sayın Baş
kan, penizoilıilk Bankası iadına Türk Taşıit Iş-
verenDett' Sendikası, Karadeniz Bölgesi Deniz 
Taşıtmiutnlığı İşçileri Sendikası ialeyhıinde, kla-
vuz kaptan, kaftan ve m'akinistîıerin isçi' olrna-
dıWarr|ıriian bahisle bdır dâva açmıştır. Aslında, 
bu zevinfc 9 seneden beri toplu sözleşmeye dâ
hil isçilerdir. Hali hazırda 274 savılı Kanu
nun taJRl tasmasında bu konu aydınlanmakta
dır. Sjannn Bakanımızın bu dâvanın şu zaman
da devfem edip etmemesi konusunda sendikada 
zuhur 0den rahatsızdı eı önlemek mıaksadiyle dü-
sünoeltM ne olur, bunu rica ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 
(Devamla) — Konu bana daha evvel inti|ka! et-
memiştJL Şu anda da arkadaşlarımla istişare 
etme imkânına sahip değilim. O bakımdan ce
vabimi) yazılı olarak arz edeceğim. 

BAjIÎR ERSOY (İstanbul) — Çok teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas arkada
şımızın sorusu yazısından anlaşılamamaktadır. 
Kendfei sorularını şifahen arz etsinler. 

Sayin Abbas?.. Yoklar. 
Sayp Baytürk, buyurunuz sualinizi soru

nuz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Efen
dim ben Sayın Bakanın bir kelime ile cevap-
landırabileceği iki sual tevcih edeceğim. 

Bir tanesi; ithal konsült raporundan bah
settiler. Bu raporu ben de okudum ve bu ra
por üzerine bâzı yetkililerle temasta bulun
dum. Bu rapor bâzı yetkiler getiriyor. Ben şah
san bu raporun Ulaştırma Bakanlığının lehin
de olduğu kanaatindeyim. Böyle bir rapora 
Ulaştırma Bakanlığının ihtiyacı vardır. Fakat, 
inşaat bakımından Bayındırlık Bakanlığında 
şöyle bir hava hissettim; biz oturmuş bir Ba
kanlığım, inşaat bakımından ihtisası olan bir 
Bakanlığız. Bu inşaatlar Ulaştırma Bakanlığın
dan geçerse, onlar bu işin altından çıkamaz
la;. Acaba Bayındırlık "Bakanlığından hususi 
olarak öğrendiğim bu husus, resmen Bakanlık
larına intikal etmiş midir? Bu hususta bir bil
gileri var mıdır? 

ikinci sorum: Türkiye'deki bâzı istasyonlar
da geçitler yok, bu yüzden bir çok kazalar ol
maktadır. Gerek üst geçitler, gerekse, yeraltı 
geçitleri hakkında ne düşünüldüğünü sordu
ğumda, ne Ulaştırma Bakanlığında, ne de, Ba
yındırlık Bakanlığında tesisat olmadığını söy
lediler. Acaba, Bakanlık bu gibi geçitlerde 
kazaları önlemek için geçit yapmak konusun
da her hangi bir çalışma yapmış mıdır, bu ko
nudaki düşünceleri nelerdir? Örneğin, Zon
guldak - Çatalağzmda ayda bir - iki veya se
nede dört - beş defa ölümle neticelenen kaza
lar olmuştur. Bunlar kendilerine intikal etmiş 
midir?. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 

(Devamla) — İthal Konsült Firması tamamen 
ulaştırmaya ait bir konu üzerinde rapor tan
zim etmiş ve vermiştir. Bizim için de, Dünya 
Bankasının bir finansmanı arkasından gele
cekti!. O bakımdan Bayındırlık Bakanlığında 
düşünülmemektedir. Esasen bu konuda Bakan
lığımız, Bayındırlık Bakanlığı ve plânlama ara
sında gerekli müzakereler yapılmış, iki kurul 
teşekkül etmiştir. Birisi, Plânlama Müsteşarı
nın başkanlığında müsteşarlar seviyesinde bir 
kurul, bir de Bakanlığımıza bağlı olarak bir 
kurul, vazife görecektir. Konu, tamamen Ulaş
tırma Bakanlığına ait bir konudur. 

İkinci sual geçitler konusu: Geçitler daha 
ziyade yeni yapılan karayollarında meydana 
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gelmektedir. Mevcut demiryollarımız yeniden 
ypılmadığına göre, karayollarının büyük faa
liyetleri dolayısiyle bu geçitler zuhur etmek
tedir. Biz, Bakanlık olarak geçitlere bekçi koy
mak suretiyle, - ki, zararlarımıza bir ilâve sa
yılmaktadır - tedbir almaktayız. Ancak, geçit 
yapımı Bayındırlık Bakanlığına ait bir konu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, 
yazılı olarak «Kırıkkale telefonunun otomatik 
olarak kurulması düşünülmekte midir?» diye 
soruyorlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Demin de arz ettiğim üzere, bu 
otomatik telefon konusu bir plân dâhilinde 
muayyen ölçülere göre yapılmaktadır. Mama
fih, arkadaşım Kırıkkale hususunda malûmat 
sahibi olmak istiyorlarsa o takdirde yazılı ola
rak malûmat arz ederim. 

BAŞKAN —- Sayın Mustafa Çahkoğlu, bu
yurunuz sorunuzu sorunuz. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Çanakkale - Eceabat arası ara
ba vapuru, otobüs, kamyon, taksi ile bilhassa 
turist akımının başladığı diğer aylarda orası 
çok yüklüdür. Her iki tarafa taksim edildiği 
zaman Lapseki ile Gelibolu arasında da bir ara
ba vapuru seferi düşünülüyor mu, düşünülü
yorsa bu sefer ne zaman başlıyacaktır?. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim Lapseki hususunda bir 
araba vapurunun çalışması için bana durumu 
intikal ettirdiler. Ancak, Denizcilik Bankasın
dan aldığım raporda, «yanaşmıya müsaidolma-
dığı» şeklinde bir ifade vardır. O bakımdan 
şimdilik bu isteği yerine getiremedik. Mama
fih, yeniden tetkiki için Liman ve Deniz işleri 
Dairesi Başkanlığına konuyu havale etmiş bu
lunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, bir so
runuz var bu soru Divanca anlaşılamamıştır. 
Onu Ulaştırma Bakanına sorarmısınız. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Bakan, 
«2 010 metrekarelik arsanın 702 bin liraya satı
şının normal olduğu teftiş neticesinde ortaya 
çıkmıştır» diyor. Fakat, aynı arsanın iki ban
kaya 12,5 milyon liraya ipotek edildiği arka
daşımızın konuşmasında zikredildi. Bunun ceva
bı verilmedi. Eğer bu arsanın 702 bin liraya 
satışının yapıldığı doğru ise, banka mevzuatın

da ipotekler değerinin çok altında, ucuza para 
verirken, 702 bin liralık arsa karşılığında 12,5 
milyon liralık krediyi ipotek karşılığı olarak na
sıl verdiler? O zaman bankalar suiistimal yap
mış olur. Bu hususun aydınlatılmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Yalnız Ulaştırma Bakaniyle ikinci sorunu

zun hiç ilgisi yok. Hatırlatırım. Yani, ipotek 
muamelesiyle Ulaştırma Bakanlığının bir ilgi
si yok. Denizcilik Bankası bu muameleyi yap
sa idi belki. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim, Sayın. Başkanın ifade 
ettiği gibi, konu Bakanlığımı ilgilendiren bir 
konu değildir. Ben sadece biraz önceki bir suale 
cevap verdim, daha evvel genel müdürün tekzi
bini. burada tekrarladım. Meclisimize bu suret
te arkadaşımıza cevabolmak üzere malûmat 
verdim. Bu konu hakkında malûmat sahibi olma
ma, şu anda arkadaşıma arzı cevap etmeme im
kânım yoktur. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır 
efendim. Başka bir hususu arz edecek misiniz 
Sayın Bakan? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
tekrar Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. 
(A. P. sıralarında alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

MUSTÂFA. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir yazı vardır, mesele bittik
ten sonra onu da halledeceğim. Sizin şahsınızla 
ilgili bir konu. 

Sayın Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde kâfi 

derecede görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin ki
fayetinin oylanmasını rica ederim. 

Mustafa Topçular 
Kastamonu 

BAŞKAN — Takrirde kifayeti müzakere hu
susu beyan edilmektedir. Oylarınıza arz ediyo
rum. Kifayeti kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Vedat Önsal, «Sayın Bakanın konuş
ması sırasında şahsımla ilgili beyanları dola
yısiyle söz verilmesine müsaadelerini arz ede
rim» demektedirler. 
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Ya, bir sataşma olduğu veya sizin beyanla
rınız hilafı iddia edildiği takdirde söz verilir. 
Sizin şahsınızı ismen söylemediler. İşgal ettiği
niz mevki ile ilgili bir resmî muameleyi dile 
getirdiler. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Devamlı olarak eski umum müdür dediler, es
ki umum müdür de ben olduğuma göre beni 
kastettiler. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî sizsiniz. Ama, Sayın Ba
kanın beyanında şahsınıza atfedilen bir sataş
ma yok, yapılmış bulunan muameleyi ifade et
tiler. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Efendim, müsaade ederseniz, nerede sataşma 
var onu izah edeyim 

BAŞKAN — Takririnizde sataşma vâkıdır 
demiyorsunuz. O bakımdan söz veremiyeceğim. 
Sataşmadan da bahsetmiyorsunuz veya hizmet
lerinizin hilafı beyan edildi diye de bir beyanı
mı; yok. Takriri okuttum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
tşte onu şimdi beyan edeceğim. 

BAŞKAN — Sataşma mı var diyorsunuz, 
yanlış beyanda mı bulundunuz? Başkanlık bir 
sataşma: olduğuna kaani değildir. Sayın Baka
nın beyanı ve ifadesi mücerret resmî bir muame
lenin icrasını dile getirmekten ibarettir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Muameleyi dile getirmedi sadece. «Muamele üze
rindeki beyanı dolayısiyle Başbakan kendisini 
mahkemeye vermiştir» dediler. Müsaade edin 
de sataşmayı. 

BAŞKAN — Efendim sizden sataşmayı izah 
etmenizi istemiyorum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Efendim müsaade edin öyleyse. 

BAŞKAN — Sataşma olduğunda direniyor 
musunuz?. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Direniyorum. 
BAŞKAN — Sayın Vedat Önsal, kendisine 

Sayın TjFlaştırma Bakanının sataştığını ileri sür
mektedir, Başkanlıkça sataşma olmadığı kanı
sında bulunulmaktadır. Sataşma olduğunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... (Bu sırada 
Başkan zilleri çaldı) 

ORHAN OKAY (Konya) — Yok, yok, onlar 
yok Sayın Başkan. Salon boş. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Başkanlık 
Divanı için iyi bir hareket değildir bu yaptı
ğınız. 

BAŞKAN — İyi hareket, kötü hareket, bir 
oylama yapıyoruz Her iki taraftan da gelen var. 

Sataşma olduğunu kabul etmiyenler... Sa
taşma olduğu kabul edilmiştir. (C. H. P. ve G. 
P. sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Önsal. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ali DemareTin, Devlet Demiryolları ile müş
tereken mülkiyetine sahibolduklan bir arsanın, 
Devlet Demiryollarmca Ali Demirel'e satılması 
muamelesi hakkımda bir milletevkili arkadaşın 
yapmış olduğu konuşmaya Sayın Bakanın ver-
ımiş olduğu cevabı dikkatle dinledim. Bâzı hu
susları tavzihe muhtaç görüyorum. 

Saym Bakan, «arsanın satışında her hangi 
bir usulsüzlük yoktur, bunun aksine beyanda 
bulunan Devlet Demiryollorrnın eski Umum 
Müdürünü de Sayın Başbakan mahkemeye ver
miştir, bu da âdeta bunun bir delilidir.» demek 
istediler. 

Ben 10 Şubat tarihinde bu arsa sa/tışiyle ilgili 
olarak gazetelerde çıkan haberler üzerine bir 
beyanat vermiştim. Bu beyanatımda, arsanın sa
tışında bir usulsüzlük olmadığını, Sayın Baka
nın biraz evvel ifade ettiği gibi beyan etmiştim, 
ama şunu da ilâve etmiştim : Bu mevzuda de
vamlı tazyikler olmuştur, arsa ucuza satınalın-
mak istenmiştir, faizsiz taksitlerle satınalmmıak 
istenmiştir, ben buna mukavemet etmişimdir ve 
onun neticesinde de, Sayın Başjbakanla aramız 
açılmıştır demiştim. Sayın Bakan benüm dedik
lerimi burada teyidediyorlar. «Arsanın satışın
da bir usulsüzlük yoktur, hattâ diğer muamele
lere nazaran bu arsa satışı üzerinde daha da ti
tizlikle davranılmıştır» diyorlar. Ben de bunu 
ifade ettim. 

Ancak, Sayın Bakan arkasından da şunu 
söylüyorlar, diyorlar ki : «Devlet DemüryoUan 
eski Genel Müdürünün beyanı hilafı hakikattir. 
Başbakana iftira mahiyetini taşır. Arsanın satı
şında her hangi bir usulsüzlük olmamasına rağ
men, arsa satışının usulsüz olarak yaptırıldığını 
ifade eder tarzdaJdır. Bu bakmadan da Başjbakan 
kendisini mahkemeye vermiştir». Şu hususu 
tekrar belirteyim; ben beyanatı 10 Şubatta ver-
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diım. Sayın BaşbaJkan beni 10 Nisanda mahke
meye verdi. Tarihler arasındaki farkı düşünün. 
Eğer Sayın Başbakan beni, gazetelerde çıkan 
bu beyanatım dolayisiyle mahkemeye veriyor 
idiyse, iki ay beklemek lüzumunu niçin duy
muştur? 

10 Nisan tarihini dikkatlerinize arz ederim; 
10 Nisan tarihi yahut ona mukaddem günlerde 
Sayın Başbakan, Mecliste hakkındaki soruştur
ma önergesi dollayisiyle müdafaasını vermiş ve 
Anayasanın 132 nci maddesinin arkasına sığın
mak lüzumunu duymuştur. Benim mahkemeye 
verilişim de bu yüzdendir. Sayın Bakanın ifade 
ettiği tarzda, benim arsa satışı mevzuunun usu
lüne uygun olmuş, cereyan etmiş olmasına rağ-
anen, «Usulsüz cereyan etti» demem dolayıısiyle 
değildir. 

Bu hususu tavzih eder, hepinize hürmetleri
mi sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar, 
A. P. sıralarından gürültüler) 

Merak etmeyin, ben sizden fazla Adalet Par
tiliyim. 

BAŞKAN — Sayın Ömsal, Sayın önsal... 
Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Biraz evvel, Sakarya Milletvekili Vedat ön
sal, kendisine sataştığımdan bahisle söz aldıllar 
ve yeni birtakım ithamda bulundular. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, arkadaşları
mız tarafından bir sual vâridoldu. Bu sual, ta
rafımdan cevapalndınlmıştır. Tamamen dosya 
üzerinde tetkikat neticesi cevaplandırılmıştır. 
Teftiş Heyetinin raporu burada ifade edilmiştir. 

Şimdi, arkadaşımız bunu bir sataşma olarak 
kabul etmektedir ve demektedir ki; «Ben, 10 
Şubatta bir dâvadan bahsetmişim.» Arkadaşı
mız 10 Şubatta bu lâfı söylemiş. (10 Nisanda da 
dâva açılmıştır.» Arkadaşlarım, ben bunu bir 
türlü anlıyamadım. Eğer anlayanınız varsa... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Benim anladığım bir nokta var muhterem 
arkadaşlarım; Genel Mü/dür arkadaşımız, Genel 
Müdürdük müddetince, kendisine her hangi bir 
ba'skı yapıldığını ifade etmemiştir. Ne dosyada 
vardır, ne her hangi bir kimsenin yanında var
dır. Bildiğim bir şey varsa, Gümrük ve Tekel 
Bakanı iken, kabine kuruluşuna takaddüm eden 
günlerde yanıma gelmiş ve DemireFe »onsuz 

bağlılığını ifade etmiştir. Hakikat olan bu var
dır. Yani, esasında burada arkadaşımız beyan
da bulunurken, neyi ifade etmek istemiştir 
muhterem arkadaşlarım? 

ORHAN OKAY (Konya) — Sayın Bakan, 
dosyalarda vardır. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 
(Devamla) — Yani, tenakuzlar içinde bir ifa
dede bulunulmaktadır. Maksat odur ki... (C. H. 
P. ve A. P. sıralarından karşılıklı sataşmalar) 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın efen
dim. 

ULAŞTIRM ABAKANI NAHÎT MENTEŞE 
(Devamla) — Genel müdürlüğü esnasında( Bu
nu kendisi ifade etsinler.) Genel müdürlükten 
milletvekiliğine adaylığını koyarken, yine Ada
let Partisi Genel Başkanı ve Başbakan kendileri 
isin almak suretiyle koymuşlardır, mebus olmuş
lardır. 

Bunlar, burada bu şekilde tartışılacak konu
lar değildir. Ben, demin de ifade ettiğim gibi, 
bir tekzibini burada naklettim. Hâdise bundan 
ibarettir. Her hangi bir kimseye sataşmak mev-
zuubahis değildir. Sadece, ortada bir hâdise 
mevcuttur. (O. H. P. ve A. P. sıralarından kar
şılıkla sataşmalar) 

BAŞKAN — Efendim, arka tarafta bulunan 
arkadaşlarımdan çok rica edeceyim, müdahale 
etmesinler. 

Sayın Bakanım, meseleyi sonuçlandınrsanız 
memnun olacağım. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, tekrar 
söz aldığım için özür dilerim, hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Mustafa Kaftan'da. Bu
yurun efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAF
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Kişisel görüşlerimde, Devlet Demiryolları ar
salarının satışı sebebiyle, bu kuruluşun hukukî 
bir problem karşısında kaldığını arz etmiştim. 

Siyasi ikrah, ivazlar arasındaki bariz fark 
dolayisiyle, Devlet Demiryolları İdaresinin hu
kuk mahkemelerine baş vurarak, bu satışın ip
tali yolunda dâva ikamesi zaruretini açıklamış, 
Devlet Demiryolları yetkililerinin bu konuyu 
ihmal etmemelerini, bir hafta kadar bir zaman 
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sonra böyle bir dâva açma hukukî olanağını da 
kaybedeceğini arz etmiştim. 

Sayıcı Ulaştırma Bakanımızı bu türlü söy
lentilerden tenzih ederim. Fakat, kendilerinin 
Bakanlığından evvel vukubulmuş bir olayın, 
siyasi yifhü Anayasa Mahkemesine intikal etmiş, 
hukukî!yönü hâlâ aktüalitesini muhafaza et
mektedir. 

702 bin liraya Başbakanın yakınına satışı ya
pılan bit gayrimenkul, 1969 senesinin Mayıs ayı
nın 15 inde İdare Meclisi karariyle tapuya inti
kal eden bir gayrimenkul, 2,5 ay sonra 8 400 000 
liraya (Ziraat Bankasına, 3 milyon liraya da 
Vakıflar Bankasına ipotek edilmiştir. (C. H. P. 
sıralarımdan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhierem arkadaşlarım, hukukçular bilirler 
ki; ipotek, bir ayın karşılığı verilir, değer kar
şılığı verilir, Devlet Demiryolları ekspersiz yap
tırıp jffiO veya 350 lira kıymet koydurur, Zi
raat Bajakası yetkilileri ekspersiz yaptırır 1 500 
lira krjmet koydurur. Aradaki fark 1 500 lira 
gibi kokikunç bir farktır ki, Hazinenin 10 mil
yon lir̂ u zararını mucibolmuş, hukukî bir ihti
lâftır. 

Her ne kadar Sayın Bakanımız, Ulaştırma 
Bakanlığı Teftiş Kurulunun meseleye el koydu
ğunu spylese de, gerçek şudur M; Ankara'nın 
göbeğimde metresi 35C liraya arsa bulunmaz. 
Bunım [metresi bugün e» az 1 500 liradır. Bu hu
kukî dâvayı... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bugün 
1 000 İraya dahi arsa yok. 

O. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAF
TAN Revamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
iptal davası açmak suretivle. Devlet Demiryol
ları ardasının, tekrar Devlet Demiryollarına ma-
ledilm^ti yolundaki ihmalkârlık, yine bu Mec
lisi pfüttlerce messrül edecektir ve bunun sorum
lularını hiçbirimizin kurtarmasına imkân yok
tur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul eqenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

A - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 11 714 997 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 114 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 74 002 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 645 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 105 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 865 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu bölümle ilgili bir aktarma tale
bi vardır. Sayın Bolu Milletvekili Şükrü Kiykı-
oğlu tarafından verilmiştir. Bayındırlık Bakan
lığının 23. 521 nci maddesinden, 2 350 000 lira
nın tenzili ile Ulaştırma Bakanlığının 23. 551 nci 
bölümüne 2 350 000 liranın eklenmesi talebedil-
mektedir. Ancak, Bayındırlık Bakanlığı bütçe
sinin, bu parayı ihtiva eden bölümü, Genel Ku
rulun oyuna arz edilmek suretiyle kabul edil
miş bulunduğu cihetle, bu takririn Bayındırlık 
Bakanlığında eksiltici bir takrir olarak verilip, 
bu bütçede de ekleyici bir takrir olarak müta
lâa edilip eklenmesi lâzımdır. Aksi halde, bu 
takrir gider artırıcı bir takrir olur. Bayındırlık 
Bakanlığının, tekrar bu bölümünün oylanması
na imkân yoktur. O bakımdan oya arzını Baş
kanlık mümkün mütalâa edememektedir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalrı 

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 325 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (1/289) (S. Sa
yısı : 149) (1) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe ka
nun tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı cari harcamaları 
için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(52 824 500) lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(18 136 750) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 140 539) lira ki, toplam ola
rak (72 101 789) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvellerini okutuyorum efen
dim. 

(A/l) Carı harcamaları 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 34 890 178 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 149 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

28 . 5 . 1970 O : 1 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 4 353 922 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 9 770 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 809 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 125 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 6 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 10 261 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 7 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 721 836 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 411 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi cetvellerîyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum; Kabul ledenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (72 101 789) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 
(B) CETVELİ 

Bölüm Lira 

62.000 işletme gelirleri 28 700 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

63.000 

Lira 

72.000 

Çeşitli gelirler 300 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
İBtmiyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler 43 101 787 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunu-
yorumj Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmi^târ. 

Majlde 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında 
elde eıjUlecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsilime 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

i 

BAjfKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i 

Maidde 4. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi (jtenel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 36JH5 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hiSetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaret
li cetfelde gösterilmiştir. 

36{j$ sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici jaahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu 
karar^ile kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar er
tesi yal Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük ı̂ Cillelt Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

>KAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylariaıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlejv Kabul edilmiştir. 

Mealde 5. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi jGjtenel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
28 . İ . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna bağ
lı (lj sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilen 1970 bütçe yılın
da killanılamaz. 

LN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylaafauza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

flYJİdde 6. — (Geçen yıllar borçları) mad-
deleıjijadeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinde bu maddelere, 

ıb) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücrletler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işpatetli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
?ml edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Mey
danları Bütçesi Millet Meclisimizce kabul edil
miştir. Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin, Ba
kanlık erkânına ve memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

— 887 — 
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III. —. BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının, İçişleri, Adalet, Anayasa komisyonla
rından seçilecek 4 er üyeden müteşekkil geçici 
bir komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

1. — İçişleri Bakam Haldun Menteşeoğlu'-
nun, 1/336 ve 1/337 esas numaralı kanun tasarı
larının havale olundukları komisyonlardan seçi
lecek 4 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (1/336, 1/337, 4/70) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır efenidim, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş olan 
Dernekler kanun tasarısı ve 171 sayılı Toplantı 

İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul e'ddlımiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B — ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde gruplar adına söz almış 
bulunan sayın üyeleri arz ediyorum : 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Vefa Ta
nır; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Bahir Ersoy; 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Enver 
Turgut; 

İkinci kez, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
îhsan Kabadayı söz almış bulunmaktadırlar. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan 
sayın üyeler : 

Güllü, Asutay, Aslan, Arınç, Çiloğlu, Danış
man, Buldanlı, Hiçeriımez, Baytürk, Abbas, Bi-
nay ve Sayın Kıllıç'tır. 

İlk söz, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Vefa Tanır'dadır. 

Sayın Tanır, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sosyal ve ekonomik hayatın düzenlenmesin
de başlıca görevli yüklenmiş bir bakanlığın büt
çesi üzerinde, Güven Partisinin görüşlerini arz 
•edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım; peşinen, bundan iki yıl 
evvel Çalışıma Bakanlığının 1968 bütçesini ko
nuşurken, bütün siyasi partnerimizi ve sözcüle
rimizi müteessir eden, hemen o bütçe görüşme
lerinden 3 - 5 gün evvel Zonguldak'ta cereyan 

eden kanlı hâdiselerden iki yıl sonra, 1969 da 
ve 1970 te bu gibi hadiseleri Türkiye'de görme
menin kıvancı içinde bulunduğumuzu arz ede
rek, bütçe üzerindeki konuşmalarıma geçece
ğim. 

Bu kıvancımız, daha ziyade Türk işçisinin 
büyük çoğunluğunun demokratik rejime bağlı, 
sınıf kavgasını hedef tütmıyan, kanunlara say
gılı, kanunlara saygı çerçevesi içinde haklarını 
ariyan milliyetçi kuruluşlar etrafında toplan
masından doğmuştur. Böyle bir toplanmayı ba
şarmış Türk işçisine, Güven Partisi yürekten 
gelen basan dileklerini sunar. 

Aziz arkadaşlarım; Çalışıma Bakanlığının 
başlıca vazifeleri, sosyal ve ekonomik düzenin 
sağlanmasıdır, dedim. Bugünkü hakikat nedir? 

Serveti, canlan ve emekleriyle yaratanlar ve 
servete sahibolanlann arasındaki muazzam uçu
rumdur, aziz arkadaşlr. İşte bundan dolayıdır 
ki, dünkü hadiseler, 1968 den önceki kanllı hâdi
seler işçi arasında yer alabilmiş, son tahrik gü
cü bundan almış; makinaya, mala, cana tecavü
ze yeltenmeler bundan dolayı olmuştur. Çalışma 
Bakanlığı bunu başardığı gün, Türkiye'de bu
günkünden daha huzurlu günler olacaktır arka
daşlar. 

Bir sanayi devletine doğru yönelmemiz, el
bette ki, memleketimizde bu ideolojik münakaşa
ları devam ettirecektir. Bugün sokaktaki hâdi
selere eğer işçi muhitlerinde daha ziyade raslı-
yamıyor isek; biliniz ki, aziz arkadaşlanm, bu 
deneme işçi muhitlerinde bundan 2 - 3 sene ev
vel yapılmış ama, basan sağhyamadığı için par-
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mak tuğdan çekimiş, Irâr bagfca yerde oynatılır 
hale g^miıştör. Türk işçisi Tm imtihanını -2 - 3 
yil enlet başarmıştır arfetdaşlar. Yoksa, bugün 
sokak (Hareketleri, iş ve işçi muhitlerinde; bu
günkü İ kanlı kavgalar, tabancalar oralarda pat-
Iryaeafl^idi. Bu, Türk işçisinin muvaffakiyetin
den dojtayı, bir başka alana kaydırılmıştır. Yüce 
Tanndjşn, o alanda da bu parmaklarm oynama-
msınııjlyazedriz. 

Çolt muhterem arlcadaşlarım; 
'Çalışma Bfökanlığı bütçesi üzerinde konu-

şurlcenL tanım işçilerine bakanlığın el uzatma-
masnujin da yakmmafk isterim. Anayasamız, ça-
hşanlai* aynı baldara sahip kılmak ister, ama, 
aziz aifeadaftarım, bugün durum böyle midir? 
Anayasayı tam uygulayabilmiş miyiz? Türkiye*- 1 
mizde ffeinleree tarım işçisi, mevsim işçisi ve bu
gün İp 2T9 orman köyünün içerisinde yaşıyan 
$ - § ıtoftlyona yakm orman işçisi, orman ailesin
den tdşeMcBl eden işçi, bugün sosyal güvenlik
ten mahrumdurlar; ne kasalıkları garantiye 
alınamübr, ne işsiz kaldMan gün garantiye 
alınnuglır... Ama, her senenin bütçesinde her si
yasi parti olarak bu meseleleri bu kürsüye ge-
tirmişiadir. Bakanlıkta çalışan arkadaşlarımız 
ve aayia bakanlar, tarım işçilerinin sosyal gü-
venüğfc alınacağını ve hazırlıkların tamam ol-
duğm}* söylerler; ama bu bir türlü gerçekleşe
mez. Bugünkü temennimiz, bu meselenin de bi
ran etV£d tahakkuk safhasına geçmesidir. 

A4x arkadaşlarım; Çalışma Bakanlığının, 
yiae ikr yıl JMI kürsüye gelen Tamularından yeni 
tefküln kanunu, Tarım îş Kanunu - biraz evvel 
baJbtenik - İssizlik sigortası, işyerinde eğitim 
tasarı^, Çıraklık Kanunu hâlâ hepimizin temen
nileri ;*te Bakanlığın da gayretleri arasındadır. 
Bu g^retier kendilerini yormasın; biran evvel 

haline gelsin; gönülden düeğhmzdir. 
arkadaşlarım; işçiler ve aileleri çalış

tıkları müddetçe sağhk tesislerinden yararla-
noiaai Bugün işçilerimiz, Anayasada kendüeri-
ne ta«aıan hakların pek çoğuna sahibolmaları-
na rafua&en, fiyat artışları her gün işçinin eline 

{miktarı küçültmektedir. Bununla şunu 
ifade Mftmek isterim : İşçi, emekfli olduğu zaman 
güosijs Türk memuru kadar dahi bir maddi gü-
oe aatatP değildir. Memurdan daha az güce sa-
hibol|ü bnı işçilerin yaşayışları da memura ben
zeme! 4afaa yıpratıcı bir yaşayıştır. Öyle ise, 
emekli olduğu andan itibaren hastaneye, heki

me ve sağlık güvenliğine herkesten fazla muh-
taoolduğu halde, emekKHkle beraber sağdık te
sislerinden istifade etmesi de isçinin elinden 
atatmış oluyor. Bunun üzerinde büyük gayretle
rin sarf edilmesi, gönülden dileklerimİBdir. 

Aziz arkadaşlarımı; 
Çalışma Bakanlığının Bütçesi müzakere edi

lirken, Sosyal Sigortalar, îş ve tşçi Bulma Ku
rumu, Bakanlığın iki esaslı müessesesidir. Hele 
bu kurumlar içerisinde başta geleni Sosyal Si
gortalardır. İffaH yönü ile bugün memleketimiz
de 10 milyar liraya yalan ve gelirleriyle de S 
milyar liraya yalan büyük maddi güce sahib©-
lur bu teşekkül, maalesef elindeki büyük maddi 
imkânları ya tahvillere yatırmıştır, veyahut ta 
han, hamam, apartman gibi ekonomimize daim 
az fayda katan yatırımlara yöneltmiştir. Bu 
dev müessesenin, elindeki imkânları sanayi ya
tırımına doğru kaydırmasını Güren Partisi ola
rak gönülden dileriz. Böylece de aziz arkadaşla
rım, plân hedeflerine doğru daha çok yaklaş
mış, yabancı memleketlerdeki işçilerimizin bü
yük bir kısmının paralarını da bu sanayi mües
seselerine çekmiş olacağız, önümüzdeki yıllarda 
Sosyal Sigortaların bu faydalı yöne yönelmesi
ni bekliyeoeğiz. 

Muhteremi arkadaşlarım; 
tş ve İşçi Bulma Kurumu, personel kifayet

sizliği dolayısiyle bugün tam randımanlı bir 
çalışma yapmamaktadır, fakat, sayın milletvekil
leri hepiniz bilirsiniz kurumun, onda biri dahi 
olsa yükü bizim üzerimizdedir. Her gün kapı
mız iş bulamamış binlerce vatandaşımız tara
fından çalınır; her gün Meclisin kapısının önün
de, yıllarca evvel dış memleketlerde çalışmak 
için sıraya girmiş bir kısım vatandaşlarımız ta
rafından yolumuz kesilir. Bu demektir İd, Tür
kiye'de açık ve kapalı işsizlik son haddine var
mıştır. 

Aziz arkadaşlarım; pek çok arkadaşımın 
elinde aynı mektupları gördüm, sizlerde de 
vardır. 1965 - 1966 senesinde Almanya'ya git
mek için yazılmış bir vatandaş mektubunda 
şöyle de* : 

«Sayın Milletvekili... (A veya B)> 
«Baha evvel gidebilmem için ne gibi bir yol 

tutulacaksa, bunun maddi külfetini hiç sıkılma
dan «evet» de; ben geleceğim, ne lazımsa vere
yim» Mektup böyle başlar. Bize gelen böyle mek
tuplardan sonra, zannederim tş ve tşçi Bulma 
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Kurumunun önünde cüzdanlar ortaya konula
rak bu işler takibedilir. 

Aziz arkadaşlarım, ama son yıllarda şunu 
müşahade ettik ki, bu feragatkârlıkla, bu dar 
imkânlarla çalışan, bu kıt personel ile çalışan 
müessese, bir tek vatandaşı her hangi bir im
kân tanımadan, sırasını bozmadan, hukuk ni
zamı içerisinde âdil esaslar altında yurt dışına 
göndermektedir. Vaktiyle bunların bize yazı
lan mektuplar gibi çok kötü misalleri vardı, 
ama son yıllarda büyük bir başarıya eriştiği 
için İş ve işçi Bulma Kurumuna da Güven Par
tisinin tebriklerini bildirmek isterim. Çok gü
zel bir nizamla işlemektedir. 

Bu tebriklerimin yanında Sayın Bakandan 
ve iş ve işçi Bulma Kurumunun Genel Müdü
ründen bir başka ricam olacak : 

Bütün bunlara rağmen, kurum bir tek nu
munesini yıllarca vermemiş olmasına rağmen 
piyasa açıkgözlerle doludur. Sahte pasaport
lar temin edilir, dışardan işler temin edildiği 
söylenir, 2 bin lira, 3 bin lira alınır, sırasız gön
derileceğiz diye binlerce vatandaşımız dolan
dırılır. 

Biz isteriz ki kurumdan, biz isteriz ki Sayın 
Bakandan, bugün sayısı milyonların üzerine 
yükselmiş, ta 1964 ün Nisan ayından beri kuy
rukta bekliyen delikanlıların her gün üçü beşi, 
mantıklarına rağmen, akıllarına rağmen yine 
bu tuzağa düşerler; sık sık radyoda veya el 
ilanlarıyla bu işin rüşvetle, dolandırıcılıkla yü-
rümiyeceğinin anlatılmasını temin etsinler yok
sa aziz arkadaşlarım, bunun önüne geçmenin 
imkânı olmuyor. Ondan sonra da dolandırıcı ta-
kiıbetmek te milletvekiline kadar geliyor. 

Dış ülkelere gitme memleketimizde pek re
vaç bulmuştur. Bunun sebebi iktisadi sıkıntı
dır, bunun sebebi artan nüfusu toprağa bağlı-
yamamaktır. 

Yine iş ve işçi Bulma Kurumundan ve Sayın 
Bakandan bir başka ricam : 

Bu memlekette bir tarafta yurt dışına git
me talepleri devam ederken, bir tarafta toprak 
dağıtımları yapılmaktadır. Son iki yıl içerisin
de 2,5 milyon dönüme yakm toprak dağıtılmış
tır. Pek çoklarını müşahade etmişim ki, toprak 
komisyonundan alınan bir toprak 3 - 5 yıllığına 
hemen icara verilmiş, bu 3 - 5 yıllık para cebe 
konarak Almanya'ya, Danimarka'ya sırasız 
turist olarak gidilmiş böylece yurt dışında 20 -
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25 bine kadar vatandaşımız bu paralan harca-
ymcaya kadar kaçak iş bulabilmişlerse bulmuş
lar, sonradan iade edilmişler, bulamamışlarsa 
oradaki sefaretlerimizin kapısında aç ve sefil 
sürünmüşlerdir aziz arkadaşlar. 

Çalışma Bakanlığının üzerinde hassasiyetle 
durmasını arzu ettiğimiz mesele şu : Bu insan
ları toprak sahibi kılarak çiftçi yapacak isek, 
bunların yurt dışına kanunen çıkmalarına im
kân yoktur. Hazineden verilen araziler bizzat 
ekmeleri şartı ile verilmiştir. Bu incelemeye 
girdiği gün sayın Bakanımız inansın ki, yurt 
dışından binlerce işçiyi getirmek veyahut bura
daki topraklarını alıp sokaktaki binlerce açı 
toprak sahibi kılmak kendisinin başarılı bir va
zifesi olacaktır. 

Devleti dolandırdıktan sonra yurt dışında 
daha rahat veya daha sefil bir hayata, bir baş
kası topraksız sürünürken, hiçbir vatandaşımı
zın hakkı değildir. Bu hak kendilerine tanın
mamalıdır. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizin meselelerine 
de bir nebze değinmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki tür
lü sıkıntılardan dolayı anasını, babasını ve 
yavrusunu terketmiş işçilerimizin maalesef saf 
ve temiz dimağları dışarıda yabancı ideolojiler
le bir başka tarafa doğru kaydırılmak istenir. 
Bugüne kadar Çalışma Bakanlığının bu uğurda 
türlü teşebbüsleri olduğunu biliyorum, ama 
aziz arkadaşlarım, dünyanın oturmuş devletle
rinde türlü ideoloji çarpışmaları muvaffak olur
ken, elbette ki biz, dünya devletlerinin üzerin
de özel tedbirlere başvurmaya mecburuz. Hele 
böyle dışarıya giderken her hangi bir eğitime 
tabi tutulmadan gönderilen genç dimağlar, dı
şarıda her türlü sapık ideolojinin peşinde ko
şabilirler. Yurda 3 - 5 sene sonra her ne kadar 
bir miktar para ile dönselerde, bu memleketin 
içerisinde bu millete faydalı kişiler olmaktan 
uzak, daha karıştırıcı unsurlar haline gelmek
te oluyorlar aziz arkadaşlarım. Onun için Sa
yın Bakanlığın, dış ülkelerdeki işçilerimizin 
bu ideolojik çarpışmalardan uzak tutulması 
için azami gayreti sarf etmesini gönülden di
lerim. 

Yine aziz arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı 
bütçesi üzerinde dururken, esnaf ve küçük sa
natkârların sorunlarını da bir, nebze dile ge
tirmek isterim. 
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Demokratik düzenin, teşebbüs hürriyeti
nin, anejşru kazancın, mülkiyet hakkının ve alın 
terinin şerefli koruyucularından olan esnaf ve 
sanatkârlarımızın refah içinde ve yarınından 
emin olmaları, sosyal yapımızı tehlikelere kar
şı daha dayanıklı bir hale getirmeleri, Çalışma 
Bakanlığının bu mevzu üzerine biraz yönelmesi 
ile mütnkündür aziz arkadaşların. 

Sayıları 2 milyonu bulan ve günlük kazancı 
ile geçimini temin eden, çalışmadıkları zaman 
ailelerinin geçimi tehlikeye düşen, hastalık, ih
tiyarlık, kaza ve ölüm gibi hallerde hiçbir gü
venliği olmıyan bu (topluluğun biran evvel sos
yal güvenliğe ve huzura kavuşmasını memleke
timizin üstün menfaatleri bakımından zaruri 
görüyoruz. 

Esüaf ve küçük sanayi erbabı için en pra
tik veıtgi sistemi olan vergi muamelelerinin ba
sitleştirilmesini, esnaf ve sanatkârları defter 
tutma gibi muhasebe bilgisini gerektiren kül
fetlerden muaf tutan ve bilhassa bu zümrenin 
modern anlayışla geçim seviyesinin yüksek tu
tulması suretiyle gelişmesini ve dolayısiyle sos
yal adalet ilkelerine uygun bir şekilde yaşa
masın^ imkân verecek vergi adaletinin tesisini 
lüzumlu görüyoruz. 

Küçük sanayicinin problemlerini tespit ile 
tatbikata intikal ettirilmesi için yeteri kadar! 
istatistik bilgilere sahibolmadığımıız hapimiz-
ce malûmdur. En kısa zamanda küçük sanayi
cinin jenvanterinin ikmal edilerek, esnaf sayı
sının işkolları itibariyle tesbit edilmesini de 
lüzumlu görüyoruz. 

Çcjtk muhterem arkadaşlarım, Türk iş ha
yatı iğin hayırlı hizmetler temennisi ile, Sayın 
Bakanın muhterem şahsında Bakanlık men
suplarına ve Türk işçilerine saygı dilekleri
mizi ve selâmlarımızı sunarak huzurunuzdan 
ayrılıyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu admai Sayın 
Bahir? Ersoy, buyurunuz. 

0.| H. P. GRUPU ADINA BAHİR ERSOY 
(Istaiıtoul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Çalışma Bakanlığının 1970 yılı bütçesini 
tartışırken muhterem Heyetinizi G. H. P. Gru-
pu aflına hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 

Millet hayatımızın her dalı ile ilgili bir ba
kanlıktır bu. Görevi; istihsal gücümüzün nâzı
mı olmaktır. 

«Günümüzün devleti çalışanların insanca 
yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık için
de gelişmesi için sosyal, iktisadi ve malî tedbir
lerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler; 
işsizliği önleyici tedbirleri alır» Anayasa, Mad
de :42. 

Diğer taraftan Anayasamızın 43 ncü madde
si ise; «Kimse, yaşına* gücüne ve cinsiyetine 
uygun olmıyan bir işte çalıştırılamaz. Çocuk
lar, gençler ve kadınlar çalışma şartları bakı
mından özel olarak korunur» derken, 

45 nci maddesinde ise; «Devlet, çalışanların 
yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elveriş
li, adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli 
tedbirleri alır» hükmüne varmış, diğer madde
leriyle de sosyal devletin tam yapısını çizmiş
tir. 

Böylece Anayasamızın «Cumhuriyetin Nite
likleri» matlabını taşıyan 2 nci maddesi; «Tür
kiye Cumhuriyeti insan haklarına ve başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan millî de
mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir» 
diye nitelediği Devletimizin sosyal vasfının ge
reğini ortaya koymuştur. 

Eğer 2 nci maddenin gerekçesi incelenirse, 
orada, Devletin fakirin tenceresine eğileceğini 
söylediğini görürüz. 

Burada yeri gelmişken belirtelim ki, Adalet 
Partisi İktidarı işbaşına geldiğinden beri tuttu
ğu ekonomik politikası ile zengini daha zengin 
yapmış, fakire sırt çevirmiştir. Halen millî ge
lirimizin % 61 ini nüfusumuzun % 20 si, % 39 
unu ise ,% 80 i almaktadır. Bu tutumla, olay 
zamanla gelişecek, dengede devamlı bozulma 
olacak, cemiyetimiz bünye buhranı geçirmekte 
ilerleme yapacaktır. 

Anayasamızın sosyal devlet anlayışında, 
emeğin ve insan zekâsının üretimin temel ve 
dinamik unsuru olduğu kabul edilerek, fırsat 
eşitliğine, millî gelirin ve servetin dengeli da
ğılışına dayanan bir özleyişi vardır. Bu emeğe 
dayanan âdil ve çoğunluğun yararına işliyen 
bir toplum özleyişidir. Bu anlayış içinde Çalış
ma Bakanlığının görevinin önemine ve Ana
yasamızın anlayışı içindeki yerine dikkati çeke-

— 891 — 
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riz ve bu münasebetle vazifesini feragatle ya
pan Çalışma Bakanlığı mensuplarına buradan 
teşekkürü bir borç biliriz. 

Bu arada Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanu
nunun hâlâ 28 . 1 . 1946 daki ruhunu muhafaza 
etmiş olduğuna da dikkati çekerim, ama bu, Ça
lışma Bakanlığının g-ünümüzün gereğine göre 
çalışmamasını gerektirmez. Bakanlık kendisini 
günün gereğine göre ayarlamalıdır. 

Bakanlığın kötü bir talihi vardır; Görevi 
ne kadar önemli ise, bütçeden hissesi o kadar 
azdır. Bakanlığın işyerlerini murakabede çalış
tırdığı müfettişleri, yaşantılarında gerçekten 
mahrumiyet içinde kıvranmaktadırlar. Kadro 
sayısı 113 olan, fakat ücret yetersizliği yüzün
den fiilen sayılan 93 e inen, zaman zaman çoğa
lıp tekrar azalan bu insanların fedakâr çalış
malarından dolayı tebriki ve onlara teşekkürü 
borç sayarız. 

Muhterem arkadaşlar, Başbakan Sayın Sü
leyman D emirdin dâhil olduğu bir heyet, mem
leketimizde âtıl kapasitenin tesbitine görevlen
dirilmişlerdi. Bu heyete, memleketimizin otori
telerinin verdikleri raporlarda ilginç bilgiler 
vardır. Bunlardan bâzılarını bilgilerinize suna
rak işsizlik konusuna değinmek istiyorum. 

«1. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin elin
deki tezgâhları bir araya getirerek 3 tane 
Krupp Fabrikası kurulabilir.» 

25 Şubat 1961 
Makina Yedek Parçaları 

T. A. Ş. Genel Md. 
Vedat Alpdoğan 

«2. — Denizcilik Bankası tesislerinde muay
yen tonaja kadar gemilerin yerli imal edileceği 
tahmin edilmektedir.» 

14 . 4 . 1961 
Yüksek Murakabe Heyeti 

«3. — Kırıkkale Fabrikası, şeker fabrikala
rı, cer atelyeleri, Zirai Donatım Kurumu Ada
pazarı atelyeleri, Gölcük tersanelerinin birçok 
makinaları boştur.» 

26 . 2 . 1961 
İstanbul Teknik Üniversitesi Ma
kina Fakültesi Ziraat Makinaları 
Muayene ve Araştırma Merkezi 

Müdürü 
Prof. Dr. t. Hakkı öz 

«4. Elimizde verimini 5 misli artırabileceği
miz bir makina imalâtı sanayiimz bulunmakta

dır.» 
Ayn* şahıs 
«5. Halen Gölcük Tersanesi % 10 kapasite 

ile çalışmaktadır.» 
Teknik Üniversite profesörlerinden 

Ata Nutku 

Görülüyor ki, memleketimizde gerçekten âtıl 
kapasite vardır, buna mukabil işsizlik de vardır. 
Nitekim Türk - İş'in 11 Mayıs 1970 te Erzurum'
da yaptığı 8 nci Genel Kuruluna sunduğu rapo
run 249 ncu sayfasının son paragrafında; 
« . . Bütün bunların sonucu olarak da Türkiye'
de gitgide büyüyen işsizlik sorunu tehlikeli bir 
durum arz etmeye başlamıştır. Bu durum diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında daha açıklıkla or
tay?, çıkmaktadır.» denmektedir. Buna mukabil 
işsizlik sigortası hâlâ çıkmamıştır. 

Sayın Çalışma Vekilinin konuya ciddiyeti* 
eğilmesin* bütün işçilerin yürelcten temenni et
tiklerini. biliyoruz ve bu temenniye biz de canı 
gönülden katılıyoruz. 

Arkadaşlarım, sırası gelmişken yurt dışına 
gider, işçiler sorunu üstünde de duralım. 

Resmî beyanlara göre yurt dışına gitmek için 
780 bin kişi civarında sıra bekleniyor, senede 
80 - 100 bin kişi de gönderiliyor. İşçilerimizin 
bu dışa alanının, yurt içinde iş hayatındaki hu-
surda^, olmadığı muhakkaktır, fakat yurt dışı
na çıkanların da oradaki huzurlarının yerinde 
olduğu iddia olunamaz. Onlarla gereği gibi il-
gilenilmediği de muhakkak. 

Türk - iş'in Erzurum'da yaptığı Bomgreye 
sunduğu raporun 376 nci sayfasından 382 nci 
sayfasına kadar olan bölümü bu konuya ayrıl
mıştır. Şimdi rapordan bâzı pasajları okuya
lım : 

« . . Son Hükümet programı da bu sorun
ların halli yolunda hiçbir tedbir getirmemiştir. 
Programda; yabancı memleketlerdeki, işçi ta
sarruflarının yurda aktarılması ve dönüşlerinde 
kendilerine iş imkânları ve güvenlik verecek te
sislere yatırılması konularındaîri tedbirlerin alın
masına devam olunacaktır denmek suretiyle 
yurt. dışındaki işçilerimize hâlâ dış ticaret açı
ğımızı kapatacak bir döviz makinası gözü ile 
bakıldığı açıklanmıştır.» 
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Ayrıca, ilâveten, «Kimse onların da bu vata
nın evlâtları olduğunu hatırlamamakta, yabancı 
diyarlardaki binbir derdinden biri ile olsun ilgi
lenmek gereğini hissetmemektedir» diyor ve 
böylecö sendikacı dili ile durumu acıca ortaya 
koyarak aşağıdaki örneği veriyor : 

«Ağır veya parçabaşı işçisi olarak, gündüz
leri fabrikaların büyük hollerinde, ya da inşaat
larda çalışarak geçirirler. Geceleri ise dört -
beş arkadaşın paylaştıkları, kabin kadar küçük, 
buna karşı, kirası çok yüksek odalarda geçer. 
Ya kaba tahta ranzalarda, ya da hastane somya
larında yatarlar. Duvarlara yapıştırılmış basit 
resimler onlara yurtlarını hatırlatır. Yabancı 
işçiler yurdumuzda konuk işçiler diye adlandı
rılır. Ama, misafirlikle en ufak bir ilişkileri 
yoktur, bir yabancı muamelesi görürler. Birçok 
işveren onları her türlü haktan yoksun sayar, 
bir uşak muamelesi yapar. Ağır olduğu, kirli 
olduğu, ya da az ücret ödendiği için Avusturya
lı işçilerin yapmadığı işler bunlara verilir. Biz
ler efeşdi, onlar ise uşaktır!..» 

Yabancı işçiler arasında, Türklerin, kahve 
tiryakŞBkleri yanında sadece bir zevkleri var
dır ; büyük istasyonlarda küçük gruplar halinde 
toplanıp konuşmak ve İstanbul'a giden trenle
rin arkasından hayal dolu gözlerle bakmak...» 

Bu yazı Avusturya İşçi Sendikaları Konfede
rasyonunun yayın organının Temmuz 1969 sayı
sında çakmıştır. 

Türk - İş raporu daha acı dille durumun tah
liline devam ediyor ve yabancı ülkelerde çalışan 
işçilerimizin çalıştıkları ülke işçileri ile aynı hak
lara sabibolmadıklannı, hattâ o işçiler ölçüle
rinde ücret almadıklarını, Avusturya İşçi Sen
dikaları Konfederasyonunun yukarda bahsi ge
çen yayın organından aldığı yazılarla ispatla
maya çalışıyor. 

Ayraca, Avustralya'ya gönderilen işçiler için 
Avustralya'dan dönüş teminatı alınmamıştır. Bu, 
işçilerimizi zoraki hicrete mahkûm eder. Bu du
rumun itashihine çalışılmasını isteriz. 

Netice olarak, yabancı memleketlere giden 
işçilerimizi, pazarlık mamasına oturarak tek 
tip statü ile göndermemizin gereğini kabul ve 
işçilerimizin değişik ülkelerde başka başka iş 
şartı ile çalışmalarını önlemek büyük bir vazi
fedir, Sayın Çalışma Bakanımızın bu konuya 
dikkatle eğileceğini ümidederiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Çalışma Bakanlığı 274 ve 275 sayılı kanunları 

revize edecek taşanları Yüce Meclisimize getir
miştir. Bunlar üzerindeki partimizin görüşü, 
adı geçen taşanların müzakereleri sırasında bil
ginize ve istifadenize sunulacaktır. Bizim şim
di Türk işçi hareketinin gerçekçi görüşünün ve 
yürüyüşünün yapıcılık ölçüsü içinde devrimci 
ilkelerin takipçisi havasına bürünük vasfını göl-
geliyecek her şeyden kaçınılmasını tavsiyeden 
başka söyliyecek sözümüz yoktur. 

Aynca, işçi - memur anlayışının pürüzsüz 
halledilmesini bekliyoruz. Konu Yüce Mecliste 
müzakere edildiği sırada detaylanna kadar ini-
lecektir, ama Personel Kanunu ve oradaki tarif
le işçilerin statülerinde değişiklik yaratılmama-
sma dikkati çekmekte fayda vardır. Gelen ta
san işçi tarifini daraltmaktadır. Çalışma Ba
kanlığı 274 sayılı Kanunun tadilinde başka, 
Maliye Bakanlığı adı geçen tasanda ayn bir 
işçi tarifi ile gelir de, bu iki tasan da Hükümetçe 
benimsenmiş olursa, ortaya nasıl bir çelişkinin 
geldiğini anlatmayı bile yersiz buluruz. 

Sırası gelmişken genel grev konusuna da de
ğineceğiz. 

Türk - İş raporunun 446 ncı sayfasının ilk 
paragrafı şöyle söylemektedir: «Aşağıda, 274 
sayılı. Kanunda da takibettiğimiz sıraya uygun 
olarak, Türk - İş in ilk olarak hazırlıdığı ve 
Meclisin geçen döneminde Sayın Özdemir, Tür-
kây, Turgut ve Ertuğrul aracılığı ile Meclise 
intikal eden teklif..» diye devam eder. Şimdi, 
geçen dönemde A. P. Grupuna mensup bu arka-
daşlanmızm (ki, halen Sayın Hasan Türkay, 
Sayın Enver Turgut - ki, Sayın A. P. Grup Söz
cüsüdür kendileri, aramızdadırlar) Karma Ko
misyonda müzakereye kadar gelen tekliflerinin 
19 ncu maddesinin 3 ncü bendine bakalım; bu 
fıkrada hem genel grev, hem de dayanışma 
grevi vardır. Bendin 2 nci fıkrası aynen; 
« . . Devletin sosyal ve iktisadi politikasını et
kilemek, işçilerin sosyal ve iktisadi durumlannı 
korumak ve düzeltmek amacı ile genel grev ka
ran alabilir.» 

5 nci fıkrası ise; « . . Genel grev süresi 4 iş 
gününü geçemez.» 

6 ncı fıkrasının son cümlesi; « .. destekliyen 
teşekkül faaliyette bulunduğu işyerinde, işyer
lerinde veya iş kolunda dayanışma grevi ka-
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ran alıp uygulıyabilir.» demekte ve 7 nci 
bendinin son cümlesinde ise; « . . Dayanışma 
grevi süresi 8 iş gününü geçemez» hükmü ile 
durumu perçinlemektedir. 

Raporun 451 nci sayfasının 1 nci paragra
fının sondan iki cümlesi; «Bunun tabiî sonucu 
olarak da grev hakkında konan tahditlerin geç
miş uygulama göz önünde tutularak 1969 sene
si Türkiye'sinde kaldırılması ve genel grev 
hakkının Batı camiasında olduğu gibi bu hak
kı lâyikı ile kullanan işçiye tanınması zorunlu
dur. Kaldı ki, tasarıda genel grevin uygulama
sı süre ile sınırlandırılarak ileri sürülebilecek 
endişeler önlenmiş olmaktadır.» deniyor. 

Takibeden paragrafta ise; «Konunun bir 
diğer açıdan tetkiki de genel grevin Anayasa
mıza uygunluğu olmaktadır.» diyerek genel gre
vin Anayasaya uygunluğunu savunuyor. 

Şimdi görüyoruz ki, Sayın Çalışma Bakanı 
genel grevin aleyhindedir, reddediyor. Haklı
dır. Siyasi grev olmaz, diyor. Söyliyebilir, hak
kıdır, ama geçen devre A. P. Grupuna mensup 
4 arkadaşımızın verdiği tasarıda genel grevin 
gayesi «..Devletin sosyal ve iktisadi politikası
nı etkilemek..» diye gösterilmiştir. O zaman Sa
yın Seyfi öztürk A. P. Grupunda değil miydi? 
Bizim bildiğimize göre Sayın Bakan bisdeıı faz
la devredir A. P. iktidarının muhtelif bakan
lık koltuğunu işgal ediyordu. Şu halde geçen 
devre A. P. Grupu, bu kanun nasıl olsa kadük 
olacak, seçimler geliyor, arkadaşlarımız ver
sinler, seçimlere girdiğimizde işçilere bu tasa
rıyı bir cazibe olarak kullanırız diye düşünmüş 
olabilir. Bu ise düpedüz samimiyetsizliktir. 
Şimdi gayriihıtiyari düşünülür; grup mu sami
miyetsiz Bakan mı? Bize göre grup samimiyet
siz olabilir; yoksa grupun geçen dönem muva
fakatini alan konuyu, grupa rağmen, Bakan 
reddedemez. Eğer öyle değilse, tasarı Meclise ge
lince A. P. Grupunun tutumu işi aydınlatacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. iktidarının 
işçi sendikaları politikasına da kısaca değinece
ğiz. 

A. P. iktidarının ilk işi, işçi sendikalarını, 
idarecilerinin politik tandanslarma göre de
ğerlendirmek olmuştur. İdarecisi A. P. li olan 
sendikaların başarılarına sistemli şekilde or
tam hazırlamaya gayret edilmiş, genellikle 
öbürlerine birtakım güçlükler çıkartmaktan sa-

kmılmamıştır. Bu hareketler gayet ustaca tertip
lenmiştir. Böylece, birtakım sendikaların iç 
kaynaşmalara sahne olduğu gerçekleri vardır. 
Bunların yanında, cömertçe grev ertelenmesine 
gidilmiş, bir taraftan sendikaları toparlamak 
için kanun hükümleri getirir görünürken, öbür 
yandan ertelemelerin işçi toplumunun birlikte 
hareket inancına indireceği darbeler ustaca 
tertiplenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk işçi hareketinin 
milliyetçi, vatanperver kuruluşların sevk ve 
idaresinde müspet yönde geliştiği doğrudur ve 
gerçektir. Bu büyük değişimi Türk işçileri açık 
imtihan vererek başarı ile götürmektedir, ama 
A. P. iktidarı işçilerin kurşunlanma devridir. 
Nitekim, 11 Mart 1965 Türk çalışma hayatında 
yeni bir takvimin başlangıcıdır, bunun adına 
iğciler «kurşun devri» diyecekler, sosyal haya
tın eleştirilerini yapanlar da bu ismi benimsiye-
ceklerdir. 11 Mart 1965 te Zonguldak ilimizin 
Kozlu bölgesinde Satılmış Tepe ile Mehmet 
Çavdar isimli maden işçileri kurşunlanarak öl
dürülmüşlerdir. Suçları ne idi bu insanların? 
Hak olduğuna inandıkları şeylerin kendile
rine verilmemesini protesto için ocağa girme
mişlerdi. Bu hareketin nasibi kurşun olmuştur. 
Türk sosyal politikası kanlı bir örtüye bürün
müştü o gün. Peki kanlı eller ne olmuştur? 
Suçlu bulunmuş mu idi? Bizim bildiğimize gö
re, hayır. Bunun altında tahrik varsa, asgari
den tahrikçilerin teşhir edilip gerekli cezaları
nı görmesi gerekirdi. 

Arkadaşlar, bunun ötesinde 12 Ekim 1969 
seçimlerinden biraz önce İstanbul'da demir - dö
küm işçileri ile polis çatışmış, taşlar, demir so
palar ve polis kurşunları dile gelmiştir. Bunun 
altında da eğer tahrik varsa, suçlusunun mut
laka bulunup cezalandırılması gerekirdi. 

Çanakkale'de Çan Seramik Fabrikasında 
grevci işçilerle jandarma karşılaştırılmış, fa-
feat tarafların basireti olayları önlemişti. 

1969 un 12 nci ayında işçi Şerif Aygün'ü 
sırtından vurarak öldürenler cezalarını bulmuş
lar mıdır? Bilmiyoruz, ama A.P. iktidarının tu
tumu bu olaylara şahidolmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Ortak Pazar çallışma 
hayatımız bakımından hassas bir konu halin
dedir. Bu bizim değil, bizzat Ortak Pazar ülke
leri sendikaları için de böyledir. Hattâ ortak
lığa dâhil ülkelerin işçi sendikaları birleşerek 
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Ortak Pazar Avrupa Hür İşçi Sendikadan Bir
liğini kurmuşlardır. Birliğin 25 Nisan 1969 
tarihli kararındaki şu parajı birlikte okuyalım: 
«.'Of tak Pazar Avrupa Hür İşçi Sendikalan Bir
liği ilk kongresinde Ortak Pazann uluslararası 
ihale dönüşün yarattığı problem1!erini göz önü
ne alafak ve zor donamında bulunduğunu ka-
ıbul ederek, varlıklarını güclendirebilmek için 
demokratik düzendeki tüm Avrupa devletlerini 
kapsıyan devletler üstü ve demokratik bir bir
lik kurulması gerekliliğime dikkati çekerek çağ
rıda bulunur» diyor. 

Gelişen teknolojiye paralel eğitiminin oldu
ğunu bildiğimiz Altılann sendikalarının müş
terek kararlarındaki dayanılan endişenin teme
line bakın; Of tak Pazann uluslararası hale dö
nüşünün yaraJttığı prdblem ve zor dönem.. 

Ortak Pazar ülkelerini ürküten bu manzara
nın bizi korkutması tabiîdir. Çalışma Bakan-
liğımıızın konu üstünde dikkatle durduğunu 
ümidetmek isteriz. 

Diğer taraftan, Oftak Pazar ülkelerine sa
tabileceğimiz başlıca malımız, mamul olarak 
tekstildir, öğreniyoruz ki, Oftak Pazar ülke
leri tekfetil mamullerine gıiimrük indirimi yap-
ikiyormuş. Bu hareket, Ortak Pazar ülkelerinin 
samimiyetsizliğine işaret olduğu kadar, tekstil 
iş kolumuz için de tehlike yaratır ve konu bu 
branş sendikalarını, dolayısiyle Türk işçi hare
ketini ilgilendirir. Sayın Çalışma Bakanımızın 
Ikonuyu dikkatle ele almış olduğuna inanıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy; saat tam 13 te 
bitirmenizi rica edeceğim. Bu suretle de 28 da
kika falan olmuş oluyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA BAHİR ERSOY 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, 440 sayılı 
Kanunun tatbikatına da bir göz akmak lâzım. 
Bugüne kadar bu kanunun emrettiği ikramiye 
kâr eden hiçbir müesseseye verilmemiştir. Eti-
lank, Sümeribank gibi müesseselerde böyle bir 
l'âr verilmiş midir? Bunu biz bilmiyoruz, Sayın 
Bakanın bu işi takibetmeısini rica ediyoruz. 

Arkadaşlarım; göçmen vatandaşlanmızdan 
ıL azılan, geldikleri memleketlerde işçi olarak 
çalışıyorlar ve sigoftalı bulunuyorlar. Büyük 
r.şkla vatana geliyorlar, ama sigorta haklan 
geldikleri ülkelerde kalıyor. Bu devletlerle ya
pılan göçmenlerle ilgili müzakerelerde bu konu 

da ele alınıp, primleri Türkiyeye aktarılarak 
bu vatandaşlanmızm yaşlılıkları teminat altına 
alınırsa faydalı olur. 

Bir de meslek hastalığı meselesi vardır. Bir
çok memleketlerde meslek hastalıklannın sayısı 
uoğişiktir. Bizde bunun sayısı çok dar tutul
muştur, meselâ, tüberküloz gibi.. Bu konunun 
yeniden tadada tabı tutulmasını rica edeceğiz. 

BAŞKAN — En son sayfayı rica edeceğim 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BAHİR ERSOY 
ı,Devamla) — İşçi çocuklarının okutulması ko
nusunu da memnuniyetle karşıladığımızı ve 
bunun, sonunda bir sigorta haline getirilerek 
işverenlerin ve Hükümetin iştirak edeceği bir 
sigorta müessesesinin kurulması için bir adım 
olmasını ve Bakanlığın bunu takiibetmesini rica 
ıdeceğim. 

1 Temmuz 1969 da yürürlüğe giren asgari 
ücreti tatbik etmemek için, bilhassa Devlet 
sektörünün bu işi nasıl savsakladığını, A. P. 
iktidarının buna nasıl seyirci kaldığını izaha 
saman yetersiz. 

Taran iş Kanununun her sene söz verildiği 
halde niçin çıkartılmadığının tartışılmasına, 
5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanununun tadil 
tasarısının nerelere sıkıştığının konuşulması, 
emekli işçilerle eş ve çocuklarının Sosyal Sigıor-
tv lann sıhhi tesislerinden parasız faydalanma-
lan gereğini, sakatılann yeni bir işe intibakını 
sağlıyacak rehabilitasyon merkezlerinin açılarak 
ümitsiz insanların hayata yeniden bağlanma-
lannm insani zorunluğımu, şekil bakımından 
iptal olunan 931 in getirip götürdüklerini, Ça
lışma Genel Müdürlüğünün yetersiz kadrosu ile 
Sosyal Sigortalar Kurumuna niçin asil bir genel 
müdürün tâyin edilmediğini, bu milyarlık mü
esseseyi genel müdür vekili ile yönetmenin za
rarlarını, yine Sosyal Sigortalar Kurumuna 
Lİçin 3 genel müdür yardımcısı lâzım olduğunu, 
otomasyonun tehlikesi ile eğtimin, bilhassa tek
nik eğitimin sanayi dalımızdaki önemini, bâzı 
hallerde 1970 modeli makinaları 1930 modeli in
sanlara teslimin zararlannı, dolayısiyle insana 
j/atmmın faydalarını, asrımızın insana yatırım 
a m olduğunu tartışmaya zaman yetersizliğini 
takdir edersiniz. 

Sözlerimi burada bağlıyorum Sayın Başka
nım ve muhterem Heyetinizi Grupum adına say-
giyle selâmlıyorum. (C. H. P. den alkışlar.) 
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BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet-
uKati. Genel Müdürlüğü Bütçesinin açık oya arz 
'edileceğini Başkanlık ifade etti. Oy kullanma 
şekli hakkında bir ifade ve beyanı buluıuma-
diğı, vazifelilerin hatamı oy kupasını koyduk-

BAŞKAN — Doksanıncı Birleşimin ikinci 
Oturumunu açıyorum. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki mü
zakerelere devam ediyoruz. 

Söz A. P. Grupu adına Sayın Enver Tur
gut'ta, buyurun efendim. 

İkinci kez grup adına görüşme G-. P. Gru
pu adına Sayın İhsan Kabadayı'da. 

A. P. GRUPU ADINA ENVER TURGUT 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Çalışma Bakanlığı bütçesi dölayısiyle 
konuşmama başlamadan evvel hepinizi en derin 
saygılarımla selâmlıyorum. 

Çalışma Bakanlığının 1970 yılı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun 
görüşlerini arz ötmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Ülkemizin, çalışanlarla, çalıştınnlalar ara
sındaki ilişkileri ahenk içinde düzenlemekle 
görevli ve gün geçtikçe gördüğü hizmet ba
kımından bu değerini artıran Çalışma Bakan
lığının bütçesi görüşülürken çeşitli konular
da tenkidler yapılmaktadır. 

Bundan önceki yıllarda yine Çalışma B'a-
kanlığı Bütçesi görüşülürken bâzı dilek ve 
temennilerimizi belirtmiştik. Bu temenniler 
Hükümetimiz tarafından hassasiyetle ele alın
mış ve pek çoğu üzerinde çalışmalar yapılmış
tır, hattâ bâzıları tatbik sahasına konulmuş
tur. 

İtin anlaşılmıştır, geri almaları lâzıangeliyor. 

Saat 14,30 da toplanmak üzere oturuma ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

Geçen yıllarda bütçe görüşmelerinde ikti
dar ve muhalefet temsilcilerinin çeşitli ka
nun tasarıları üzerinde durdukları ma
lumlarınızdır. O günlerde konuşulan ta
sarıların pek çoğu Meclislerimizden geç
miş ve milletimize maledilmiştir. Artık dar 
gelirli vatandaşlarımızın tasarruf bonosu 
derdinden bahsedilmemektedir. özerinde fırtına
lar yaratılan ve Adalet Partisi iktidarını iş
çiyi aldatmakla suçlamaya kadar giden 
Ibir emekli kanunu tasarısından söz açılama
makta, Hükümetin va'dini yerine getirmediği 
ısöylenememektedir. Her geçen yıl, çıkmasın
da ihtiyaç duyulan kanunlar çalışan ve ça
lıştıranlara mal edilmekle hedef ine ulaşacaktır. 
Bugün bahis konusu olan tasarılar, önümüz-

I deki yıllar tartışma konusu olmaktan çıkacak-
! tır. Bunun sebebi, Adalet Partisinin yüce mil-
| lete taahhüdettiği hususlarda istikrarlı bir po-
[ litika izlemesidir. 

Genellikle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununu tadil eden 1186 sayılı İşçi Emeklilik 
Kanunu, ileri ülkelerdeki emsal kanunların 
üstümde hükümler getirmiştir. Gerek seçim 
öncesi Millet Meclisi tarafından ve gerekse 
seçim sonrası Cumhuriyet Senatosu tarafından 

I kabul edilen bu kanun, parlömanterlerimizin 
çalışanların sosyal güvenliği üzerinde göster
diği hassasiyeti ortaya koymuştur. Bu kanu
nunun çıkmasında emeği geçen bütün arka-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Fikret Turhangil 
KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 
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dağlara huzurunuzda teşekkürlerimizi sunmayı 
görev sayarız. 

Değerli milletvekilleri; 
Meclislerden çıkacak her kanun, bu kanu

nun çıkmasında emeği olan tüm parlömanter-
lerin malıdır. Oysa M; Adalet Partisi iktidarı 
tarafmjîan hassasiyetle ele alınan pek çok ta
sarının kanunlaşmasından sonra, bâzı muhale
fet kaaadına mensup arkadaşlarımızın derhal 
harekete geçerek çıkan kanunlara sahip çıktık
larını, gıkanlamıyanlar için de iktidarı suçla
makta e-lduklarını görmekteyiz. Yine aynı şa
hıslar Bütçe Plân Komisyonunda yaptıkları ko
nuşmayı bir tarafa bırakarak, dışarıya çıkınca 
değişik bir ifadeyle özel mektuplar yazmakta 
ve Devlet memurlarına «Ben sizin için şunları 
tekldf ettim ama, Adalet Partisi milletvekilleri 
bunu kabul etmediler» diyebilmektedirler. Sa
yın milletvekilleri, elimde vesikalar vardır. Bü
tün bölge çalışma müdürlükleri iş müfettişleri
ne tek tek mektup yazılmış ve «Sizin hakları
nızın karşısına Adalet Partili milletvekilleri 
çıktılar» denmiştir. Tâbir caiz olursa, Devlet 
memurunu Devlete karşı kinle doldurma gayre
ti içine girilmiştir. 

Adalet Partili milletvekilleri olarak, bu 
mektup sahibinden çok daha geniş acıdan iş 
müfettişlerinin buşrün içinde bulundukları du
rumu srz etmiş, daha ileri siderek Sosyal Si
gortalar Kurumu ile İs ve İsçi Bulma Kurumu
na ait aksaklıkları ifade etmiştik. Ne var ki: 
bütçe tanzimleri, plân ve prosrram içinde Hükü
metin imkânları çerçevesinde yapılmaktadır ve 
bumm dışına çıkıîamamaktadır. 

Bir yandan Adalet Partili milletvekillerinin 
çoğunluğundan yakınan ve bu çoğunluğun oy
ları sayesinde çıkan kanunlara sahip çıkmaya 
kaHoşanların, diğer taraftan bâzı tekliflerin 
kabule şayan bulunmaması üzerine yine Adalet 
Partili milletvekillerini suçlamaya kadar git
melerini izah etmek mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri; 
7 . t ! . 1969 tarihinde bu kürsüden Sayın 

Başbakana tarafından açıklanan Hükümet pro-
grsuma&Ln da anlaşılacağı gibi; çalışma haya
tımızla iügiM pek çok kanunlar çıkarılmış ve çı
karılacaktır. 

Sosyal Adalet esprisi içinde her yurttaşımı
zın kabiliyetine ve geçim seviyesine göre kazanç 
sağlaman için gerekli tedbirler getirilmektedir. 

Bu yolda atılan en önemli adım, İş Kanununun 
33 neü maddesi gereğince teşekkül eden asgari 
ücret tesbit Komisyonunca 1 . 7 . 1969 tarihin
den itibaren uygulanmak üzere çıkarılan asga
ri ücret yönetmeliğidir. 

Asgari ücret yönetmeliğinin tatbikatı konu
sunda bâzı ihtilâflar çıktığı ve hattâ Devlet 
sektörü olan bâzı işyerlerinde bu uygulamanın 
yapılmadığı bilinmektedir. Bu ihtilâfların sayı
sı süratle azalmış, bir ikisi haricolmak üzere 
yönetmelik hükümleri uygulanmaya başlanmış
tır. 

Sosyal ve ekonomik şartlarına göre 6 grup
ta tasnif edilen illerimiz için asgari ücret sevi
yesi 15.50 liradan 19.50 liraya kadar kademeli 
bir şekilde tesbit edilmiştir. Ne var ki; toplu 
sözleşme düzeninden yararlanılarak şimdiye ka
dar yamlan toT)lu sözleşmelerin pek çoğunda bu 
seviyeler geride bırakılmıştır. İşe ilk alınacak 
isçmin yevmiyesi pek cok sözleşme ile 24 lira
nın üzerinde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sorunlarımız pek çoktur. Bu sorunları Hü

kümet programı, plân ilkeleri ve imkânlarımı
zın çerçevesi içinde çözümliyeceğiz. Durmadan 
gelişen sanayimiz içinde halen işsizlik sorunu 
baş köşeyi işgal etmektedir, istihdam imkânla
rını çoğaltmak, işsiz sayısını süratle azaltmak 
için Hükümetin ortaya koyduğu hizmetlerin da
ha ileriye gitmesi yolunda yardımcı olacağız. 
İşsizlik sigortası en kısa zamanda kanunlaşa
caktır. Adalet Partisi iktidarının bu yolda mil
lete verdiği sözü vardır ve mutlaka gerçekleşe
cektir. 

Yine bâzı sendikalarımızın maddi ve mânevi 
gücünü temelinden sarsan bir işçi memur ayı
rımı mevcuttur. Bilindiği üzere Yargıtay Hu
kuk Genel Kurulunun bir kararı ile statülere 
tabi hizmetlilerin sendikalı olma ve toplu söz
leşmeden yararlanma hakları ellerinden alın
mıştır. Bu arkadaşlarımızın ıstıraplarını kesin
likle halletmek için Hükümetimizin 274 ve 275 
sayılı Sendikalar, Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt kanunlarının tatbikatta görülen aksaklık
larını bertaraf etmek üzere tasarıyı* Meclisimize 
göndermiştir. Bu konuda komisyonlarda müza
keresi yapılarak olgunlaşmış bir tasarı önü
müzdeki günlerde huzurlarınıza getirilecektir. 

Türk Sendikacılığı için zaruri olan bir hur 
sus da eğitim ve işçilerin bulundukları işkolun-
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da toplu sözleşme yapacak kanuni ehliyetteki 
tek bir sendikaya üye olmalarının teminidir. 
Böylelikle, birden fazla sendikaya üye olma 
keyfiyetine, yapılacak tadilâtla son verilecek
tir. 

Çözüm bekliyen ve milyonlarca tarım işçisi
ni sosyal güvenliğe kavuşturacak olan Tarım 
tş Kanunu da Hükümet programımızda göste
rildiği gibi Yüce Meclisimizin görüşlerine su
nulacak ve elbirliği ile çıkarılacaktır. Tarım ve 
orman işçilerinin sigorta kapsamına girmeleri 
de sağlanacak, Hükümet teklifi olarak huzur
larınıza gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Hükümet programımızdaki bütün taahhüt

lerin gerçekleşmesinden sonra da meselelerimiz 
bitmiyecektir. llerliyen sanayimiz ve teknolo
jik gelişme ile gelecek yılların şartları önümü
ze pek çok sorun getirecektir. İstekler devam 
edecek, meclislerimiz daha ileri kanunlar çıkar
mak zorunda kalacaktır. Bütün parlömanterler 
samimiyetle hizmet edebilmek amacındadır. 
Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hepimi
zin eseri olan bâzı konularda, esere sahip çık
mak istiyenler olacaktır. Çalışmalarımız tahrif 
edilerek, hizmetlerimiz değersiz gibi gösteril
mek istenecektir. Bütün bunlar için en küçük 
bir endişe taşımıyoruz. Zira; Türk Milleti ken
disine yapılan hizmetleri takdir etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Çalışma Bakanlığının 37 küsur milyon lira 

olan bütçesi ile hizmetlerin tam olarak ifa edil
mesi mümkün değildir. İtiraf etmek gerekir M, 
bâzı sendikalarımızın bütçeleri dahi Çalışma 
Bakanlığının bütçesinden daha geniştir. Her ne 
kadar 700 bin liralık bir artış geçen senelere 
oranla görülmekteyse de, bu artış çok azdır. 
Bölge çalışma müfettişleri için konulan ve ge
çen yıla nazaran 10 bin lira eksiği ile getirilen 
750 bin liralık tahsisat da ihtiyacın çok altında 
bir seviyededir. İş müfettişliği mesleki cazip 
hale getirilmediği takdirde, durumdan istifa 
sebebiyle boşalan kadrolara atama yapmak 
mümkün olamıyacaktır. 

Çalışma Bakanlığına bağlı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu, finansman kaynaklarının kıtlığı sebe
biyle kendisinden bekleneni verememiştir. An
cak 1966 yılından sonra aktif insangücü poli
tikasını ekonomik kalkınma aracı olarak kabul 
eden iktidarımız devrindedir ki, İş ve İşçi Bul

ma Kurumunu bir insangücü merkezi haline 
getirmek için önemli adımlar atılmış ve ilk ka
demede bu teşkilâtın her il merkezinde şubeler 
açması gerçekleştirilmiştir. 

Bütün maddi imkânsızlıklara rağmen kuru
mun gösterdiği faaliyetler memnuniyet verici
dir. 1965 yılına kadar plasmanlarda görülen 
düşüklük 1966 yılından itibaren artmıştır. 1965 
yılında 258 070 kişi işe yerleştirilmişken, 1969 
yılında bu rakam 355 429 olmuştur. % 38 bir 
artış görülmektedir. Dikkati çeken diğer önem
li nokta da, eskiden tarım alanına dönük olan 
kurum çalışmaları sanayie yönelmiş, 1969 yılın
da tarım ve sanayi kollarına yerleştirilen işçi
ler eşit bir seviyeye gelmiştir. 

1961 yılından itibaren işgücü açığı bulunan 
ülkelere işçi göndermeye başlıyan kurum, 12 ül
keye 1969 yılı sonuna kadar 351 221 kişi yolla
mıştır. Sadece 1969 yılma isabet eden miktar 
104 794 kişidir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin yurda gönder-
-dikleri dövizler de büyük rakamlara ulaşmıştır. 
1964 - 1965 yıllarında 77 896 142 dolar olan işçi 
dövizi, 1969 yılında 136 458 982 dolara yüksel
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Yurt dışında işçi kardeşlerimiz, Türkiye'de
ki yatırımlara iştirakçi olmayı arzulamaktadır
lar. Bizzat Avrupa'da yaptığım temaslarda bu
nu müşahede ettim. Ancak, işçilerimiz bâzı ko
nularda endişe duymakta ve her yatırıma işti
rakçi olmayı sakıncalı bulmaktadırlar. Sosyal 
Sigortalar Kurumu veya benzeri kurumların 
yakacağı yatırımlara seve seve katılacaklarını 
söylemektedirler. Bu konuyu huzurlarınızda 
hatırlatmayı, görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; C. H. P. sayın sozcü-
. sünün biraz evvel burada ustalıkla, işçiyi bölme 
yolundaki ifadesini müsaade ederseniz cevap
landırmak istiyorum. 

«A. P. nin arasına ustaca girmiştir» tâbiri, 
şayet A. P. tandanslı yöneticilerin Türk - lş*te 
fförev alması seklinde ifade edilmişse, bunu 
Türk isçisinin gönlüne girme ve onun hizmetin
de olma yönünde fevkalâde iftiharla karşıla
mak srerekir. Yok, bu böyle değil de, sanki A. P. 
yöneticilerinin isçi hareketlerini bölme ve par
çalama yönünden bir ustalık gösterdikleri ifa
de edilmek isteniyorsa, bu işi çok iyi bildikleri 
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ve her olay ve teşkilâtta anarşi yaratan ustalı
ğı metot olarak benimsedikleri müsellem olan 
0. H. P. ne patent sahibi olarak aynen iade et
mek mecburiyetindeyiz. 

Biz, Türk işçi hareketinde birlik, beraberlik 
ruhu içinde, Türk işçisine refah, saadet huzur 
gelmesini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz 
ve bu yolda da çalışmalarımız devam etmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar; bu dar bütçede hiz- ı 
met eden Çalışma Bakanlığı teknik ve idari ele
manlarına 1970 yık bütçesinin kendileri ve mil
letimin için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
grupum adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına ikinci defa 
Sayın îhsıan Kabadayı, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA ÎHSAN KABADA
YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem (ar

kadaşlarım; Çalışma Bakanlığı bütçesinin te-
ferruıatuıa zaman kıtlığından mütevellit inemi-
yeceğiz, bu konuşmamızı yalnızca iş ve işçi 
Bulma Kurumuna inhisar 'ettirmek kararında
yız. 

Heyeti Umumiyenizin çok iyi tekdir edeceği1 

gibi, ferdin fizik gücü en kıymetli sermayedir. 
Bunu kıymetlendirmiyen milletler arzu ettikleri 
kalkınma seviyesine ulaşamazlar. Türkiye ola
rak kalkınma halinde bulunan bir mıernMıe-
tiz; fakat ne yazık ki, Türkiye kadar ferdin 
fizik gücünün âtıl, bâtıl kaldığı başka bir di
yar bulmak hemen hemen mümkün değildir. 

13 bin küsur orman içi ve orman kenarı kö
yü vardır ve burada 7 minyon insan yaşar. Maa
lesef, bu köylerde senede 8, 9 ay gizli değil, apa-
çık bir işsizlik hüküm sürer. Bunun yanı sına, 
orman köyü olmıyan köylerde de senede beş al
tı lay (işsiz denecek derece bu potansiyel aksi-
yoner hale gelmeden âtıl, bâtıl yatmaktadır. 
Bu işleri organize edecek, ferdin fizik gücünü 
değerlendirerek müetin kalkınmasında büyük 
imkân sağlıyacak, imkânları kurmaklıa görevli 
teşe|kkul iş ve işçi Bulma Kurumudur. Hiçbir 
teşekkül için az ehemmiyetlidir, filânca daha 
ehemmiyetlidir, demiyoruz, ancak, tş ve İşçi 
Builmıa Kurumu Türkiye'de gün begün artan | 

işsizlik karşısında, grup olarak kanaatimiz 
odur ki, en önemli ve mühim bir görevi işgal 
etmektedir 

Bu Kurum her türlü işler hakkında bilgi 
toplar, iş isteme ve aramayı düzene koyar. Ke
za, işçi istemesini de nazarı itibara alır, organize 
eder. Ehliyetli işçi, ustıa, kalifiye işçi yetiştir
mek gayesidir. Ayrıca, hizmet akitlerinin ya
pılmasında aracılık yapar. Ancak ve ancak 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânla
rında d?, belirtildiği gibi bu teşekkül maalesef 
-1946 da kurulmuştur - 24 yıllık mazisine rağ
men malî ve teknik imkânsızlık iiçerasindsdir. 
O günün şartlarına göre kurulan bir kurumun, 
bugünün şartlarına göre vazife görmesi çok zor. 
Hizmet yükü ağırlaşmış, bu hizmeti taşıyacak 
iB&sneMer, ayaklar çok zayıf kalmıştır. Tek
nik ve malî gücü yetersiz derecededir, imkân
ları çok kısırdır. 

1966 senesinde her ilde bir şube iaşmak ilke
sini tıahıakkujk ettirmiştir, ama daha da çok 
muvaffak olam&mışsa yukarda arz etmiş oldu
ğumuz kifayetsizliklerden dolayıdır. Eğer, Yü
ce Meclis, ehliyetine inanmış olduğumuz Sa
yın Bakanımız bu teknik ve malî takatsizliği 
giderir, personeıü taltmin edici imkânlara ka
vuşturur ise, hepimizin her gün çalınan kapısın
da iş istek dertleri bir miktar azalacak, ferdin 
gücü de kalkınan memleketimize büyük medar, 
kayd?, değer hizmetler getirecektir. 

Bu Kurumun Teşkilât Kanunu biran evvel 
değiştirilmelidir. Bu dertleri silici, bugünün 
ihtiyaçlarına imkân verici seviyeye kavuşturul
malıdır. 

1965 te çıkan 966 sayılı Kanun ile Kurama, 
belediyelerin yardım etmesi gerekmektedir. Bu 
vardım kapısı, bu kaynak da kurutulmuştur. 
Kurumun mâlî gücü artmıştır, Genel Bütçeden 
yardımlar yapılmaktadır, fakat hizmetlerimi 
ve malî ihtiyaçlarını karşılıyacak derecede de-
"fH'r. Bu yardımın, mutlaka artması gerekhv 
Bir verilirse, bin sağlıyaoak teşekküldür. Büt-
cjede, bu Kurum için hasis ve nekes davmnılma-
ması kanaatini grup olarak belirtmeye mecbu
ruz. 

iyi iş ve işçi isteği dengeli hale gelirse, bu-
mya kadar sıaymıaya çalıştığımız dertlerin mü
him bir kısmı giderilmiş olacaktır. 
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Dış ülkelere işçi gönderme durumu memnu
niyet verici biır seyir taMbetmjektedir; fa|kat 
maalesef onda da f ornualtae lağıırlığı güç
lükleri vardır. Bunların da biran evvel temiz
lenmesi, bu yolda yapılagelen şikâyetlerin azal
masına, işçi gönderiliş temposunun artmasına 
vesile olacaktır. 

Dışarıya 1961 den itibaren işçi göndermeye 
başladık. Hakikaten yüz aklığı sağlıyacak bir 
tempo ile gelişmiştir. Ancak, birçok dış ülke 
ile temas eden arkadaşlarımın da vardığı ka
naat şudur ki, Türk işçisinin gitmeden evvel 
kendi iş branşına göre ve gideceği memleketin 
sosyal yapısına, bünyesine göre eğitilmesinde 
büyük fayda vardır. Bunun için teşebbüse ge
çilmiştir, 1969 da 178 kurs açılmıştır, ama gön
derilen miktar ile eğitilen işçiyi kıyaslamak, 
yetersizdir. Buna büyük ehemmiyet verilirse, 
her bakımdan yüz aklığı sağlanacak netice alı
nacağı kanısındayım. 

Turistik işçiler, artık hepimiz için ve dışarı
daki temsilcilerimiz için cidden büyük dert, in
kârı gayrimümkün ıstırap haline gelmiştir. İki 
ay kadar evvel Almanya'da kendi fakir ölçüle
rime göre yaptığım temaslarda, cümle resmî 
makamların dertli olduğunu gördüm. Sadece 
Almanya'da 25 bine yakın turist pasaportu ile 
gitmiş işçimiz vardır. İşçi, bir defa gitmiştir, 
turist olarak gitti mi, ne iş bulursa rıza göster
mektedir. Duyduğum, acı ve üzüntü vericidir; 
en süflî işlerde, insan hajT'siyeti ile bağdasamı-
yacak sülflî işlerde çalıştırılmaktadır. Gitmiş
tir garip bir defa, çalışmaya mecburdur. Çalış
tıran da memnun... Çünkü, işçi için özlük hak
ları vermiyor. İşçi Sigortalarının birçok imkân
larından kurtulduğu için, çalıştıran da memnun. 
Ancak, bâzı iş kazaları da oluyor ki, benim git
tiğimden bir hafta kadar evvel olmuştu, sağ 
kolunu çark koparmış; fakat resmî işçi olma
dığı için müracaat edip, sigortadan para ala
mamış. 

G. P. olarak deriz ki, olan oldu, geçen geç
ti. Geçmiş dalgaya bakmıyalım, şu gelen bir
dir deyip, sayalım. Oradakileri bir defaya mah
sus resmî işçi hüviyetine intibakta büyük fay
da görmekteyim. Bundan böyle turist olarak 
işçi gönderilmesinin kesin olarak önüne geçil
mesi çaresine, tedbirine de bakmalıyız, öyle
sine ki, birtakım üçkâğıtçı müesseseler iş bulu
rum diye türemiş. Avusturya hududuna götü

rüp bırakıyor, isviçre hududuna götürüp bıra
kıyor, Almanya hududuna götürüp bırakıyor. 
Gizli geçeceğim, kaçacağım derken, vurulanlar, 
ölenler dahi vâkıdır. Hakikaten üzüntülüdür. 
Bu bir partiler mevzuu değildi, millî bir der-
dimizdir. 

Yabancı memleketlerde de bizi üzücü lâflar 
yayınlanmakta, yazılmaktadır. Bunun biran 
evvel önlenmesi yolunda tedbir alınmasını G. 
P. Grupu olarak lüzumlu görmekteyiz. 

Bugüne kadar takibedilen dışarıya işçi gön
derilmesi metodu, ölçüsü, kıstası hatalıdır; mut
lak hatalıdır. Bunun ciddî ölçülere bağlanması 
gerektiği kanısındayız. Bundan 10 sene evvel 
konulan dış memleketlere işçi gönderme örgü
tü ile, teşkilâtı ile, kıstası ile gönderilmesi ha
talıdır. Biz diyoruz ki, evvelâ dağ köylerinde, 
orman köylerinde hiç toprağı olmayan, en çok 
nüfusu olan kişiler gönderilsin. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, müddetiniz 
bitmiştir. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Devamla) — Bunlar, geçim imkânları daha 
iyi olanlar ikinci plâna alınsın gibi iddialar 
değil. Ayrıca, işçi göndermişiz de. Üzüntü ile 
beyan etmeye mecburuz, geçen sene birçok te
sirler olmuştur; Beyşehir Gölünün âfetlere mâ
ruz kalan hakiki müstahak köylüsü değil de, 
hiç de müstahak olmıyan bâzı köylüler, bâzı te
sirlerle gönderilmiştir. Yüce Meclisinizi üzücü, 
sıkıcı detaya inmek istemiyorum; ama bunun 
mutlaka bir talimat ışığında yapılması yönetil
mesinin zaruri olduğu kanısındayız. 

Türk işçileri, hakikaten. Avrupalıların da 
kabul ettiği gibi, bilhassa Almanların zaman 
zaman yazdığı gibi feragatkâr insanlardır, ça
lışkan insanlardır, kanaatkar insanlardır. Üs
tüne, patronuna velinimetim diye saygılı, muti 
insanlardır. Bizim reklâmımızı onlar yapıyor 
da, biz kendi işçimizin reklâmını yapacak im
kânlardan maalesef mahrumuz. İtalya, ispan
ya, Yunanistan kendi işçisini, bodur tavuğunu 
satıyor da aslan gibi Mehm«timizin işgücünü, 
kabiliyetini dışarıda yeteri kadar satamıyoruz. 
Ciddî bir reklâma girer, tanıtma imkânlarına 
varır isek, bu sene göndereceğimiz 100 - 120 
bin işçimizin yerine, inanıyoruz M 200 binden 
fazlasını gönderme imkânı doğacaktır. 
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Konuşmalarımı bitiriyorum. 
Saiece Bulgar vizesinden Türk işçisi şikâ

yetçidir, birçok istismarlara mâruz kalmakta
dır. Yugoslav vizesinde olduğu gibi, Bulgur vi
zesinden ; do Türk işçilerinin kurtarılmasını Sa
yın Bakladan ve muhterem teşkilâttan bekle
mekteyiz. 

Ayrıca, işçiteramiz gideceği ülkenin hususi
yetine göre eğitilmeli, bilgi verilmeli. 

Bir başka husus da, maalesef giden işçileri
mizden ötenler oluyor. Duyduğuma göre her 
sene ölenlerin miktarı 300, 400 e varıyormuş. 
Bunların yurda naklinde birçok acı, üzüntü 
verici hâdiseler doğmaktadır. Bu kabil sıkın
tılara, bizleri ve ailesini üzücü hâdiselere mey
dan vermeden nakli hususunda ilgililer âcil 
tedbirler ahrsa, çok yerinde olacağı kanısında
yız. 

Bir samanlar kuruldan giden 16 yaşından 
küçük 4W) Türk çocuğunun oradaki halini ba
sından acı acı hepiniz okumuşsunuzdur. Bir 
daha bu kabîl hâdiselere meydan vermemek 
için, dışında millî haysiyetimizi kırıcı vakıala
rın doğmaması için Yüoe Bakanlığın ve ilgili
lerin dal» tedlbMi olmasını istirham etmekte
yiz. 

öğrendiğimize göre, İşçi Bulma Kurumunun 
Danışma Kurulu maalesef, birkaç seneden beri 
3§lemiyof. Bunun işler hale getirilmesinde ve 
genel ktirul haline sokulmasında, şurada arz 
ettiğim hususları yenmek bakımından büyük 
faydalar olduğu kanısındayım. 

Saniyen iş Mahkemelerinde, yeteri kadar 
ödenek irilmediği için, işçi temsilcisi buluna
mıyor. Bunu da giderici ödenek konulur ise 
G. P. olarak hakların korunacağı kamışında 
olduğumuzu, ifade etmek isterim. 

Şurada kısaca anlatmaya çalıştığımız hata
ların tashihinde, iyiliklerin geliştirilmesinde 
*üm olarak memleket için hayırlı neticeler gör
mek istiyoruz, inşallah seneye bu günleri gör
mek nasibolur. Bu hataların silinmiş olmasını, 
daha yüz güldürücü neticelere varılmış olması-
u Gr. P; Grupu adına temenni eder, cümlenizi 
eayğiylet selâmlarım. 

'Hürnıetterimle. (G. P. sıralarımdan alkışlar). 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

ütinci detfa konuşmak üzere Sayın Fazlı Arınç, 
buyurunuz «fendim. 

28 . 5 . 1970 O : l 
A. P. GRUPU ADINA FAZLI ARINÇ 

(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; şu anda Yüksek Huzurunuzda müza
keresi yapılan Çalışma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Meclis Grupu adına kısaca 
beyanda bulunacağım. 

ıBakanlığın Kuruluş Kanunu çerçevesi için
de sermaye ve emek mücadelesinde oynadığı ve 
oynıyacağı rol ile çalışan ve çalıştıranın sosyal 
garantileri ve çalışmıyanların durumu üzerinde 
durmak ve birkaç noktaya işaret etmek istiyo
rum. 

Muasır devletlerin yüzyıllar boyunca uzun 
ve kanlı mücadelelerden sonra sermaye ve emek 
IL ücadelesinde bugün kavuşabildikleri huzuru, 
çok şükürki bünyemize en uygun ve medenî 
devletler seviyesinde olmak üzere memleketi
mize kusa bir zaman içinde uygulıyabilmişizdir. 

'Gerek milletlerarası kuruluşlara katılmalar 
sonucu varılan prensipleri kanunlaştırmak ve 
gerekse bünyemizin gerektirdiği kanunları ha
zırlamak suretiyle Yüce Parlamento gerekli has-
2fcsiyeti göstermiştir. Buna rağmen, Adalet Par-

; tisi olarak bugünkü hali yeterli bulmayıp ser
maye ve emeğin daha ahenkli münasebetler kur-

: iması ve yürütme imkânlarım verebilecek ka
muların çıkması için Yüce Mecliste çalışaca-
cjiüıızı bir defa daha huzurunuzda tekrarlarım. 

Diğer taraftan, Bakanlığın Bütçjesinde yer 
alan Sosyal Sigortalar Kurumu ile İş ve işçi 
Bulma Kurumunun aracılığı ile, çalışan ve ça-
ljjştıranların sosyal garantileri teminat altına 
alınmıştır. Çalışma sırasındaki emniyetleri ve 
Taşlılık halleri için kanunlarda yapılan değişik
likler, keza yurt dışına işçi gönderilebilinmesi, 
f meğin kısa zaman içinde yurdumuzdan uzak
laşması pahasına da olsa, gelecekte elde edeceği 
faydalar itibariyle topyekûn çalışanların yüzü-
rii güldürmüştür. Bunların yanında muhtelif 
nüselek gruplarında çalışanların da sosyal ga
rantilerinin temin imkânları ayrıca sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Ancak, burada bir hususa temas etmekte 
fayda görüyorum: Çalışanların bütün garanti
leri yanında, çalıştıranlar, yani işverenler yeteri 
kadar teminata sahip bulunmamaktadırlar. İş
verenlerin de biran evvel sigortanın teminatı 
altına alınmasını ve bu hizmetin de Adalet Par
tisi iktidarına nisaıbolanasını diliyoruz. 
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Ayrıca, çalıştıranın yeteri kadar teminata 
sahip bulunmaması, şahısların garantileri ya
nında, ortaya koydukları sermayeleri ile millî 
ekonomimize geniş bir katkıda bulunmalarına 
karşılık, işletmelerinin de çalışma garantilerine 
LalhibolimaJları gerekmektedir. 

Kanun tatıbikçileri ve bilhassa adalet meka
nizmasının tam zamanında harekete geçmemesi 
pek çok ahvalde, bilhassa işyerlerinin işgali, 
boykotlar ve oturma grevi gibi gayrikanuni ve 
fiilî haller sermayeyi tedirgin etmekte, teşeb
büsün arzu ve başarısını baltaılıamaktadır. Bu 
•meselle bir vezin meselesidir. Çalıştıran ortadan 
korkup çekilirse, çaışmak istiyen nerede çalışa
caktır? Memleket ekonomisinin geleceğini teh-
dideden bu hallerin giderilmesi için bâzı kanuni 
tedbirlerin alınması ile çalıştıranı teminat altı
na almanın zaruri olduğuna kaani bulunmak
tayız. 

Diğer taraftan, çaJlışmıyanların, yani işsiz
lerin, sakat ve hükümlülerin durumu da bu Ba
kanlığın konuları içinde olması gerekmekte
dir. Her ne kadar sakat ve hükümlülerin işe 
belli ölçülerde alınmaları kanunlarımız ile ga
ranti edilmiş ise de, yürürlüğü temin olunama-
dığı için memleketimizde sosyal yaralar devam 
edip gitmektedir. 

'Bu mevzuda da gereken alâkanın gösteril
mesini temin edeceğiz. 

Tarım iş Kanunu hazırlıklarının teknik yön
den tamamlanarak biran önce çıkması, tarım 
işçilerinin de hayat garantileri bakımıdan ya
rarlanmalarına vesile olacaktır. Böylece, işsiz
liğin gizlilik ismi altında var olduğu iddia edi-
kn ve yalnız tâhmnlere dayanan bu sahadaki 
çalışanların durumu da yeterli garantiye ka-
vuşımuş bulunacaktır. 

Ayrıca, Bakanlığın, işçilerimizin askerlikte 
geçen hizmetlerinin de emeklilikten sayılması, 
borçlanma suretiyle de olsa memurlar misillû 
telâkki edilmesini temin edecek bir kanunla 
Yüce Meclise gelmesini diliyorum. 

Bakanlıkça yapılması gereken çiok önemli iş
lerin, itiraf etmek gerekir ki, bugünkü kadro 
miktarı ile yürütülmesine imkân yoktur. 1946 
yılında hazırlanan kadrolar elan durumunu mu
hafaza etmektedir. Bu teşkilâta imkânlar temin 
etmeden pek çok iş beklemek de insafsızlık 
olur kanaatindeyim. Bunun için de Bakanlık 

kadro ve Teşkilât Kanununun biran evvel çı
karılması için çalışmalar yapılmakta olduğunu 
ırz eder, hepinizi Adalet Partisi Grupu adına 
saygiyle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere, Sayın 
Ali Rıza GÜM, buyurunuz efendim. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, benden önce söz 
alan grup sözcüsü arkadaşlarımızın temas et
miş bulunduğu bâzı meselelerin bir kısmı ile, 
hiç temas etmedikleri konular üzerindeki ten-
kid ve temennilerimi belirtmek isterim. 

Bugün memleketimizde çalışanların sosyal 
ve ekonomik hayat şartları Anayasamız ile te
minat altına alındığı halde, Anayasanın âmir 
iıükmü icabı işçilerimizin, çalışan vatandaşları-
mızm sosyal ve ekonomik hayat şartlarını dü-
zenllüyen kanunlar bugüne kadar hâlâ tam mâ
nası ile çıkarılamamıştır. 

Meselâ, Anayasamızın 42 nci maddesi, 
«Devlet çalışanların insanca yaşaması ve çalış
ma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için 
sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışanları 
Î3orur ve çalışmayı destekler, işsizliği önleyici 
tedbirler alır» âmir hükmünü vaz'etmiş oldu
ğu halde, Üçüncü inönü Hükümeti zamanında 
hazırlanan Tarım iş Kanunu 6 seneden beri hâlâ 
Demire! hükümetleri tarafından meclislere sevk 
edilmemiş bulunmaktadır. 

ikinci bir husus ise, gene bu maddenin so
nunda belirtilen «işsizliği önleyici tedbirler alır» 
ibaresine rağmen ve gene inönü Hükümetleri 
limanında işsizlik kanun tasarısı hazırlandığı 
halde, Demirel Hükümetleri tarafından bugüne 
kadar gene meclislere sevk edilmemiş bulun
maktadır. 

Her bütçe müzakeresinde ve bâzı kanun ta
sarıları üzerinde açılan müzakerelerde yetkili 
;y hıslarca bu kanun tasarıları mevzuunda defa
larca tasarıların hazır olduğu ve yakın bir za
man içinde meclislere sevk edileceği vaidedildi-
ği halde ve aradan 6 sene gibi uzun bir za
man geçtiği halde, bu kanun tasarıları hâlâ 
meclislere sevk edilmemiş bulunmaktadır. 

Şimdi Sayın Bakanın gene, bundan önce ol
duğu gibi bu kürsüden, bu tasarılar hazır olup 
yakında meclislere sevk edileceklerdir ifade-
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g.'nde bulunacaklarını tahmin ediyoruz, ama bi
zim ümidimiz ve istirhamımız, artık bu defa iş
çilerin; hayat şartlarını düzenliyen bu kanun 
tekliflerinin meclislere biran önce gelmesidir. 

İşçilerimizin çalışma hayatında önemli olan 
ckğer bir konu da, grev konusudur. Anayasamı
zın 47 nci maddesi âmir hükmünün ruh ve an
lamlına uygun olarak tedvin edilen kanun grev
lerin ertellenmelsini ancak belirli hallere inhisar 
ettirdiği halde, gene Demirel Hükümetleri Ka
nunun bu hükmünü keyfi olarak uygulamakta
dırlar. Bu uygulama anlayışı toplumumuzda 
huzursuzluklara sebelbolmaktadır. Hükümetin 
•bv m^vrzudalki tultumunun keyfi olduğu, kanu
na uj|gun olmadığı Danış tayın birçok kararları 
i'.e de sabit olmuştur. Bundan böyle grevlerin 
leyfi olarak ertelenmemesini temenni ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, Çalışma Bakanlı
ğımıza bağlı olan iki mühim kurumdan Sosyal 
Sigortalar ile tş ve İşçi Bulma Kurumunun faa
liyet i sahalarına giren bâzı konulara da değin
mek gerekir. 

Biügün yurdumuzun iktisaden geri kalmış 
bir nkemleket olduğu aşikârdır. Biran evvel de 
sanayileşmeye geçmek mecburiyetindeyiz. Kal
kınmanın ilk aidimi budur. Sosyal Sigortalar Ku
rumunun elindeki maddi imkânları bugüne ka
dar sanayileşme yönlerine yatırılacağı yerde. 
benden önce konuşan sözcü arkadaşlarımızın 
da belirttiği üzere, kısır sahalara, işhanlarıha ve 
apartmanlara yatırılmıştır. 

Bjugün binbir türlü askerî ve politik tâviz
lerle dış yardım almak için el açtığımız halde, 
elimladeki bu büyük imkânları sanayi dallarına 
kaydırmak mecburiyetindeyiz, iktisaden geri 
kalmış memleketlerin çoğunda görüldüğü gibi, 
misal olarak Güney Amerika memleket^erini ve-
rebillriz, bu elde bulunan büyük imkânlar bina 
inşaatlarına kaydırılmaktadır -ki, bu, iktisaden 
geri kalmış olan memleketlerin başlıca vasfıdır. 

İş ve işçi Bulma Kurumuna gelince : 
ittönü hükümetleri zamanında dışarıya gön

derilen işçiler ekseriyetle vasıfsız işçiler idi, 
Demirel hükümetleri zamanında ise, dış memle
ketlerden işçi talebeden memleketlerin arzusuna 
uyarak devamlı olarak vasıflı işçi göndermekte
yiz. i Halbuki biraz önce arz ettiğim gibi, iktisa
den jgelişmek ve kalkınmak mecburiyetinde olan 
memleketlerin vasıflı işçilere ihtiyaçları cok 
büyttktür. İşte, vasıflı işçiler ile eldeki büyük 

malî imkânları birleştirdiğimiz takdirde, mem
leketimizi kısa bir zaman içinde sanayileştire-
biliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakandan 
bizzat burada cevaplandırmasını istediğimiz bir 
hususa temas etmek istiyorum. 

Bakanlık Teşkilât Kanununun çıkarılmaması 
sebebiyle, teşkilâtın bünyesinde yıllardanken 
feragatle çalışan memur arkadaşlarımız bir kö
şede bırakılarak; partizanca, Adalet Partisinin 
ilçe başkanlığını yapmış, ilçe idare heyetlerin
de bulunmuş şahıslar işçi ataşesi olarak, işçi 
temsilcisi olarak dışarıya gönderilmektedirler. 
işte, Bakanlığın eğer bir Teşkilât Kanunu olsa 
idi, yıllardan beri feragatle hizmet gören ba
kanlık bünyesindeki memur arkadaşlarımız bu 
vazifelere gönderilebilirler ve bu kanun yolu 
ile de partizanlık önlenebilirdi. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Yalan, ya
lan söylüyorsun. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Devamla) — isterseniz 
misıal de verebilirim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim 
hatibe. Siz de sözünüzü bağlayınız Sayın Güllü. 

ALİ RİZA GÜLLÜ (Devamla) — Sayın Baş
kan, iki hulhusa temas edip bitireceğim. Diğer 
bir husus da Cemiyet-i Akvam Teşkilâtı bünye
sinde kurulan ve bugün merkezi İsviçre'nin Ce
nevre şehrinde bulunan Milletlerarası İşçi Bü
rosunda her sene işçi konferansları yapılmakta
dır. Memleketimiz de bu teşkilâtın üyesi olması 
hasabiyle bu konferanslara katılmaktadır. Kon
feransa memleketimizi temsilen işçi, işveren ve 
hükümet temsilcileri katılmaktadırlar. Çok ke
re şahidi olmuşumdur, lisan bilmiyen kimseler 
yurdumuzu temsil etmek üzere dışarıya gönde
rilmektedirler ve bu da oraya gönderdiğimiz 
delegasyonumuzu, diğer delegasyonlar nezdinde 
küçük düşürmektedir. 

İkinci bir temennimiz, işçi topluluk1 arının 
kesif olduğu bölgelerde Çalışma Bakanlığının 
Adliye Bakanlığı ile temas ederek iş mahkeme
lerinin biran evvel kurulmasını temin etmesi ge
rekmektedir. 

Meselâ; kendi seçim bölgem olan Adana bu
gün tekstil sanayii bakımından gelişmiş bir böl
ge olduğu halde, yıllardanberi de bunun üze
rinde durulduğu halde, hâlâ bir iş mahkemesi 
kurulmamaktadır. Sayın Bakandan, bu gibi yer
lerde iş mahkemelerinin kurulması için Adliye 
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Bakanlığı ile temasa geçerek bunun teminini 
istirham etmekteyim. 

İşte, başından beri üzerinde durduğumuz 
tenkit ve temennilerimizin nazarı itibara alına
cağı ümidi ile Yüce Meclisinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Üç tane Kifayet takriri gelmiş
tir. Grupları ve sahurları adına konuşan ar
kadaşlara cevap vermek üzere Çalışma Baka
nı Sayın Seyfi öztürk, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri aziz arkadaşlarım; 

Çalışma Bakanlığının bütçesi üzerinde ge
rek grupları, gerek şahıslan adına konuşan 
değeli arkadaşlarımın tenkid, temenni ve mü-
lâalannı yakından, alâka ile takibettim. Ken
dilerine teşekkür ediyorum. Tabiî, meseleleri
mizi huzurlarınızda dile getirdiğimiz zaman 
bunların isabet derecesi, payı meydana çı
kacaktır. İcraatımıza ışık tutan mahiyette 
tenkidler vardır, gerçekle münasebet derecesi 
münakaşa edilebilen tenkidler vardır. Her halû 
kârda meselelerin bu kürsüde, bu ölçüde dile 
getirilmiş olmasından son derece memnun ol
duk ve istifade ettik. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu ifade 
edeyim; Türkiye'de emek ve sermaye münase
beti, sosyal hayatımız bakımından çok ente
resan safhalardan geçmiştir. Bilhassa 1901 
Anayasasının meriyetinden sonraki devrede 
ki, bu devrede toplu sözleşme devresine giri
yoruz, emek ve sermaye münasebetlerinde bir 
inkişaf olmuştur. Bir taraftan sanayileşme 
hamleleri, yeni istihdam gücü, diğer taraftan 
emeğin sermaye ile açık ve kesin pazarlık 
yapabilme imkânı, emeğin toplu olması, sendi
kal faaliyet teşkil etmesi sebebiyle sermaye 
karşısında ve sermayenin vesayeti dışında 
hakkını takibeder duruma girebilmesi, Batı 
âlemi ile mukayese edilirse, memleketimiz he-
isafoına, kısa devrede çok büyük neticelerin 
teminini, elde edilmesini mümkün kılmıştır. 

Gerçekten Batının asırlar boyunca çok 
kanlı safhalardan geçerek, acı hâdiselerden 
geçerek gelebildiği noktaya, işçisi, işvereni, 
vatmsever hüviyet içersinde, memleketin ger
çeğini anlayan vatanperver bir şuurla, karşı 
karşıya döğüşerek değil, uzlaşarak, bağdaşa

rak, meselelerini müzakere masalarında hallet
me imkânını bulmuşlardır. 

Bu, seneden seneye büyük inkişaf göstermiş 
çalışma hayatımızda huzur ve ahenk teessüs et
miştir. 

Yalnız, şu kadarını ifade edeyim ki, sosyal 
Devlet telâkkisi içersinde bütün çalışanların 
yarınından emin olması, yarın endişesinden 
uzak yaşamaisı, hiç şüphesiz Devletin tekaJb-
ibül ettiği bir görevdir. Biz, bir taraftan sos
yal güvenlik tedbirlerinin hudut ve şümulünü 
genişletirken, diğer taraftan yeni grupları, 
vatandaş gruplarını, çalışan grupları sigorta 
IbünYesine almak suretiyle veya yeni sigorta 
kurumlan teşkil etmek suretiyle tekmil çalı
şanların güven ve emniyetini sağlamak istiyo
ruz. 

Aziz arkadaşlanm, derhal ifade edeyim ki, 
değerli sözcü arkadaşlarımız geçmiş yıllarda 
yapılan vaitlerin, bilhassa mevzuatın tedvini 
bakımından yapılan vaitlerin büyük bir kısmı
nın gerçekleştiğine temas ettiler; bir kısmı
nın da henüz kanunlaşmadığından yakındılar. 
Bunlar hakkında genel izahatın dışında, 
yegân yegân arkadaşlanmıza cevap arz eder
ken bilgi sunacağım. Yalnız, şu kadarını ifa
de edeyim ki, Türkiye'de geçmiş üç - beş sene
lik devre içersinde, derhal ifadeye mecbu
ruz ki, sendikal faaliyetlerde genel ananeler 
teeessüs etmiş, çalışanlar arasında huzur ve 
ahengin sağlanmasında işverenin kendisine 
düşen payı yine kanunlar çerçevesinde yerine 
getirmiş olmasından mütevellit emek bünyesin
de de, sermaye bünyesinde de huzur ve anane 
teessüs etmiştir. 

Bunu genel istatistikler içersinde görüyoruz. 
Yıldan yıla grevlerin adedi azalmaktadır ve 
özellikle ihtilâflar daha kısa sürede hal imkâ
nına kavuşmuş bulunmaktadır. 

Tabiatiyle kanunlar zaruretten doğar ve ih
tiyaçlara cevap verir. 274 ve 275 sayılı kanun-
lann meriyetinden bu güne geçen altı yıllık 
tatbikat devresinde yeni ihtiyaçlar belirmiştir. 
Zaruretlere cevap vermek lüzumu hâsıl olmuş
tur. Bu kanunların baştan aşağıya değiştiril
mesi Hükümet olarak kabul edilmiş ve progra
mımıza alınmıştır. 

Buna göre, güçlü sendikacıhk, sendika ah
lâkının hukuk ölçüleri içersinde daha sarih şe
kilde tarsin edilmesi, tabelâ sendikacılığı de-
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diğimiı ve sendika enflâsyonuna giden bunu önle- I 
yen tjad/birler, demokratik çalışma tarzını kuv-
v«tlendiren hükümler, bir ioânı grev yasakları 
ımillî i&enfaaJÜer açısından yeniden gözden geçi
rilmiş yeni tasarılar bünyesine alınmıştır, 

Ayrıca, sermaye terakümü maksadiyle sen
dikaldın mevcut mameleklerinin bir kısmını 
sanayi yatırımlarına intikal ettirebilmeleri im
kânı pdne bu kanun tasarısı içersinde mütalâa 
edilmiştir. 

'Tşf süâtuna girmiyeceğim, birçok özellikleri | 
ihtiva eden en büyük işçi kuruluşumuz olan I 
Türk!- tş Konfederasyonunun temsilcilerinin, | 
işverem temsilcilerinin, çok değerli milletveiküi 1 
arkadaşlarımızın da el ele vermeleri suretiyle 1 
ihtiyaçları karşılayacak tarzda tedvin ettiğimiz j 
bu tapanlardan bir tanesi gündemdedir. Zanne- 1 
diyorum diğeri de birkaç güne kadar Yüce I 
Meclisimiz gündemine gelmiş olacak. 1 

B ı̂ suretle iş hayatının yeni bir safhasına in- 1 
tiikal jetmiş olacağız. Artık 1962, 1963, 1964 yıl- I 
larınKfjM hukuki düzen yerine daha ileri, daha I 
mütekâmil, daha medeni yepyeni bir nizamlama i 
tedvüı edilmiş olacak. 1 

Mfcthterem arkadaşlarım, değerli hatip arka- 1 
daşlajsmın temas buyurdukları konuları birer I 
bireri ele alarak kısa cevaplarla arkadaşlarımı I 
aydınlatmaya çalışacağım. I 

<3̂ tven Partisi adına konuşan Sayın Arkada- I 
ş]imı4 Vef a Tanır sol tahriklerden bahsetti, I 
kanlıj hâdiseler üzerinde durdu. I 

IvNhteırlem arkadaşlarım, Saym Vefa Tanır 1 
haklıdır. Türkiye ̂ de Anayasanın getirdiği hür- I 
riyetjeri kötüye kullanarak, Anayasa nizamına I 
karşı bir başka biçimde rejimi Türkiye *y e hâ- I 
kim kılmak istiyen bir ideolojik akım vardır. I 
Hürriyetlerin suiistimali yapılmaktadır. Bunlar I 
her İeşekiküle bir ölçüde musallat olmak ister- I 
ler. Şiyânı şükrandır ki, varlığımı hür rejime I 
borçlu bulunan ve hür rejim sayesinde var ola- I 
bileceğinin idrakine varmış olan vatanperver, I 
milliyetçi Türk işçisi bu gibi ideolojik tesirler- I 
den müteessir olmamıştır, bunları daima elinin i 
tersi ile itmesini bilmiştir. I 

GJançlik hareketlerinde kanh olaylar görüyo- I 
ras. Bunlar işçiye de sirayet ettirilmek istendi, I 
köylüye sirayet ettirilmek istendi, başka saha- I 
lara Ijirayet ettirilmek istendi, fakat hiçbirisi, 
hepinizin malûmu olduğu üzere, tesirli olama- 1 

I mıştır. Bugün Türk işçisi meselelerini sokakta 
döğüşerek değil, masa başında görüşerek çetin 
bir münakaşa ve ve mücadele ile ve kanunların 
meşru hak olarak kendisine tanıdığı grev hak
kını icabı halde istimal etme hakkını kullan
mak sunetiyle, âdil ölçüler içersinde emeğinin 
karşılığını hak ettiği şekilde sermayeden ala
bilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım - iş Kanu
nunun üzerinde değerli sözcüler durdular. Es-

| ki bir tarihi vardır, bir küçük hâtıra olarak tek-
I rar edeyim: 21 Şubat 1962 yılı Çalışma Bakan-
I lığı Bütçesini tenkideden Eskişehir Milletvekili 
I Seyfi Ö4türk, Tarım - İş Kanununu ne zaman 
i çıkaracaksınız, diye Hükümetten sormuş. Sene 
I 1962. Sekiz «ene sonra değerli arkadaşlarım 
j benden soruyorlar, Tarım - 1§ Kanununun ne 
1 zaman çıkaracaksınız, diye. 
I Derhal ifade edeyim muhterem arkadaşla-
j rım, bu bir varit mevzuu değil, bir parlâmento 
I mesaisi meselesi, imkânların müsaadesi mese-
I leşi. Gelmiştir, hazırlanmıştır, çetin münakaşa-
I 1ar yapılmıştır, daireler arasında görüş farkları 
1 belirmiştir. En son, Orman Bakanlığının kurul-
1 ması ile «Tarım - i% Kanunu* değil, «Tarım ve 
i orman - ^ Kanunu» olarak yeni bir hüviyet ik-
I tisabetmiştir. îktisaibettiği hüviyet ile de Ba-
I kanlar Kurulundan Yüce Meclise, zannediyo-
1 ram 3 veya 5 gün içerisinde sevk edilmiş, büt-
I çeden sonra huzurlarınıza gelmiş olacaktır. Ya-
I kından taMoettiğimiz bir mevzudur. Böylece 
t gerek orman işlerinde ve gerekse tarımda ça-
I lışan vatandaşlarımızın sosyal güvenliği de sağ-
I lanmış olacaktır. 
I Sayın Tanır'ın temas buyurduğu işsizlik ta-
I sarısı da Başbakanlıktadır. Çıraklık kanunu ta-
I sarısı üzerinde iki ayrı istikamette çalışma ya-
I pılmıştır. Bunlardan bir tanesi esnafın yamnda 
I çalışan çıraklar - ki, bu ayrı bir mevzuudur -
I lonca ve gedâfc teşkilâtının Türkiye'deki esnaf 
I bünyesindeki ananevi hüviyeti içerisinde çırak, 
I usta ve nihayet, «patron» dediğimiz, aynı za-
I manda esnaf münasebetlerini tanzim eden bir 
I başka kanundur. 
I Bunu Bursa Milletvekili Sayın Kasım Öna-
I idim ve arkadaşları teklif etmişler ve bu teklif 

komisyonlardan geçmiştir. Zannediyorum, ayrı 
I bir tasarı olarak geliyor. 

Asıl bizim Bakanlık olarak, Hükümet olarak 
1 hazırladığımız husus; Sanayide işbaşı eğitimi ve 
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çıraklık hususudur Ikû, bu kanun da yine Yüce 
Meclislerim tetkikine sunulacaktır. 

Sayın Vefa Tanır arkadaşımız, emeklilerin 
tedavisi üzerinde durdu. Benim anladığım ka
dar, mütalâalarında eksik bir husus olacak. Ha-
den emeklilerin sıhhi bakımları yapılmaktadır, 
fakat henüz ailelerime - ki, arzu ettiğiniz odur -
eşlerine teşmil edemiyoruz. Prim sıkıntısı var
dır. Bir taraftan hastanelerin inşa halinde bu
lunması durumu vardır. Bu tatbikatı Türkiye'
de eşlere ve çocuklara teşmil meselesinde bir 
kademe olarak kabul ediyoruz. Esprisinde bera-
Iberiz, yalnız imkânlarımızı zamanla ayarlamak 
suretiyle eş ve çocuklara teşmili hususunu da 
tezekkür edeceğiz. Bunu beyan ediyorum. 

Değerli arkadaşımız, Sosyal Sigorta fonla
rının gayrimenkullere yatırılması üzerinde dur
dular. Gerçekten, 506 sayılı Kanun bu imkânı 
vermiştir. 506 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
için çalışma yapılmaktadır. 

Sanayileşme hamlesi içerisinde bu fonların 
'bir ölçüde, bir miktar sanayiye aktarılması Sos
yal Sigortalar için de kârlıdır. Ancak, beyana 
mecburum, Sosyal .Sigorta fonlarının risk saha
larını çok dikkatli takilbediyoruz. Bugün gayri
menkul yatırımlarında sermaye için, yatırım 
için bir risk yoktur. Seneden seneye fiyat te-
ıbevvüçleri ve tezayüt vardır, ama sanayi yatı
rımları kârlı olaJbilir, zararlı olabilir, fakat ka
muya muhas'sas, o sahaya yönelmiş yatırımlar 
için pekâlâ Sosyal Sigorta fonlarından bir öl
çüde ayırmak doğrudur, Mevzuatta bu istika
mette değişiklik yapılması suretiyle önümüzde
ki yıl realize imkânları olacaktır. 

Sayın arkadaşımızın iş ve işçi Bulma Kuru
mu ile ilgili beyanlarında, hem teşhiste isabet 
var, hem mütalâası ve bir de kadirşinas, kuru
ma müteveccih teşekkürü mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten kurum 
bunları son birkaç yıl içerisinde fevkalâde ada
letli, objektif ölçüler içinde tatbik etmiştir. 
Çok şikâyetler oluyordu; «Kayırmalar yapıyor
sunuz, birtakım fırsatçı kimseler zuhur ediyor, 
onlar istifade ediyorlar» gibi sözler çok yapıl
mıştır. Bu şikâyetler olmuştur, ama bugün her
kes sırasını bilmektedir. Ne zaman gidecektir, 
sıra ne zaman gelecektir? Bu, gayet açık olarak 
gerek şuibelerde, gerekse merkezde sağlam fiş
lere bağlanmıştır, esasa geçirilmiştir, üzerinde 
herhangi bir şekilde şu veya bu istikamette sui

zan tevlidedecek bir fiilde, bir harekette bulun
ma imkânları ortadan kaldırılmıştır. 

Ayrıca, piyasada birtakım açıkgözlerin bu
lunduğa doğrudur, vatandaşlarımızın dolandı
rıldıkları doğrudur. 

Muhterem arkadaşlar, suç her yerde işleni
yor. Bıızım vaaııeınız önıeyıoi hedbiruer almak, 
vatandaşa gerekil uyarmayı yapmaktır. Şimdi, 
eiiimtiekı bir uyarı metnim kısaca iarz edeyim: 

«DıkKiat, dikkat!., işçilerimize uyarı...» Sık 
sık yapıyoruz bunu; HüKümet tebliğleri neşre
diyoruz, gazetelere beyanat veriyoruz. He
men hemen pasaport veren dairelerimizin hep
si, pasaportu alan kişiye birçok şıeylerıi öğre
tiyor. «Turtist işçi olarak gitmeyin, iş bula
mazsınız; sosyal güvenlik im|kânlarınd]an mah
rum kalırsınız, anlaşmaların mahiyeti şudur, 
sizi himaye dışı düşünmüştür...» gibi birçok 
uyarmalar yapılıyor, ama buna rağmen Anaya
sanın 18 nci maddesine göre seyahat hürriyeti 
var. Vatandaşa «Neden gidiyorsun, ne yap
mak için gidiyorsun» gibi soru sorup seyahatten 
alıkonulması mümkün değildir. Bütün sıkıntı 
buradan ileri gelmektedir. Şimdiki halde ted
birimiz, doğrudan doğruya iş ve İşçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile çalışmajk için, meşum, legal 
olarak gidenlerin pasaportları arasına «Çalışma 
karnesi» koymak suretiyle - ki, bu mlillıet-
leraraısı anlaşma mevzuu olacaktır; çalışıma 
'belgesi pasaport yerine geçecektir - ayraca tu
rist pasaportu ile gidenılorle îegal gidenler ara
sında bir sevk muamelesi, pasaport göçerliği ba
kımından milletlerarası fa,r|k ve özelffiik imkâ
nını sağlıyacağız. Bir ölçüde bununla suliıisti-
mali önleme imkânı olacaktır. 

Yurt dışında bulunanların yabancı ideolo
jilerin etkisi altında kaldıkla*!! hususunda arka
daşımız beyanda bulundular. Çalışma Bakanlı
ğımızın yaptığı, çalışmaları dile getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, tu mevzuda ciddî ia-
kibimiz var. Çalışmalarımız var. Yabancı rad
yolardan 'istifade ediyoruz, değişik yayınlar 
yapıyoruz. Hariciyemiz 30 binden fazla millî 
hüviyette eser, broşür ve benzeri yazıyı bura
lara göndermiştir ve göndermektedir, biz ta
kibe diyoruz, Ayrıca değişik görevde gönderdi
ğimiz kimseler, orada bu konuda da hassas ve 
dikkatlidirler. 

Kabule mecburuz, 300 bin kişi halen çalışı
yor. Zararlı cereyanlar her tarafta var; yur-
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dumuzun, dışında olduğu gibi yurdumuzun için
de de var. Hiçbir zaman endişe edilmesin, şu
nu rabathjkla söyliyebiliriiz, dış ülkelerde vatan 
bütünlü|ğü, millet bütünlüğü, demokratik ana
yasa relimi ve millî hâkimiyet prensiplerine ay
kırı sajak ideoloji peşinde koşanlar bir avuç 
da olis4 bunların karşısına Türk işçileri dikil-
mıe)kted}r, şehirlerde dikilmektedir, çalıştıkları 
yerlerde dikillmektediir. 

Bu hür moral güçtür, bir ahlâkî güçtür, va
tanperverlik gücüdür. Böylece jeolojik akımla
rın yurjfc dışında her hangi bir şekilde tesıir icra 
etmesi imümkün değildir. Tabiî, propaganda ve 
isim ayrı bir yönüdür, moral değerler mese
lesidir. ! Onun üzerinde de Bakanlık gerekli has
sasiyeti göstermekte ve çalışma yapmaktadır. 

Çok kere gazetelerde okuyoruz, kızıl bay
rak taşıyan bir kısım gençleri bizim işçilerimizi 
soîkaklfcrda kovalayıp, şehirlerden sürmektedir-
3er. E|ı§ memleketlerde böylesine hassas, böy-
ksine vatanperver hareketler olmaktadır. 

Sayjm arkadaşımız esnaf meselesine de temas 
buyurdular. Esnaf sigortaları kanunu hazırlan
mıştır. f Ayrı bir mevzudur. Halen encümen
de görüşülmektedir. Esnafların sosyal güven
liğini £emin edecek bu kanun, zannediyorum 
önümüladefei çalışma devresine [kalacaktır. 

Chuitthuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Bahir Ersoy arkadaşımız konuştular. 

Çalınma hayatımızla ilgili Anayasanın 40 ve 
48 nci maddelerini izah ettiler ve bir de ikti
darımıza müteveccih töhmetlerini esirgemediler. 
Çok alışılmış bir söz; Adalet Partisi ne yapı
yormuş Zengini daha fazla zengin ve fakire 
de sırt çeviriyormuş... Tabiî Sayın Ersoy'un bu 
iddiası, iddia olarak tekrar edilir, edilecektir, 
çok edilmiştir. Zannediyorum, 12 seçimlerin
den evvel de yapılmıştır, fakat aziz mille
timizin hakemliği ve kararı Sayın Ersoy'un id
diasın». aksi istikamette olmuştur. 

Dayandığımız kütle köylüdür. Dayandığımız 
kütle [köye dayanır, işçiye dayanır, esnafa da
yanır^ daha doğrusu evvelce sahipsiz, kimsesiz 
bırakılmış, derdine ortak olunmamış kütlelere 
dayanpr ve biz o fakir, Devletin senelerce hor 
ve hakir gördüğü, yukarıdan baktığı, derdine 
ortak olmadığı kütlenin davacısı ve dâvasının 
temsil aisi olarak da iktidara gelmişizdir. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Bi
raderlerin savunucusu olarak. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, müdahale et
meyin. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Biz her devirde hakkı savunduk. 
Bilmiyorum, arkadaşım hakkı savunmaktan ra
hatsız olmasın, biz hakikati söylüyoruz, hakkı 
savunuyoruz. Her şey savunulur, hepsi savu
nulacaktır. Zamanı gelince arkadaşlarımız her 
meseleye, agâh olacaktır. Bilmiyorum, vicdan
larınızda ukde kalacak bir mesele bugünkü re
jimde, bu açık rejimde hiçbir zaman örtülü kal
maz. Jandarma dipçiği ile vicdanların sustu
rulduğu devirleri yaşamıyoruz. Kürsülerimiz 
açık.... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Bakan, Bakansınız... Bir Bakan böyle konuşa
maz... 

BAŞKAN — Sayın Güner, lütfen. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Basın açık, her şey açık. Arkadaşım 
diyor ki, falanı savunuyor... Biz hakkı savunu
yoruz, onu arz ediyorum. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Bu konuş
man Anayasaya uymaz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Müsaade edin de onu ben takdir ede
yim. Zatiâlinize millet... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Bir Bakan 
böyle konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Güner, lütfen dışarıdan 
müdahale etmeyin. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Müsaade
nizle, bir Bakan böyle konuşamaz. 

BAŞKAN — Yerinizden lütfen, müdahale 
buyurmayınız, efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Millî gelirin âdil dağılımı, dengesi 
meselesi üzerinde durdu, arkadaşımız. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele sosyo - eko
nomik mesele olarak plân bünyesinde yerini al
mıştır. Kalkınma plânına göre olacak... Sene
lerce bunu savunduk. Plân Meclislerin kararı 
olarak, Devlet plânı olarak yürürlüktedir. Bu 
tatbikat ekonomik, sosyal ve kültürel meseleleri 
içine almıştır. Şimdi, plânın neresine itiraz 
ediliyor, tatbikatın neresine itiraz ediliyor, ted
birlerin neresine itiraz ediliyor? Bunlar ortaya 
konulmadan, sadece umumi olarak millî gelir
den âdil payın alınmadığını söylemek doğru 
olmaz. Her yıl, eldeki istatistikler üzerinde ko-
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nuştuk, sonunda da konuşacağız, gelir dağılı
mında dengeyi sağlayıcı istikamette gelişmeler 
olduğunu göstermiştir. Bunun en agık misâli 
işçilerdir. 1960 sabit fiyatlariyle 14,05 kuruştur, 
1969 da 28,85 kuruştur. Sabit fiyatlarla, iki mis
li artmıştır, sosyal imkânlar hariç, 

Değişme vardır, gelişme vardır. Bu, sadece 
bizim bayanımız değil, Devlet arşivine geçen, 
sıhhatli münakaşa edilmez kesin rakamlarla da 
bellidir. 

Ancak, şunu kabule mecburuz ki, asıların bi
riktirdiği, rüsubun üç beş sene içerisinde orta
dan kalkmasını beklemek insaflı bir hareket 
olmaz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Eşya 
fiyatlarındaki artışlar ücretleri götürüyor, 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, çok rica ederim, 
müdahale buyurmayınız, efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (De
vamla) — Teşkilât Kanunu üzerinde sayın söz
cü durdu. Teşkilât Kanunumuz hazırlanmıştır. 
Ancak, Devlet Memurları Kanununun Yüce Mec
lisler tarafından kabulünden sonra teşkilât mev
zuu yeniden ele alınacak, bâzı değişiklikler ya
pılacak ve yeniden revize edilmiş tasarı sunula
caktır. 

«Bugün, personelin durumu acıklıdır», dedi
ler. Aslında Devlet personelinin bütünüyle 
ilgili, bu mesele ele alınmış ve kanun bünye
sinde gerekli muadelet, teadül, terfi ve terfih 
sağlanmış hükümleriyle yüce bilgilerinize sunul
muştur. 

Sayın, arkadaşımız bâzı raporlardan bahsetti. 
Muhterem arkadaşlarım, Devlet arşivlerinde 
muhtelif değişik raporlar vardır. Bunlardan 
tabiî lehte olanları vardır, aleyhte olanları var
dır, hususi olanları vardır, resmî olanları vardır. 
1961 deki raporun gösterdiği istikamet 1965 son
rası hazırladığımız İkinci Beş Yıllık Plânda ta
mamen ters istikamet göstermiştir. Meselâ bun
lardan bir çimentoyu alalım. Size Türkiye'de 
çimento fabrikası kurulmasına lüzum olmadığı
na dair -1962 senesine ait on tane rapor bulabi
lirim. Hattâ, 1962 yılında plân müzakeresi ya
pılırken, Türkiye'nin çimento ihtiyacının mev
cut fabrikalarla karşılanacağı ve on sene daha 
Türkiye'ye fabrika kurmaya lüzum olmadığı 
söylenmiştir, yazılmıştır. Gemi inşası için de ay
nı şekilde söylenmiştir. «780 bin detveyt tonluk 

filomuz vardır» denmiştir, «yeniden hariçten 
: gemi alınmasına lüzum yoktur» denmiştir. Bu 

raporlar vardır, ama görüyoruz ki, ancak bu 
sene çimento ihtiyacı karşılanabilmiştir. Rapor
lar vardır, bu raporların sıhhat derecesi kabili 
münakaşadır. Şu kadarını ifade edeyim ki; 
İkinci Beş Yıllık Plânı 1 500 e yakın yerli ya
bancı uzman incelemiş, uzun tetkiklerden geç
miştir, değişik kollekyumlar yapılmıştır, hafta
larca Yüce Meclislerde müzakeresi yapılmıştır. 
Orada karar haline gelmiş olan hedefler ve ted
birler bizim icraatımızda esastır ve asıldır. 

Meselâ; âtıl kapasiteden bahsetti değerli ar
kadaşımız. Yine o rapordaki Gölcük tersanesi 
kısmına değinerek % 10 kapasite ile çalıştığını 
söyledi. Bu eskidir, % 10 kapasite ile çalıştığı 
çok eskidir, 1961 - 1962 yıllarına aittir. 1965 
senesi, biz iktidara geldikten sonra, Gölcük ter
sanesinde 12 400 detveyt tonluk bir kruyp ge
misi, bir harb muhribi, ayrıca denizaltılann 
«aver allu» tanker ve refakat gemisi, karakol 
gemisi gibi bütün tezgâhlara muayyen tarihler
de gemiler konmuş. Bunların bir kısmı indiril
miş, yenileri konulmuştur. Böylece şimdi, Göl
cük tersanesi rapordakinin hilâfına % 10 kapa
site ile değil çok daha yüksek kapasite ile ça
lışmaktadır. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizin kazançlarının 
; yurda aktarılması konusu : 

Değerli arkadaşlarım, bu mevzudaki çalış
maları, evvelce Yüce Heyetinize bir vesile ile 
arz etmiştim. Üzerinde durduğumuz bir konu
dur. Halen kamu yatırımları içerisinde yedi pro
jeye iştirak sağlıyacak tedbirler alınmıştır ve 
realize edilmektedir. Bunun dışında işçilerimiz 
kendi aralarında şirketler kurarak, organize ha
le girerek fabrikalar kurmak üzere yatırımlara 
girmektedirler. Ayrıca mesken yatırımları var
dır, değişik istikamette yatırımları vardır. Hü
kümet olarak bu yatırımlar desteklenmektedir. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin durum
ları : 

Muhterem arkadaşlarım, şikâyetler vardır. 
Bu şikâyetler bizatihi tabiattan doğan, yani 
meselenin esasından doğan şikâyetlerdir. Bunun 
dışında, hakikaten üzerinde tedbir alınması ge
reken şikâyetler vardır. İşçinin yurt dışına güt
mesi bir problemdir. Senelerce bekliyor, yaban
cı bir diyara gidiyor. Vatan hasreti vardır, li
san bilmiyor, malî mevzuata vâkıf değil, intı-
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hak güçlükleri var, yemek meselesi dahi bir hu-
sursuıluk meselesidir. Alışmıştır benim Türk 
işçim, kendisine has yemeği vardır. Orada fa
lana bahane bulur, filana bahane bulur. Doğ
rudur, huzursuzluk mevzuudur. 

Ayrıca, işçi talebeden memleketin de prob
lemi vardır. Almanya 1 milyon işçi talebediyor. 
Dünyanın her tarafından gidiyor, Buraya işçi 
Bulma Kurumu Müdürü geldi, açıkça ifade elti, 
«Biz bu sene işçilere 200 milyon marklık mes
ken inşa ettiriyoruz. Çünkü işçilerin yattıkları 
yerler fevkalâde dardır, «Haym» 1er gayet dar
da*. Onları genişletmek istiyoruz, fakat bunla
rın sisratle yerine getirilmesi mümkün olmuyor.» 

Bu sıkıntıları biz de biliyoruz, takibetmekte-
yiz, fakat şu kadarım söyliyeyim ki, bizim iş
çilerimizin oradaki çalışma şartları, diğer mem
leketlerin işçilerinin çalışma şartlarından, aley
he olarak farklı değildir. Bugün Almanya'da 
bir Alman işçisi ne alıyorsa, ücret bakımından 
bizim İşçimiz aynı şeyi alıyor. Sosyal güvenlik 
anlaşmaları yapılmıştır. îyi niyetle, yakından 
münasebetler yürütülmektedir. Aksıyan taraf
ları bis bildiriyoruz ve tedbirler alınıyor. Yal
nız şunu beyana mecburum; turist pasaportu 
ile gidip, bugün işten, güçten, himayeden, her 
türlü tedbirden mahrum, kaçak çalışan işçi va
tandaşlarımız için hicran duyuyoruz, bir şey 
de yapamıyoruz, yapamayız. Değerli arkadaşı
mın Kabadayı «Bir defaya mahsus olmak üzere 
bunları acaba alabilir miyiz?» dediler. Anlaşma
mız vardır. Bu yolu aştığımız zaman sırada 
bakliyen vatandaşlarımızın hakkını ihlâl etmiş 
oluruz. 

Bu ĝ fei kaçak işçilerin çalıştırılmaması, o 
devletlerin mevzuatında da var. Çalışana haya
tını düaenliyen mukaveleler, anlaşmalar beynel
mileli anlaşmalardır. Bunlar bütün memleketle
rin iştirakiyle yapıîmaJktadır. Binaenaleyh ka
çak işçi çalıştırılması meselesini onlar da kaibul 
etmemektedir. Mesele bidayetinden hatalı oldu
ğu için illegal olan her hangi bir harekete meş
ruiyet vermek mümkün değildir. Şikayetlerin 
içerisinde onlar vardır; «Kötü işlerde çalışıyo
ruz, istediğimiz gibi ücret alamıyoruz...» Bütün 
bunlar kaçak giden işçilerin, kaçak çalıştırıl
ması psofblemi olarak karşımızdadır. 

IfuÜerem arkadaşlarını, işçi - memur ayın
ım meselesi üzerinde de bir nelbze duracağım. 
Değerli sözcü, Hükümet tasarılarında tenakuz 

I bulunduğuna işaret ettiler. Ben böyle bir tena
kuz bulunduğu noktai nazarında değilim. Şöy
le ki; 657 sayılı Kanun memuru tarif eder, 274 
sayılı Kanun da - 275 e de atıf vardır - işçiyi 
tarif eder. Bunlar ayrı ayrı mevzulardır, ama 
bu tariflerin şuurlarının birbirine teğet ottması 
lâzım, tam sınır içinde bulunması lâzım. Simidi, 
274 sevk edilmiştir, encümende görüşülmüştür; 
gerek fikrî faaliyeti, gerek beden faaliyeti, ge
rek gördüğü işin mahiyeti itibariyle işçi 
(sayılması ica'bedenler belli edilmiştir. Me
mur olanflar meselesi; 657 sayılı Ka
nun içerisinde, Anayasanın 117 nci maddesi
ne göre bir tarifin içerMne girecektir. Bütün 
mesele bu tarifler arasındaki ahengi bulmaktır. 
Bir hukukî takdir meselesidir. Gerçeklere uy
gun, memuru işçi yapmıyan, işçiyi memur yap-
mıyan, kamu hizmetlerinin bütünlüğünü aksat-
mıyan - ki, bu Anayasanın 112 nci maddesinde
ki temel esastır - bir sınır içerisinde meseleyi 
'bitirmekten ibarettir. Şimdi tartışma yapılmak
tadır, Yüce Encümende yapılacaktır, Yüce Hu
zurunuzda yapılacaktır. Bütün bu kanunlar, 
yüce huzurlarınızda, iradelerinizle kesin netice 
alacağına göre, tabiatiyle gerçeklere uygun, 
hiçbir tarafın hakkını ihlâl etaıiyen Devlet ni
zamım aksatmıyan şekilde, sınırda halloluna
caktır. 

Sayın sözcü genel grev üzerinde de durdu
lar. Üzerinde çok tartışma yaptığımız bir konu
dur. Yine bir ince, nazik tarizleri var Adalet 

I Partisine müteveccih, ona da cevap arz edeyim. 
I Genel grev meselesini, zannediyorum, 275 
i sayılı Kanunun müzakeresi sırasında burada 

görüşeceğiz. Bunun dışında A. P. li bâzı arka
daşlarımızın geçen dönem kanun teklif ettiğini 
söylediler. Mümkündür, Anayasanın 91 nci 

j maddesine göre her parlömanterin kanun teMif 
I etmek hakkı vardır. Bu teklifler, tabiî teklif sa

hiplerini ilgilendirir, onları iltizam eder. Bunu 
I hiçbir şekilde kınamaya hakkımız yok. 0. H. P. 
I den de teklif eder arkadaşlarımız, A. P. den de 
1 teklif eder. Parti gruplarının ve iktidarın o tek-
I liflle mülzem olaJbilmesi, teklifi Hükümet prog-
I ramına, parti kararma veyahut seçim beyanna-
I meşine alması ile; organa bağlayıcı bir karar 
I niteliğini iktisbetmesi ile ancak, belki münaka-
1 şa mevzuu olabilir. Yani, «A. P. Grupu geçen 

dönem şöyle Ttir karar aldı idi» yahut Hükümet 
I programında şu vardır, bu sefer aksine bir gö-
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rüş...» Böyle bir şey yok. Grupumuzun her han
gi bir teklifi, bir kararı yahut seçim beyanna
memizde Hükümet programımızda havz ettiği 
bir husus değil. Değerli arkadaşlarımız iyi ni
yetle, işçinin daha ileri halklara kavuşması dü
şüncesiyle bunun yaratacağı faydaları kendi öl
çüleri. içerisinde takdir ederek sunmuşlar. 

Burada şunu söyliyeyim; sayın grup sözcüsü 
arkadaşımızın, - grupu adına konuştuğuna gö
re, şahsı adına değil - bir şeyi halletmesi lâzım : 
C. H. P. nin seçim beyannamesinde genel grev 
yoik, genel grev yok burada. Yani, aslında parti 
organlarından geçen, partinin kararı haline gel
miş çalışma düzenliğinde, «işçilerle ilgili yeni 
atılımlar» sayfa 77, burada genel grev mevcut 
değil. 

BAHİR ERSOY (îstanibul) — Verdik efen
dim, verdik. Grupta görüşerek verdik. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Eğer, C. H. P. Grupu genel grev 
hakkında bir karar ittihaz eder, karar verdik 
der, kanun teklifini grup adına tekabibül eder
se, onun münakaşası sırasında tabiatiyle bu hu
susu da açıklığa, berraklığa kavuşturmamız 
mümkün olur. O zaman Anayasanın 47 ndi mad
desi ile olan illişjkilerini görüşürüz. Anayasayı 
tadil etmeden mümkün olur mu, olmaz mı, bun
ları tartışırız; dünyadaki tatbikatı üzerinde du
ruruz. Her zaman ifade ettiğim gibi, iyi niyetle 
getirdiğimiz çok şeyler bazan tatbikatta bizim 
niyetimizi aşan ve hakkın suiistimali istikame
tinde netice veren, bundan zarar gören halleri 
de yine beraberce, mesuliyetimizin hudut ve şü
mulü içinde takdir ederiz. 

Sayın arkadaşımızın oldukça eski (üzerin
den bir 1965 seçimi, bir de 1969 seçimi geçti, iki 
devre geçtik) bir işçi kurşunlatma meselesi var. 

Muhterem arkadaşlar, işçiyi niye kurşunla
talım? Hangi iktidar işçiyi kurşunlatır? Niye 
buna tevessül eder? Var mı böyle bir şey? Ar
kadaşımız anlatıyor, diyor ki, «11 Mart 1965 
te...» Hâdiseyi hatırladım, Dördüncü Koalisyon 
Hükümeti zamanındadır. Zonguldak'ta bir hâ
dise olmuştur, müessif bir hâdise olmuştur. Sa
baha karşı Hükümet muttali oldu, toplandı. 
Devrin Dâhiliye Vekili hassasiyetle üzerinde 
durdu. Parti liderleri oturdular, üzüntü içinde. 
Mesele hakikaten teessürümüzü mucip. Nedir 
bu? Bir idare adamı Zonguldak'taki vali arka
daşımız, hakikaten basiretli davranmamış, it-
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ham etmiyoruz onu da, basiretli davranmış... 
Jandarma ateş etmiş, iki işçi ölmüş. Senelerden 
beri bunun vebal ve günahı A P iktidarına 
tevcih edilir.» İşçiyi kurşunlattınız» Duyuyo
ruz her yerde. 

Değerli arkadaşlarım, yani, burada kimse
yi incitmek niyetiyle konuşmuyorum. Kimse 
incinmesin. Zonguldak'taki vali arkadaşımızı 
her halde sizler tanırsınız. 1950 de Kütahya 
vali muavini, emekli olmuş, 10 sene C H P ida
re heyetlerinde çalışmış, 1961 senesinde devrin 
Dahiliye Vekili Sahir Kurutluoğlu vali yapmış 
Kırşehir'e. Oradaki partizan tutumu kabili mü
nakaşa olmuş uzun boylu, bilahara Zonguldak'a 
getirilmiş. Orada bir emir vermiş - kınamıyo
rum - doğru mu yanlış mı, kurşunlatmış. Hâdi
se olmuş, mühendis dövülmüş, birtakım işgal 
hâdiseleri olmuş, tecavüzler olmuş, jandarma 
ateş etmiş, idare adamı hakkında tahkikat açıl
mış. Muamele bu. Bunun dosyası kapanmış. 
Şimdi sene 1970, karşımıza çıkıyor: «Efendim, 
işçiyi kurşunlattınız» Yok böyle şey arkadaş
lar, yok... 

İkincisi; işgal olayları, birtakım tahrik olay
ları karşısında zabıtanın durumu : 

Muhterem arkadaşlar, bu meseleler üzerinde 
vuzuha varmamız lâzım. Tabiatiyle hepimizi 
üzüntüye sevk eden hâdiselerdir bunlar. Bir 
yerde işgal oluyor, tahriboluyor. Mal sahibi di
yor ki; «Devlet benim malımı korusun, canımı 
korusun.» Devlet malı, canı nasıl koruyacak? 
Kanunları tatbik edecek. Kanunları tatbik eden 
eller kimler? Devletin zabıta kuvvetleri var, za
bıta gidecek. Zabıtaya taş atıhr, zabıta dayak 
yer, zabıtaya silâh atılır, molotof kokteyli atı
lır. Biz, Devletin can ve mal emniyetini sağlı-
yan zabıtanın müdafaasını bir tarafa bırakırız, 
fabrikayı tahribeden, mala cana kasdeden, ide
olojik akımlara kendisini kaptırmış bedbahtın 
burada müdafaasını yaparız.,. Olmaz böyle şey, 
arkadaşlar. 

Şimdi bir de şu tavsife geleceğim; biraz ko
numuzun dışında, ama bir yönüyle ilgilendiri
yor: üniversiteye polis giremez... 

Senelerce bunun münakaşasını yaptık. Pa
lan yerde işgal olmuş, fabrika işgali, polis gir
mesin... Şimdi iki fikir burada çarpışıyor. Polis 
girdiği zaman arkadaşımızın beyanı; «Zalim ik
tidar, katil iktidar, mütecaviz iktidar.» Polis 

— 910 — 



M. Meclisi B : 90 

girmedi, ihtiyatlı davrandı; «Aciz iktidar, bece
riksiz iktidar, polis seyirci kaldı.» Bunun ikisi
ni bağdaştırmak mümkün mü? Ya zalimdir, ya 
âcizdir. Hakkı teslim etmek lâzım. 

Şimdi ne yapsın? Tahribedilen bir fabrika... 
Mal emniyeti ister, can emniyeti ister. Müteca
vizin yanında mıyız, tecavüzü önliyen zabıtanın 
yanında mıyız Her halde fabrika ne A P nin, 
ne sizin, ne başkasının, ne polisin, ama heı şey
den evvel Türkiye'de kanunu hâkim kılmak 
için mânevi değerleri hep beraber bir ölçüde 
ayakta tutmaya ve onları desteklemeye mec
buruz. Bu memleketin çocuklarının da, ister 
polis olsun, ister jandarma olsun her birimiz 
kadar gönlü vatan sevgisiyle doludur ve her 
şeyden evvel de bu nizamın bekçiliğini yap
maktadırlar. thmal edenler olursa yakasına ya
pışırız; vazifesinin sınırını aşanlar olursa taki
bat yaparız, ama kanunsuzluğun karşısına çı-
kılınca da, bu hareketi iktidara müteveccih bir 
kınama vesilesi ittihaz etmemek lâzım, yapma
mak lâzım. 

Ortak Pazar meselesi sosyal entegrasyonla 
beraber halen müzakere mevzuudur. Onun için 
daha fazla izahat vermiyorum. Bu müzakerele
rin hayırlı bir sonuca varması için Hükümet 
olarak gerekli gayret sarf edilmektedir. 

tşçi çocuklarının okutulmasının memnuni
yet verici olduğunu söylediler. 

Değerli arkadaşlarım, 1970 - 1971 dönemin
de 5 bin evlâdımızı, işçi çocuğunu orta, lise ve 
üniversite kısmında derece derece ve bir ölçü 
içerisinde okutmaya devam edeceğiz. Bu mik
tarı artıracağız, müteakip senelerde daha yük
sek rakamlara ulaşılacaktır. 

Asgari ücret meselesinde bir savsaklama ba
his mevzuu değildir, iki nokta münakaşa mev
zuu olmuştur. Bunlardan bir tanesi, «Sosyal 
yardımlar, munzam ödemeler, ek ödemeler dâ
hil midir, değil midir?» hususudur. Karar va
zıh değildi. Çalışma Bakanlığı görüşünü bildir
di. İlgili kuruluş Danıştaya gitti. Bu bakımdan 
da tarım sahasında çalışanlar bakımından da 
Danıştay meseleyi tetkik etti, karara bağladı. 
Bu karar dairesinde Çalışma müdürlüklerine 
tamim yapıldı. Asgari ücret eksiksiz olarak 
özel sektörde de, kamu sektöründe de uygulan-
maktadn\ 

Aksıyan tarafları için de; kanun gereğince 
uygulanmıyan müessese hakkında, şahıs hak-
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kında da kanuni takibat yapılmaktadır ve ceza 
dâvası açılmaktadır. 

991 sayılı Kanun, yüksek malûmlarınız ol
duğu üzere şekil yönünden iptal edilmişti. Ka
nun derhal hazırlandı, meclislerimize sevk edil
di. 

Sayın Enver Turgut arkadaşımız A. P. nin 
icraatını, yaptığımız işleri, yapılacak işleri sa
lâhiyetle izah ettiler ve bütçemizin kifayetsiz 
olduğuna temas ettiler. Doğrudur. 

Tarım ±ş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu 
ile ilgili temennilerini izhar ettiler, yurt dışın
da bulunan işçilerimizin durumu ile ilgili be
yanları oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. 

Sayın İhsan Kabadayı arkadaşımız, G. P. 
Grupu adına, turist işçilerin ıstıraplı haline de
ğindiler. Biraz evvel malûmat arz ettim. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevlerinden 
bahsettiler. Teşekkür ederiz, çalışmalarını tak
dirle karşıladılar. 

Sadece geçen sene göndermelerde birtakım 
formaliteler yüzünden aksama olduğuna değin
diler. Bu aksaklıklar her geçen sene düzelerek 
gitmektedir. Geçen sene 100 bini aştık Sayın 
Kabadayı, bu sene inşallah 120 bin olacak. Dai
ma sizin tenkid ve irşatlarınız Bakanlığımız 
mensupları üzerinde şahsan benim üzerimde 
müspet istikamette tesir bırakmaktadır. Teşek
kür ediyorum. 

Bulgaristan vizesi üzerindeki isteğinizi, yi
ne millî menfaat açısından değerlendirmek 
mümkün değil. Çünkü bu vize muafiyetleri mü
tekabiliyet esasına göre yapılmaktadır. Bulga
ristan'a vize muafiyeti tanırsak, mütekabiliyeti 
esas olduğuna göre, aynı şekilde Bulgarların 
da Türkiye'ye bu muafiyet içinde gelmeleri ica-
beder. Bu itibarla öyle zannediyorum ki, şimdi
lik Bulgaristan'la olan bu münasebetimizde vize 
muafiyetini düşünmemekte haklıyız. Zaten iş
çileri genellikle uçakla gönderdiğimiz için kara 
ve demiryolu dışındaki muafiyet meselesi bir 
mesele olmaktan da öteyedir. 

Cenaze nakli için, bu sene, kabul buyuraca
ğınız, bütçeye eğer tensip ve takdirleriniz öyle 
tecelli ederse, cenaze nakli için gerekli ödenek 
konulmuştur ve şartları haiz olan, malî imkân
lardan yoksun olduğu belli olan kimseler için 
nakil keyfiyetine Hükümetin iştiraki bir ölçüde 
olacak ve böylece işçilerimizin cenazelerinin 
yurt dışında sahipsiz kalması önlenecektir. 
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Sayın Annç, A. P. Grupu adına pek değerli 
mütalâalarda bulundular, işyerleri işgallerine 
temas ettiler. Kendilerine bir hususu cevap ola
rak arz edeyim, yeni bir suç olarak karşımıza 
çıkmıştır. Gerçekten gayrimenkullere tecavüz 
hakkında 5917 sayılı T. Ceza Kanununda bâzı 
hükümler mevcuttur, fakat bunların hiçbirisi 
toplu hareketlerde, işyerlerinin işgali hareketle
rindeki tesiri eski öneminde değildir. Bugün bir 
işgal fiili 20 nci Asırda toplum suçu olarak mey
dana çıkıyor. Türk Ceza Kanununda bu gibi fiilî 
durumları ortadan kaldıracak, toplu hareketle
ri önliyecek yeni fiiller için ceza tertibini ön
gören tadilât hazırlanmıştır ve halen komisyon
da bulunmaktadır; Adalet Komisyonunda mü
zakere edilmektedir. 

Sayın Ali Rıza Güllü arkadaşımızın tarım 
ve işsizlik kanunu ile ilgili hisli görüşmelerine 
cevap arz ettim. Hakikaten çok vadedilmiştir. 
Yalnız şunu söylüyorum, inşallah bu vaidimiz 
bu devre tahakkuk eder. Her hangi bir kötü 
niyet yoktur, ama imkanlar buraya getirmiştir. 
Maalesef zaman kaybedilmiştir, vakıadır. An
cak şu kadarını ifade edeyim, 274 ve 275 sayılı 
kanunlar da yine aynı vaidler arasındaydı, fa
kat bunu süratle realize etme imkânı oldu. 

İşçi emekliliği meselesi geçen sene yaz ay
larında çok münakaşa edilmiş bir meseleydi. 
Onu da realize etme imkânları oldu. Şu kada
rını ifade edebilirim, bütün bu meseleler üze
rinde Parlâmento, mesaisinin büyük bir kıs
mını hasredebildiği, teksif edebildiği takdirde, 
şüphesiz bu tasarıların kanunlaşması kolay ola
caktır. 

Grev ertelenmelerinin keyfiliği meselesi 
üzerinde de değerli arkadaşım durdular. 

Değerli arkadaşlarım, grev ertelenmeleri bi
zim arzu ettiğimiz bir şey değil ve bundan hiç
bir fayda ummayız. Hükümet olarak grev erte
lemekten ne huzur duyarız, ne fayda umarız. 
Aslında bunun kanunda yazılı nedenleri, ge
rekçesi, sebepleri mevcuttur. O mevcut sebep
lere göre hâdiseler bizi çok kere bu ertelemeye 
götürmektedir. Millî güvenlik mülâhazası ile ol
duğu zaman, Millî Güvenlik Genel Sekreterliği 
bunu gerekçesiyle birlikte göstermektedir. Sağ
lık sebebiyle olduğu zaman, sağlık işlerine ba
kan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımız ge
rekli gerekçeyle tezkeresini göndermektedir. 

Üzerinde çok durulmaktadır, fakat çok hallerde 
kabul buyuracağınız veçhile, erteleme mecbu
riyeti kendiliğinden hâsıl olmaktadır. 

Meselâ istanbul'da bir Taşıt - İş grevinin 
' ertelenmesi bir misaldir. Kış ayıdır. Doktor 

karşıya gidemez. Birtakım sıkıntılar var. Has
tanelerimizin yarısı karşı tarafta, nasıl gidecek, 
nasıl gelecek? Bütün münakale imkânları kışın 
ortasında selbedilmiş. Kayığa bindi vatandaş
larımız, kayık battı 6 kişi öldü. Bunu görüyo
ruz. Birtakım tesisler var tedafüi mahiyette. 
Kadıköy'dedir subay, tesis öbür taraftadır, na
sıl gidecek? Yurt savunması meselesi. Bu ge
rekçelerin hepsi tabiî kamu oyuna açıklanmı
yor, ama Hükümet tasarruflarının dosyasında 
bu gerekçeler mutlaka yazılı olarak mevcuttur 
ve buna dayanılarak gerekli erteleme kararla
rı alınmaktadır. 

Tabiî Yüce Danıştayın kararları da ayrıca 
muhteremdir. Bir kazai organın bir tasarrufu 
iptal etmiş olması, o tasarrufun keyfî olduğu 
mânasına gelmez. O karar da bir karardır; 
temşiyet tasarrufudur, icra karandır. Danışta
yın karan da bir yargı karandır. Yargı karan 
icranın üstünde olduğuna göre, muktezası da 
ona göre yapılmaktadır. 

Dışarıya A. F. ilçe başkanlarının temsilci 
olarak gittiği meselesi : 

Ben, arkadaşlarıma sordum, 7 - 8 aydan beri 
dışarıya her hangi bir tâyin yapılmadı. A. P. 
iktidan teselsül ediyor, hep tekabbül ediyoruz; 
arkadaşlarımız 864 sayılı Kanuna göre bu tâ
yinleri yapıyorlar. Takdirde isabet var mı, yok 
mu münakaşası her zaman yapılabilir, ama ka
nunsuzluk meselesi münakaşa edilemez. Çün
kü 864 sayılı Kanun ne yetki, ne imkân verdiy
se, o yetki ve o imkân kullanılmaktadır. Mün
ferit bir misal olursa, kanunsuz olduğuna arka
daşımız kaani ise, lütfeder bildirir; mesul ar
kadaşlar, buradadır, derhal tetMkat ve tahki-
ka yaptınnm. icabederae yazılı bir cevapla da 
arkadaşımızı tatmine gayret ederim. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Ba
kan... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sonra alacağım Sayın Güllü, görü
şürüz. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Bar 
kan, ben kanuna aykırı olarak, demedim. Teş-
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kilât Kanunu çıkmadığı için bu yola gidilmek
tedir, daüm ve bu bir vakıadır. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (De
vamla) •— Lisan meselesi: 

Tabiî, kuruluş halinde bu meseleler var; li
san meşalesi üzerinde duruyoruz. Şimdi 864 sa
yılı Kanunun yeni tadilini getirdik, gündemde
dir. Orada yeni unsurlar koyuyoruz. Lisan mec
buriyetimi gayet sarih hale getirdik. Bunun dı
şında, üç yıl Çalışma Bakanlığı bünyesinde ça
lışma mecburiyeti bizi sıkıntıya sokmuştur. 
Çünkü Çalışma Bakanlığının bir taraftan teş
kilâtının kifayetsiz olduğu iddia ediliyor, 1946 
dan bu tarafa hiçbir gelişme kaydedememiş; 
bir taraftan da, yurt dışında ataşelik için bu 
işe ehil, elvak eleman bulacaksınız... Sıkıntı 
burada. Onun için 864 sayılı Kuruluş Kanununa 
konan hükmü 1970 icra programındaki espriye 
göre deştiriyoruz. Sosyal, idari ve hukuk sa
hasında <bilori ve tecrübe sahibi olan kimseler
den ki, pekâlâ bupün Çalışma Bakanlığı bün
yesinde çalışmamakla beraber, ba«ka bakanlık
lar bimve*rinde de bu işi yapabilecek elemanlar 
olabilir. Bııoün mer^ kanuna fföre bunları tâ
yin imktamdan mahrumuz, ama 864 ün tadi-
livle biraz daha tâvin ve takdir haklarımız ge-
nislivecek ve daha isabetli bir teşkilât, hizmete 
uygun bir teşkilât kurma imkânı hâsıl olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarımız umumiyetle İM me
sele üzerinde durdular. Bunlardan bir tanesi 
vasıflı, vasıfsız isçi şevki meselesidir. 

«Galatı meşhur lügati fasihten evlâdır» sö
zü, mecelle ahkâmı yayılmış bir söz. Bâzı şey
ler hep tekrar ediliyor, ama biraz esasına ine
lim. Acaba tekrar tavzih edersem, bu iddia tek
rar karşıma çıkar mı diye düşünüyorum, ama 
yine çıkar. Bunu ben bir defa tavzih ettim, yine 
edeceğim. 

Şimdi bakınız, elimdeki istatistiğe göre; va
sıflı eleman 25 497. % 24,5, vasıfsız eleman 
78 478. % 75,5. 

Demek ki, % 75,5 vasıfsız, % 24,5 vasıflı, 
ama iddia şu oluyor : Bütün vasıflı elemanlar 
gidiyor, Türkiye'de sanayi ölecek, teknik ele
manlarımızı kaybediyoruz, memleketin kalkın
ması nasıl olacak? Meselenin esası budur, ra
kamlar budur. Hiçbir zaman vasıflı elemanı 
göndermeyi arzu etmeyiz, ama bu bir pazarlık 
mevzuu. Pazarlıkta gücümüzü koyuyoruz, 

% 75 e kadar çıkarmışız bunu, ama bir miktar 
da vasıflı işçi istemektedir, buna mâni olmamı
za imkân yoktur ve işi realize etmek için de 
esasen buıra istemiyerek de olsa, asgari limit
ler içinde müspet mütalâa etmek mecburiyetiy
le karşı karşıyayız. Arz ederim. 

İkinci husus iş mahkemeleri hususu idi. Tine 
değeri hatiplerimiz, Saym Güllü dâhil, tema» 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, iş mahkemelerinin 
yurt ölçüsünde süratle yayılması lâzımdır. Bu 
bir teşkilât meselesidir. Adalet Bakanlığı ile 
temasımız vardır, ben Adalet Bakanlığı büt
çesinde de bunu ifade ettim, yeni kuruluşlara 
gidiyoruz. Tahsisat noksanlığı sebebiyle çok 
kere işçi temsilcilerinin bu mahkemelere iştirak 
edemediği de bir vakıadır. Bu sene bütçemize 
yine tasarruf zihniyeti içinde bir miktar ayır
dık. Kâfi gelmezse yıl içinde yine yüce takdir
lerinizle buraya bir miktar tahsisi aktarmak 
mümkün olabilir. 

Sakatların, eski hükümlülerin rehabilitas
yonu ile ilgili olan tüzük hazırlanmıştır. Daha 
evvelce de arz etmiştim, tekrar edeyim, halen 
Danıştay'dadır. Sağlık Şûrasının mütalâası alın
mıştır, Danıştaydan, arkadaşlarımız yakinen 
takibetmektedirler; anlayışla karşılanıyor, önem
li bir konudur. Zannediyorum yine Danıştay
dan kısa zamanda çıkacak ve buna göre de 
sakatların çalıştırılması imkânları elde edilmiş 
olacaktır. 

Bunlardan ayrı olarak Sayın Nihat Erim'-
in Riyasete tevcih ettiği yazılı sorulfyn; fvar-
dır. Bu sorulardan bir tanesi emeklilik mese
lesiyle ilgilidir, önce onu cevaplandırayım. 

Emeklilik işlemlerinin süratle yürütülebil
mesi için fazla mesai veriyoruz. Yeni elemanlar 
alınmıştır, takviye ediyoruz. Hizmetle ilgili 
olarak çalışmalara yeni memur tahsis edilmiş
tir. öyle zannediyorum ki bu suretle kendile
rinin ileri sürdükleri mahzur giderilecektir. 

Hastane inşaatiyle ilgili soruları vardır. Be
lediye ile temas halindeyiz. Arsa meselesi hal
ledilir edilmez ihaleye gidecektir. 

Diğer bir hastane mevzuu vardır, oraya ya
tak ilâvesi yapılmaktadır. Yazılı sorularında 
belli başlı hususlar 'bunlardır. Bunun dışında 
diğer arkadaşlarınızın şifahi veya yazılı so
rulan olursa cevap arzına amadeyim. 
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Huzurunuzdan ayrılırken Yüce Heyeti bü
tün değerli milletvekili arkadaşları, gerek Ba
kanlık camiası adına gerek şansım adına hür
metle selâmlıyorum aziz ve muhterem arkadaş
larım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Zonguldak Mil
letvekili Sayın Ahmet Güner tarafından iki so
ru sorulmaktadır. Birincisi; «Büyük maden ka
zalarından sonra Bölge Çalışma müdürlükleri 
emrine verilen maden mühendislerinin sağla
dıkları başarı olmuş mudur? Bu görevlilerin 
kanunen salâhiyetlerini gösterir hükümler mü
fettişlerin salâhiyeti kadar mıdır?» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, maden mühendislerimizin 
durumu bir ayrı mevzudur. Maden mühendis
lerimiz, Zonıguldak'fl, gittiğimiz zaman değerli 
arkadaşımızla TberaJber orada gördük, eskiden 
işçiyle beraber vardiyaya indikleri, bizzat işjba-
şında dikkat ve itina ile çalıştıkları, fakat 
bilâhara bu vardiyalara inmeyip toprak üs
tünde bulundukları yolunda şikâyetler vardır, 
vakıa da böyledir. Bu konu Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile beralber uzunfaoylu 
görüşülmüştür ve yeni tedbirleri getiriyoruz. 
Böylece dikkatsizlik sebebiyle, teknik sebep
lerle meydana gelen iş kazalarının asgariye in
dirilmesi için bu istikamette, hem yetki bakı
mından teçhiz etmek hem kemiyet ve keyfiyet 
bakımından takviye etmek istikametinde çalış
mamız! vardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — ikinci sorusu «Zonguldak 
Amele Birliği Teşkilâtının, Kurumun hastane
si açıldıktan sonra işçiye nasıl faydalı olacağı 
düşünülmüştür?»' 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, 151 sayılı Kanunla, Hav
zanın hususiyeti var tabiatiyle, daha müsait 
şartlarla hastane çalışmaktadır. Yeni hastane 
açıldığı zaman eski şartları ortadan kaldıracak 
bir durum değil, her iki statüyü işçi lehine 
ahenkli şekle sokacak bir sistem kuracağız. 
Halen "hastane inşa halindedir. Bu meseleyi, bir 
işletme meselesi olarak Sosyal Sigortalardaki 
değerli arkadaşlarımız düşünmektedirler, müta
lâa etmektedirler. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ankara Milletvekili Cen-
gizhan Yorulmaz tarafından verilmiş bir yazılı 
sora var. Bunda; «Merkez nüfusu 100 bini aşan 

ve hâlâ bir doğumevinden bile mahrum olan 
Kırıkkale'ye Sosyal Sigortalar Kurumu bir has
tane yaptırmayı düşünmekte midir? Yaptırıla-
caksa zamanı hakkında bilgi vermek mümkün 
müdür?» demektedir. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla — Sayın arkadaşımın vâki sualine der
hal cevap arz edeyim. Kırıkkale'deki mesele ile 
bizzat alâkadar olmuşumdur ve değerli arka
daşlarımız hassasiyetle üzerinde durdular. Ge
rekli projeler hazırlanmıştır. Hastane yapılacak 
tır. Bunu rahatlıkla Kırıkkale lilere ifade edebi 
lirim. 

BAŞKAN — Sayın Tokat Milletvekili Hü
seyin Abbas tarafından verilmiş bir yazılı soru 
vardır. 

«Avrupanm muhtelif şehirlerinde bulunan 
işçilerimizin sayısı yarım, milyonu bulmuştur. 
Gerek sol zihniyetler ve gerekse Hıristiyan mis
yonerler tarafından işçilerimize menfi telkin
ler yapıldığı öğrenilmektedir. 

1. İşçilerimizi bugüne kadar yapılagaletn 
zararlı telkinlerden kurtarmak için hükümet 
ne gibi tedbirler düşünmektedir? 

2. Halen Almanya ve diğer memleketlerde 
halkı manen uyanık tutacak dinî, ahlâkî tenvi
ratta bulunan kaç din adamı vardır, bunlar ih
tiyaca kâfi geliyor mu, gelmiyorsa Hükümet 
bunların sayısını artırmayı düşünüyor mu?» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, yaibancı memleketlerde ça
lışan işçilerimizin millî ahlâk ve kültürlerini 
muhafaza etmeleri, Türk vataniyle olan irtibat
larını hiçbir şekilde koparmamaları için her 
yönlen çalışma yapılmaktadır. 

Her yönden diyorum : Kültür yöniyle ilgili 
çalışmalar vardır, yayın yöniyle M kültürün 
içinJde bir kısmı vardır, dinî bakımdan vazifeli 
sekiz din görevlisi halen orada dinî ihtiyaçlara 
cevap verecek bir çalışmanın içindedir. Millî 
Eğitici Bakanlığı öğretmen göndermiştir, bunlar 
çalışma içindedirler. Ayrıca ataşeliklerde bu iş
leri takilbeden vazifeli arkadaşlarımız vardır. 
Tamamı 80 kişiden ibaret olup dış teşkilâtın ha
len 200 bin kişiyi aşan bu büyük kütlenin (ki 
dağınıktır bir çok yerlerde) ihtiyacına cevap 
verebileceği kanaatinde değiliz. Mobil kuvvet
ler halinde, molbil hizmetleri hareketli hale ge
tirtmek üzere yeni bir teşkilâtlanmaya gitmek 
lâzımdır. Zaman zaman bunların noksanlıkları 
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lokallere girmek, orada gerekli telkinlerde bu
lunmak, yayınları getirmektir ki, bunların bir 
kısmını hailen yapıyoruz; gazete gönderiyoruz, 
mecmua gönderiyoruz, bültenler gönderiyoruz. 

Derhal ifade etmeliyim ki, Türk - iş büyük 
bir anlayış gösterdi ve hakikaten yerinde bir 
hizmettir, şube açmıştır, imkânlar ölçüsünde 
elemanlarla teçhiz etmiştir ve böylece hüküme
tin çalışmasına paralel olarak milliyetçi sen
dikamız, en büyük konfederasyon dış memleket
lerdeki işçilerimizin Türkiye ile olan irtibatları
nı; mânevi irtibatlarını, maddi irtibatlarını de
vam ettirecek bir gayretin, çalışmanın içinde
dir. 

Dmî bakımdan arkadaşımızın temas ettiği 
hususa cevap vereyim : Halen din görevlisi ola
rak vazife gören arkadaşlarımız, Diyanet işleri
nin bize tavsiyesiyle ancak takdir ve tâyin olun
maktadır. Böylece, ehliyetli kimseler oraya gön
derilmektedir, bu vazifeyi ifa etmektedirler. 
Yalnız adedleri azdır, çoğaltmak için de maddi 
imkânlarla teşkilât kanunumuzun çıkmalını ve 
o imkânların elde edilmesini bekliyoruz. Bu 
sene bu imkândan mahrumuz; beyana mecbu
rum. 1971 Bütçesinde bütün bu aksıyan taraf
ları dikkate alan daha hacimli bir bütçe ile, teş
kilâtlanma ile bu meselelere tesirli şekilde çare 
bulacağımızı ümidetmekteyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, buyurun sorunu
zu sorun. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efen
dim, Sayın BaJkan konulmasının bir yerinde 
«işçi ücretleri sabit değildir» buyurdular ve 
1960 da 20 lira civarında iken 1970 yılında 
28 lira civarında olduğunu ifade ettiler, 1960 
da sıfır kalbul edildiğine göre, 1968 yılı so
nundan itibaren perakende ve toptan eşya fi
yatlarına bağlı olarak meydana gelen artışın 
Devlet İstatistik Enstitüsünün bültenlerine göre 
yüzde 35 civarında oöıduğu bir hakikattir. 1960 -
1970 seneleri arasındaki toptan ve perakende 
eşya fiyatlarındaki bu artışa göre işçinin hayat 
revi.y8Bin.de her hangi bir yükselme olduğunu 
iddia edebilirler mi? Bu bir. 

İkinci sorum: Batı ülkelerine gönderilen iş
çiler arasında tabiî âfetler sebebiyle 1968 -
1970 yılları içinde gönderilmiş işçilerin sayısı 
redir ve bunların şehirlere göre nisbetleri nedir? 

Orman köylüsü için yabancı ülkelere işçi gön 
derilntösinde bir tercih hakkı düşünülmekte 
midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Teşekkür ederim, arz edeyim efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1960 icra progra
mının 136 ncı sayfasını değerli arkadaşımız 
'tetkik buyurursa orada görecekler; sigortalı 
işçi ortalama günlük kazancı sabit fiyatlarla. 
(sabit tâbiri zannederim fiyat artışlarının dı
şında değer olarak alınıyor ve buna göre ra
kamlar mâna taşımaktadır) 1960 da 14 küsur, 
1961 de 15 küsur, 16, 17, 19, 20, 23, 25 ve 23 
küsur, sabit fiyatlarla. Yani; artışlar nazara 
alınsa dahi bu fiyatlar değişmez. Onları ilâve 
ettiğiniz zaman çıkacak neticeler farklıdır. Bu 
ibir. 

ikincisi; yüzde 35 artış var, dediler. Yüzde 
35 artışı nereden bulduklarını bilmiyorum. Ge
nel endekste yüzde 4,5 - 5,5 arasındadır. 

1968, 1969 artışları yüzde 3,5, yüzde 4,5, yüz
de 5,5 yüzde 6,5... Yüzde 35'e çıkarttılar; bunun 
bilmiyorum nereden çiktığını. istatistik Umum 
Müdürlüğünün neşrettiği rakamlar bu değil. 
Zannederim bir rakam hatası olacak, olaibilir. 
Kendilerinin beyanında rakam hatası var. 

Tabiî âfet meselesine gelince muhterem ar
kadaşlarım; taJbiî âfetle ilgili olaraJk Bakanlar 
Kurultı öncelik öncesi tanımıştır. Zelzele böl
gesi olarak Varto için tanımıştır, seylaptan za
rar gören yerler için tanımıştır, Göller bölgesi 
olarak. 

Bunun dışında diğer tabiî âfetler, yangın 
ve saire, Doğuda kuraklık sebebiyle Kars ve 
civan, buna benzer fevkalâde haller gösteren, 
hakikaten vatandaşları ekonomik güçten yok-
pun eden âfetüer, neticesinde mahdut, sınırlı, 
âfetten yüzde 80 zarar görmüş olması şartı (ve 
buna benzer diğer şartlar var) aranmak sure
tiyle bir ölçüde öncelik öncesi verilmektedir. 

Meselâ bunlardan en sonuncusu Kütahya'
dır muhterem arkadaşlarım. Hepimizin yüreğini 
yarabyanb ir hâdisedir. Şunu şükranla kayde
diyorum, birçok vilâyet temsilcisi değerli mil
letvekili arkadaşlarım Kütahya'nın acısını be
raberce sarmak için fedakârlık göstermişler
dir ve her şeye rağmen önefelik önceısi verilmek 
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suretiyle bedbin vatandaşımızın, Kütahyadaki 
depremle ilgili olarak öncelikle Avrupaya gön-
.derilmesi hususu karara bağlanmıştır, realize 
'edilmektedir. Teferruatlı bilgiyi arkadaşımıza 
ibiitün rakanılariyle ve ölçüleriyle yazılh olarak 
zannediyorum Kurum Genel Müdürlüğü gerekli 
hazırlığı yapar, sunar. 

BAŞKAN — Saym özeke, buyurun sorunu
zu sorun efendim. 

M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Saym Ba
kan, Türkiye'de 600 binin üzerinde şoför vardır. 
Bunların bir kısmı resmî dairelerde çalışır, kad
rolu şofördür, sigortaya girebilir. Bir kısmı özel 
sektörde çalışır, bir kısmı şoför esnafının yanın
da çalışır. Şoför esnafının yanında çalışanların 
hiçbir garantisi yoktur. 

Sayın Bakan, bunlar hakkında ne düşünü
yor? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın özeke, hemen arz edeyim. 

506 sayılı Kanunun bünyesinde gerekli deği
şikliği yaparken, ıbunu da dikkate alacağız. Şo
för arkadaşlarımızın feryadını yakından duy
duk, broşürler neşrettiler. Hakikaten her türlü 
tehlikeye mâruz, kötü şartlar içinde çalışan bu 
değerli meslek erbabını, sosyal güvenlik tedbir
lerine kavuşturmak, (zaten Hükümet olarak ça
lışanlar içerisinde öncelik verebileceğimiz bir 
meslek grupudur) bizim için hedeftir. İlgili 
'kuruluş bunun üzerinde durmaktadır, ümidedi-
yorum ki, önümüzdeki sezonda buna da bir 
çâre bulacağız. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, dışarıya giden kalifiye işçilerin nisbeti 
konusunda sayın Bakanı iyimser gördüm. Kor
karım İki, bu nisbeti az buluyorlar, fakat Türk 
sanayiinin bugün karşılaştığı en önemli sorun
lardan birisi kalifiye işçi meselesidir. Alman
ya'da bulunan 300 bine yalan işçimizin % 26.4 
ü kalifiye işçidir. Bu kalifiye işçi mevzuunda 
diğer milletlere nisbetle baş sırayı işgal ediyo
ruz. Eğer saym Bakan Sanayi Odalariyle temas 
buyurmuşlaırsa, bu durum mutlaka kendileri
nin de malûmudur. Dışarıya giden kalifiye işçi
nin yerine yenisini bulmak bir zarurettir. Mes
lekî eğitim dediğimiz yolla meslekî yönden ka
lifiye işçi yetiştirmek lâzımdır ve hattâ bunun 

zamanı geçmiştir. Saym Hükümet bu konuda 
yavaş davranmaktadır. 

BAŞKAN — iSaym özdenoğlu, soru sorun 
lütfen. Soru 'sormanızı rica ediyorum efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Soruya 
geliyorum Sayın Başkanım. 

Biz, Hükümet olarak Türkiye'de meslekî 
; eğitim yönünden alınması lâzımgelen tedbirleri 
I almadığımız, geciktirdiğimiz için, işçi bulundur-
; duğumuz devletler de kendi memleketlerinde 

işçilerimizi eğitmek konusundaki tekliflerimizi 
reddetmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, lütfen soru 
sorun efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bir süre 
önce bu hususta Almanya ile bir temas vâki ol
du. Bu konuda, meslekî eğitim konusunda nasıl 
bir tedbirleri vardır, ne düşünüyorlar, Alman
larla vâki temas sonucunda bir karara varmış
lar mıdır? 

İBAŞKAN — İşçilerimizin meslekî eğitimi ile 
iligili soru soruyorlar. Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın özdenoğlu, meslekî eğitimle 
ilgili olarak Almanlarla yaptığımız temas müs
pet inkişaf etmektedir. Bu 1963 tefki bir müra
caattı. Maalesef 1963 teki müracaat zamanında 
cevaplandırılamadığı için, kadük olmuş geri 
alınmıştı. Biz bunu tekrar harekete getirdik, 
Hariciyemiz demarj yaptı, temıas edildi. Halen 
ilgili arkadaşlar çalışıyorlar. Yugoslavya mes
lekî eğitim bakımından bizden ileri gitmiştir. 
Biz açık mesafeyi kapatmak için gayretin için
deyiz. 

Kalifiye işçi meselesine gelince, muhterem 
arkadaşlarım; evvelâ şunu sözleyim: Sözlerim 
yanlış anlaşılmasın, yurt dışıma işçi gönder
mekte müşteki değliz. Biai zaruret bu noktaya 
getirmiş, bir müddet daha gidecek, gitmesi lâ
zım. İşsizlik var, sanıayilefiyoruz, istihdam 
imkânlarımız muayyen ölçülerle artıyor. 

Dünyanın her tarafında emek mübadelesi 
vardır. Almanya Avustralya'ya gönderir, İn
giltere Avutrlaîyıa'ya gönderir, Yugoslavya hem 
dışarıdan işçi alır, hem işçi gönderir, bu mü
badele var. Teknolojik gelişmeler bu sahayı 
hareketli hale getirmiş. 

Şimdi, hiçbir zaman emek ihracını bir iftihar 
mı8Siele3i yapmıyoruz. Hele |kaldfiye işçinin yurt 
dışına gitmesi, hiçbir sekide gönHümüz istiye-
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rek rıaa gösıtereceğimiz şey değil, lama bu, iş
gücü pazarlığı meselesi. Bütün imkânlarımı
zı ortaya koyduk, 800 - 900 bin kişi sıra bekli
yor, artıyor da. Bir taraftan da Almanya'ya 
hileli yollarla hareket ederek turist pasapor
tuyla gidiyorlar. Biz öbür taraftan normal ola
nak, kanunî şekilde her türlü güvenliği ©ağ
lanmış, kalifiye olmıyan işlilerimizi dışarıya gön
dermek istiyoruz. Onlara iş imkânı vereceğiz, 
onlar da kalifiye bale gelecek. Yani, 25 bin ka-
llifiye işçi gidiyorsa, 75 bin işçi kalifiye değil, 
vasıfsız ama, o da 2 sene sonra klifiye işçi ola
cak. Biz orada onu eğitiyoruz. Kayıp mı edi
yoruz, (kazanıyor muyuz? Onlar orada 2 seme 
zarfında, görgülerini, bilgilerini, teknik tecrübe
lerini artırıyorlar, bir meslek sahibi oluyor
lar. Bu itibarla vasıfsız elemanları vasıflı ha
le getiaiyoruz. 

Ben, hiçbir zaman ölçüyü mâkul buldum de
miyorum, ama olabilen, realist gözle yapılabi
len, pazarlığın sonunda, asgarî şekilde, titizli
ğimizin sonunda varabildiğimiz rakam % 24,5 
edvarıdır. 

Digar taraftan, tabiî, biraz evvel arz ettim, 
sanayide işbaşı eğitimi ve çıraklık kanunu geüi-
yor; Ikurslar açıyoruz, sanat okullarımız çalı
şıyor, teknik okullarımız faaliyet halindedir. 
Bu mezunları da dışarıya göndermek mevzudur 
tabiî. Bıir taraftan Tükriye'de yeni iş sahası 
açıyoruz, bir taraftan gönderiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bunlardan ayrı ola
rak meselâ, Zonguldak bölgesini alalım; 20 bin 
kişi İkömürde maden işçisi olmak için sıra bek
liyor, bir kısmı da Almanya'ya gitmek istiyor. 
Bün ki$ göndermeye karar verdik, «Vasıflı ele
manları gönderiyorsunuz» diyorlar. Sırada bek-
liyenler var, bunlar vasıflı değil, vasıfsız. Vak
tiyle çaJkşmış, bırakmış. İçinde bir miiJktar va
sıflısı olabilir. Buna, tâbiri caizse «Pazarlık
ta şarta bağlı mukavele» diyeceğiz. 

işgücü talebeden memleketler de bu şartı or
taya koyuyorlar ve ağır şartlar ortaya koyu
yorlar. Âzami titizliğimiz vardır. Memleke
tin yetişmiş gücünü dışarıya göndermek gibi 
bir niyet ve düşünce, sorumsuz bir davranış, 
hiçbir ş«kilde icraya hâkim değildir, hassasiye
timiz vardır, faJkat bugünün şartları içerisinde 
elde edebildiğimiz neticeyi size arz ediyorum. 
Beni ve sizi tatmin etmese bile, gerçekler bu
dur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Binay. 
ŞADi BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

gelişen sanayimize yardım eden ve sosyal si
gortalar fonundan Sümerbank eliyle kullan
dırılmakta olan sanayici kredisinin, önümüz
deki yılda plasman olarak artması imkânı 
var mıdır? Bu husus bakanlığın ve onun tak
dire değer çahşmalanndandır. 

Bir de artan arsa fiyatları muvacehesin
de işçi meskenleri ve sosyal konutların yapı
mında ve işçi gönderme babında Bakanlığın 
yeni tasarrufları var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Efendim, Sosyal Sigortaların yıllık 
prim yekûnu, Bakanlar Kurulu karariyle ve 
plân gereği olarak Devlet Yatırım Bankası
na bir ölçüde aktarılmaktadır. Devlet Yatı
rım Bankası da, İktisadi Devlet Teşekülleri-
nin yatırımlarını finanse ediyor. Bunun dışın
da, tabiî, Sosyal Sigortalar Kurumu kendisi
ne terettübeden hizmetleri görmektedir. Ayrıca, 
özel olarak bu sabaya para ayırması bugün 
için mümkün değildir. Kararname ve plânla 
bağlı bulunuyoruz. 

İkinci husus, mesken meselemiz. Mesken me
selesi, önemli ve üzerinde en büyük hassasi
yet gösterdiğimiz bir meselemizdir. Çünkü, bu
güne kadar 20 yılda 40 bin mesken yapılabil
miştir. 

Bu rakam çok düşük ve kifayetsiz bir 
rakamdır. Daha fazla mesken yapmaya mec
buruz. Fonlarımızı ayırıyoruz. Yalnız çalışma
lara hız vermek için yeni bir şekil uygulan
maktadır; onu arz edeyim. Zannederim o hu
susu sordunuz. 

İşçilerimize 60 bin lira ferdî mesken kredisi 
veriyoruz. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Ne kadar ve
rildi? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunu rakamla da verebilirim Sa
yın Ersoy. 

İlk defa A. P. iktidarının uyguladığı ve 
hep beraber iftihar edeceğimiz bir tatbikattır. 
Rakamını da size arz edebilirim. Bu sene 19 
bin mesken yapılacaktı, Program buna göre 
hazırlanmıştı. Program aksamıştır, Mayısın 28 
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de ikinci defa bütçe görüşüyoruz. Bu açığı 
kapamak için yine hep beraber gayret sarfe-
deceğiz. 

«Parayı nereden buluyorsunuz?» dediler. Bu 
para Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, 
işçi ve işverenden aldığı primlerle topladığı 
fonlardan tahsis edilmektedir. Parayı oradan 
(buluyoruz. Bir defa Yüce Mecliste, zannede
rim «Parayı nereden buluyorsunuz?» suali 
pek varit olamaz. Çünkü, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun denetimini bizzat değerli arkadaş
larımız yapmaktadır. Bu suali soran arka
daşımız bu denetimi yapmış olduğuna göre, 
parayı nereden bulduğumuzu da elbette ki, ken
disi bilecek. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Son söz Burhanetin Asutay'da. 

Buyurun. 
BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa
mız, işçilere toplu sözleşme ve grev hakkını 
tanımış. Bu esasa dayanarak grev hakkı 1963 
senesinde verilmiştir. 

Yeni dönemme geçilirken, çalışma hayatımız
la ilgili tüm mevzuatın yeniden ele alınması 
gerekirken, yeni düzenin isterlerime uygun bir 
değişiklik ancak, başlangıçta 274 sayılı Sem-
dijkalıar Kanununda yapılmış, 3008 ve muaddel 
5518 sayılı iş Kanununu değiştiren 931 sayılı 
Kanun, ağır aksak, fıstıkî makam yürütülmüş 
ve netice itibariyle mevzuatta yapılacak tadilât 
böylelikle geçiştirilmiştir. 

Çalışma Vekâleti, Sosyal Sigortalar Kutru
mu ve îş ve işçi Bulma Kurumu teşkilât kanun
larına el tatmamış, işsizlik Sigortası Kanu
nu, Tarım İş Kanunu çıkarılmamıştır. 

Muhtelif kongrelerde ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu toplantılarında Hükümet ilgilileri, her 
söz edilişte, «Bu kanunların yakında çıkarılaca
ğını, bâzılarının vekâletler arasında bir görüş
me mevzuu olduğunu» ve bâzı kongrelerde de 
«kanunun Başvekâlete sevk edildiğini» ileriye 
sürmüşler ve o toplantılarda da bir hayli alkış 
toplamışlardır. 

Şimdi, Sayın Vekilimiz Yüce Meclisin hu
zurumda işbu mikrofondan, bundan iM gün ev
vel, Tarım Vekilinin yaptığı konuşmaya eşit, 
4 Tarım iş kanunu hemen çıkarılacaktır» dedi 
ve biraz benim gibi acele etti zammediyorum, 

tesbitinde fayda var, «3 - 5 gün içinde Yüce 
Meclise sevk edilecektir» buyurdular, «işsizlik 
sigortası kanunu da Başbakanlığa takdim edil
miştir» dediler. 

Şimdi, biz bu toplantıdan sonra gülerek 
ve göğüsümüz kabanarak hey önümüze çıkan (ar
kadaşımıza; Sayın Vekilimizin «işbu kanunla
rın 3 - 5 gün içıisnde hemen Meolüse sevk edilece
ğimi ve işsizlik sigortası kanununun da Başba
kanlığa takdim edilmiş olduğumu» söylediğimi 
söyliyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri; mücadele arkadaş
larımdan biri, Adalet Partisi Grup Sözcüsü ar
kadaşımız, görüşmesi sırasında bâzı Halk Parti
li arkadaşlarımıza tarizde bulundu ve dedi ki, 
«Bütçe Komisyonundaki konuşmaları kenara 
iterek, bâzı bölge çalışma müfettişlerime mek
tuplar yazdı.» 

HASAN TÜEKAY (istanbul) — Omlar 
kim? 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Biliyoruz kim olduğunu Sayın Hasan Türkay. 

Bana bir (seçmenim mektup yazsa, dese ki; 
iş müfettişleri arasında bâzı tefrikler yapılıyor, 
bâzı yerimi bulmuş ve oturmasını becermiş ar
kadaşlarımız bir yerden bir yere giderken har
cırahını daha rahat ve geniş alıyor, biz kenarda 
kalanlar bu imkânlardan İstifade edemiyoruz. 
Bütçeye, bize aidolan paradan 20 bin lirocıik 
ekleyim dese ve bu teklif de komisyonda ileriye 
sürülse, bu teklif eksıeriyetle reddedilse, ben 
seçmenime «ne yapayım seçmenim, istediğimi ko
misyona getirdim lama, . mümkün olmadı, 
gene bir başka bahara kaldı» diye cevap yaza
rım. Bâzı arkadaşlarımız hâdiseyi böylece seç
menlerine yazmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, 28 . 1 , 1946 tari
hinde kabul edilen ve 30 . 1 . 1946 da yürürlü
ğe giren 4841 sayılı Çalışma Bakanlığının Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 17 nci 
maddesinde : «Çalışma Bakanının veya Müste
şarının başkanlığı altında, başkanlıklardan gön
derilecek tüm yetkili birer temsilci ile 4792 sa
yılı Kanunun 12 nci madeainde gösterilen işçi 
ve işveren temsilcilerinden toplu bir çalışma 
meclisi kurulur.» denmektedir. Ancak bu mec
lis, 1962 senesinde üçüncü olarak toplanmış bu 
toplantıda 274 ve 275 sayılı Kanunların amahat-
ları tesbit edilmiş, işçi ve işveren birbirlerini 
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bu toplantıda daha yakından tanıyarak, millî 
menfaatleri birlikte düşünür hale gelmiştir. 

ıSayın milletvekilleri; işçi ile işveren, çalışma 
hayatının ve genel olarak iktisadi faaliyetin 
birbirini tamamlayıcı iki unsurudur. Bu iki un
surun menfaatleri, bir görüşe göre, çatışır gibi 
sayılabdlirse de, asıl menfaatlerin birbirine bağ
daştırılması gayet mümkündür. Küçük bir misal 
arz etmek istiyorum : Bir insan topluluğu, sa
yısı ne olursa olsun, hepsi bir arada olursa is
mine «insan topluluğu» denir, işçi olsa dahi. En 
modern makinaları bir yere yığınız, bunun is
mine de ancak «makina mezarlığı» denilir. O 
halde emek ve sermaye bir araya gelecek, ma
kina ile işçisi kardeş kardeş geçinir hale getiri
lecek ki, bir netice alınmış olabilsin. 

Yıllardır süregelen çatışmayı, «sen beni is
tismar ediyorsun» temeline dayanan taraf iddi
alarının büyük bir kısmını 275 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu halletmiş, 
taraflar arasındaki sıcaklığı soğutarak, kutup 
lan metana emken bağdaşır hale ve süregelen 
düşmanlığı dayanışmaya, huzursuzluğu huzura, 
karşı karşıya olanı başlbaşa ve birlikte düşünür 
hale getirmiştir. 

Bugün çalışma hayatında bâzı çelişmeler, ça
tışmalar, işgaller ve boykotlara rastlanmaktadır. 
Ancak, bunları bence şu üç sebepte toplamak 
zorunluğu vardır : Sendikal rekabet ve enflâs
yonu, sınıfsal mücadeleyi sendikalarda görünür 
hale getirme gayreti, işverenin yeni düzeni an-
lıyamayısı ve babadan müntekil geleneğin değiş
mesine «evet» diyemiyerek düzeni hazmedeme
miş olmasıdır. Bütün bu meseleleri bertaraf ede
bilecek Hükümet tasarısı ve bâzı milletvekili ar
kadaşlarımızın yapmış oldukları tadil teklifleri 
Yüce Komisyonda müzakere edilmiş ve yeterli 
bir sonuca bağlanmıştır. Komisyona iştirak eden 
işçi temsilcileri ve işveren, gerek kendi menfa
atleri, gerekse âmme menfaatleri bakımından 
tam birlik ve beraberlik içinde olduklarını gös
termişlerdir. 

Ancak, burada küçücük bir noktaya işaret 
etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Sayın Vekilimiz Türk - iş Genel Kurulunda 
genel grev için bir aşırı görüşü ileriye atmış ve 
«İdeolojik bir görüşe istinadeden bir tekliftir 
genel grev istemek hususu.» demiştir. Bugün de 
burada, rahatça, görüyoruz M, Sayın Vekil bu 

görüşünden vazgeçmiş, «arkadaşların, Anayasa
da tanınan hakka dayanarak kanun teklifi yap
mada tam bir şekilde salahiyetli olduklarını, 
mevzuun Heyeti Umumiyede etraflıca görüşüle
rek bir karara bağlanmasının mümkün olacağı
nı» ifade ettiler. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, görüşlerinizi so
nuçlandırmanızı rica edeceğim. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
En derin teşekkürlerimi arz ederim efendim. 

Müsaade ederseniz toparlıyayım, başka arka
daşlar gibi bana da 3 - 5 dakikalık bir imkân 
veriniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bağlayınız. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Emredersiniz efendim, 

Bu vesileyle Sayın Çalışma Bakanımızın id
dialarının bir çoklarından döndüğü de böy
lece tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Çalışma Bakan
lığı, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki tüm 
ahengi sağlamak, toplu sözleşmelerden doğan 
hakları, hukukları bir neticeye vardırmak zo
runluğu içindedir. Sigortalı 1 200 000 işçiye hi
tabeden, iş Kanununa tabi 500 000 işçi ile, 
1 700 000 işçiye hitabetmiş olan Çalışma Bakan
lığının bütçesi 36 315 158 liradır. Bu para ile 
bu iş olmaz. Hem değirmenin suyu yok, hem de 
«verdiğimiz unu siz öğütünüz» diyoruz. Bu 
mümkün değil. 

Bir mesele vardır, bunu bir rica olarak arz 
ediyorum; Sosyal Sigortalar Kurumu işçinin 
tüm menfaatini, tüm hâdiselerini yeterli derece
de cevaplandıracak bir müessesedir. Biz, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan her yıl 11 milyon lira 
eczacıların kesesine ve kasasına aktarıyoruz. 
Haüibuki, bu parayı eğer Sosyal Sigortalar Ku
rumu tasarruf etse, Doğuya hastane yapabilir, 
burs vermek suretiyle her hastaneye yeterli de
recede doktor istihdamını imkân dâhiline götü
rür. 

Bu mevzu ile ilgili bir teklifimiz var. He
men mikrofonu terkederken söyliyeyim ki, 657 
sayılı Kanunun Karma Komisyonda, Bütçe ve 
Plân Komisvonunda müzakere edildiği sekliyle 
1 nci maddesi kabul edilmiş olursa, makinası 
basındaki isçi arkadaşımızın sokağa itilmesine 
sebebolunmuş olacaktır. Çünkü, 657 sayılı Ka-
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nunun 1 nci maddesi; çöpçüyü, şoförü, hastane 
müstahdemini, dağdaki çobanı, hayvan bakan 
kişileri memur olarak nitelemektedir. Bu nite
lemenin büyük isabetsizliği vardır. Memur -
tşçi ayırımını, sayın Vekilimiz yukarıdaki Ko
misyona çıkarak, 274 sayılı Kanunda gösterdiği 
direnmeyi göstererek, Maliye Bakanı ile arala
rındaki çelişmeyi, çekişmeyi bertaraf ederek, 
işçiyi işçi, memuru memur olarak bu Meclise 
getirmelerini rica eder, hepinize hürmetlerimi 
arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN ~ Üç tane yeterlik önergesi var
dır. okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde kâfi 

miktarda arkadaş konuşmuş ve durum tavaz
zuh etmiştir. Bu sebeple müzakerelerin kifayeti 
ne karar verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet! Buldanlı 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuş

malar konuyu vuzuha kavuşturmuştur. Yeterli
ği teklif ve* arz ederim. 

Adıyaman 

Zeki Adıyaman 
Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Görüşmenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Adalet Komisyonu Başkanlığının 1/333 
esas numaralı kanun tasarısını görüşmek üzere 
26 . 5 . 1970 tarihli 89 ncu Birleşiminde kurulma
sı kabul edilen Geçici Komisyona, komisyonla
rında bulunan 2/50 ve 2/79 esas numaralı ka-

B) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
(A/A) Oari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 15 817 561 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13J0O0 Yönetim giderleri 1 417 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 55 952 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 988 008 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 244 085 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 730 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 MaJK transferler 1 304 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 iSosyal transferler 14 976 908 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
Bakanlık mensuplarına ve melekete hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

nun tekliflerinin de havale edilmesine dair tez
keresi. (2/50, 2/79, 4/71) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı ta
rafından verilmiş bulunan takriri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısını 
görüşmek üzere Genel Kurulun 26 . 5 . 1970 ta
lihli 89 ncu Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona; aynı mahiyette olması 
sebebiyle halen Adalet Komisyonunda bulu
nan; Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 
arkadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/50) ile Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal ve 11 arkadaşının, 15 Mayıs 
1957 tarih ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına ve adı geçen kanuna bâzı madeler 
eklenmesine dair kanun teklifinin (2/79) ha
vale edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

istanbul 
t. Hakkı Tekinel 

C) SANAYİ BAKANLIĞI BITÇESİ : 

BAŞKAN — Program gereğince Sanayi Ba
kanlığı bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar 
adına aöz almış bulunan sayın üyeleri arz edi
yorum : 

C.H.P. Garupu adına Sayın Hayrettin Uysal, 
G.P. Grupu adına Sayım Reşit önder, A.P. Gru
pu adına Sayın Şükrü Kiykıoğlu, G.P. Grupu 
adına İkinci kez söz alan Sayın Hasan Tosyalı. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan 
sayın üyeler : 

Durakoğlu, Kaftan, özdenoğlu, Karakeçili, 
Tosyalı, Çiloğlu, Danışman, Hiçerimez, Baytürk, 
Abbas, Binay. 

îlk söz C.H.P. Grupu adına Sayın Hayrettin 
Uysal'da. Buyurun. 

CHP. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Sanayi Bakanlığı 1970 malî yılı büt
çesi üzerinde C.H.P. Millet Meclisi Grupu adına 

BAŞKAN — Tezkerede bahse konu kanun 
teklifinin, aynı konu ile ilgili olarak kurulmuş 
bulunan komisyonda görüşülmesi Adalet Ko
misyonu Başkanı tarafından teklif olunmakta
dır. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Baka
nı Refet Sezgin'in vekillik etmesİ7iin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/282) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişle

ri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar, Dişileri Bakanlığına Devlet Bakanı Re-
fet Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

görüşlerimizi arz etmek için huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Bugün ülkemizin çözüm bekliyen yığınla so
runu vardır. Ancak, sanayileşme sorunumuz en 
başta gelen, konumuzdur. Sanayi sektörü, eko
nomimizin sürükleyici gücü olarak kabul edil
miştir. Hiç şüphesiz bu kesimde gösterilen ba
şarı ölçüsünde ekonomimiz yapı değişikliğine 
uğrıyacak, tarım ekonomisinden sınai ekonomi
ye geçiş sağlanabilecektir. Türkiye olarak, mil
let olarak kavgamız bu noktada toplanıyor. Ba
ğımsız büyük sanayi toplumuna varmak. Fakat 
söylemek isteriz ki, A.P. iktidarının bu amaca 
varmak için izlemekte bulunduğu politika uy
gulama yöntemleri ve araçları, ülkemizi bağım
sız büyük sanayi toplumuna getiremez. 

Her ne kadar Sayın Sanayi Bakanı Senatoda 
bu bütçe üzerinde yaptığı konuşmada tatlı bir 
iyimserlikle Türkiye'nin hızla kalkındığını, bü
yük bir sanayileşme süresi içinde bulunduğu
muzu söylemek istiyorsa da gerçek o değildir. 
Gerçek sanayileşme, gerçek kalkınma elle tutu
lur, gözle görülür, halk yaşanitısmda hissedilir 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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bir düzeye gelmektir. Sayın Sanayi Bakanı 
tatlı iyimserliği ile sanayiimizin plân hedeflerine 
vardığını, rakamların çığ gibi büyüdüğünü de 
söylüyor. îfade etmek isterim ki, partisinin fel
sefe, görüş ve modeli içindeki bu değerlendir
meler büyük ölçüde inandırıcı değildir. Çünkü 
bugün, soyut rakamlar, kaynak yaratmaya, ar
tık değerin biçimine, yönüne, dağılımına ve sa
nayi devrimi yapım gücüne ters düşmektedir. 
Önce Sayın Sanayi Bakanı, hayalciliğin coşkun 
selinden kendini kurtarmalıdır. Sonra da kur
tuluşun, gerçek sanayileşmenin, Türk toplumu
nun kader çizgisi olan geri kalmışlığın sebepleri 
içinde bulunduğunu görmelidir. 

Görülen o ki, millî gelirimizin merkez ağır
lığı yine tarım sektörüne bağlı kalmaktadır. Ta
rım, millî gelirin 1/3 nü teşkil etmekte devam 
ediyor. Oysa A.P. iktidarı iddia ediyor ki, gay-
risâfi millî hâsılanın % 37,7 si 1972 de sanayi 
sektöründen sağlanmış olacaktır. İlk defa işte 
ses duvarını o zaman aşmış olacağız. Türk eko
nomisinde ilk defa gayrisâfi millî hâsılada sa
nayi sektörü, tarım sektörünü geçmiş olacaktır. 
îddia budur. Biz C.H.P. olarak bu iyimserliği 
paylaşamıyoruz. Çünkü, ekonomimiz dışa bağlı
dır. Bu bağlılik azalmamaktadır." Çeşitli biçim
lerde ve kılıklarda devam etmektedir. Ekono
mimiz çıkmaz içindedir. Tarım ve sanayi sek
töründe üretim plân hedeflerinin altına düş
mektedir. Her yıl milyarlara varan bütçe açık
ları olmaktadır. Yalnız 1970 bütçe açığının 
2 800 000 000 lirayı bulacağı bir gerçektir. 

Diğer taraftan sanayi yatırımlarında da bü
yük ölçüde gereksiz masraflar, harcamalar gö
rülmektedir, lüks ve israf vardır. Yatırım pro
jeleri genellikle yabancı firmalara yaptırılmak
tadır. Türkiye'ye verilen proje kredileri ile Tür
kiye'den çıkan proje hizmet ödemeleri büyük 
İrir hızla artmaktadır. Bu tutum, emperyalist 
sömürünün bir önemli yanıdır. Yalnız 1968 yı
lına kadar Türkiye'de 865 milyon dolarlık dış 
proje kredisi verilmiş, bunun büyük kısmmı 
yabancı firmalar tekrar döviz olarak yurt dı
şına çıkarmışlarıdır. 

iSon günlerde bu konuda basında yerli, ya
bancı yârana peşkeş çekilen proje fonu skandal-
larından söz edilmektedir. Dörtyüz milyon lira
lık proje fonunun, gizli tutulan bu sözleşmelerle 
nasıl dağıtıldığı açıklanmaktadır. Proje ihale-

ciliği yolu ile önemli biır kısmı sanayi yatırım
larına ait döviz kaynakları hovardaca harcan
makta, tatlı kârlar dışarıya, yabancı firmalara, 
ya da eşe dosta akmaktadır. 

Saym arkadaşlarım., gerçekte tarım sektö
ründeki cari şartlara silki sıkıya bağlı gıda ve 
bütün sanayi 'gelirlerinin büyük kısmının tarım 
söktörime aidolması gerekir. Oysa bu gelirler 
imalât sanayii yolu ile ve bütün olarak sanayi 
sektörü içinde hesaplanmaktadır. 

Diğer yandan millî gelir esasları ve geliş
me hızı oranları üzerinde dikkati çeken kuş
kular vardır. Hesaplar ve oranlar üzerindeki 
güvenç de gittikçe kaybolmaktadır. 

Tarım kesiminde gelir artışı binde sekiz de
ğildir. Sanayide de % 12 lik bir gelişme ; hiziı 
çeşitli üretim artış rakamları bakımından müm
kün görülmemektedir. Devlet Plânlama Teş
kilâtının sınai üretim endeksine göre üretim 
artışı % 3,5 tur. Devlet istatistik Enstitüsünün 
yayınlanmıyan bir tahminine göre de sanayi 
kesiminde artışın % 9 çevresinde olduğu belir
tilmektedir. Kaba bâzı yaklaşımlarla ve var
sayımlarla hesap yapılmamalıdır. Doğru olan 
o ki, bu gidişle 1972 yılında kendi kendimize 
yeterli hale gelmemiz kolay olmıyacağı gibi 
sanayide ses duvarını aşmak iddiası da ütop
yadan başka bir şey değildir. 

Değerli üyeler, ortak pazara girme konu
sunda A.P. iktidarı geçiş döneminin hemen 
başlamasına karar vermiştir. Bu dönem başlar 
başlamaz ortak pazardan ithal ettiğimiz sa
nayi mamullerinde kademeli olarak gümrük 
duvarları indirilecek, miktar tahditleri kaldı
rılacaktır. Bu hal emekleme safhasında bu
lunan Türk sanayiine, bir daha belini doğrul-
tamıyacak ağır bir darbe indirecektir. 

Ortak Pazar, rekabete dayanan ve üye ül
kelerin ancak rekabetle ayakta durabileceği bir 
pazardır. Geri kalmış ve sanayiden yoksun 
Türkiye'nin ileri sanayi memleketleriyle reka
bet etmesi bugün mümkün değildir. 

Konuşma süremizin sınırlı olması bu konuda 
ayrıntılara girmemizi önlüyor. 

Ancak şunu sormak isteriz : Ortak Pazarın 
Noel Babası bizim için de mucize yarattı diye
lim, ödemeler dengesi sorununu, şu ya da bu 
yoldan çözümledi diyelim. Millî sanayimizin du
rumu ne olacak? Rekabete dayanmıyan birçok 
sanayi dallarında çöküntü olmıyacak mı, sana-
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yimiz bugünkü haliyle dahi ayakta kalacak mı? 
Ortak Pazar, geri kalmış ülkeler işin bir neokapi-
tilâsyon biçimidir. Bir yeni kapitilâsyon biçimi
dir. Dünyada çelik üretiminde sondan üçüncü 
olan bir ülke için bu soygun tarzına yol açmak, 
hemen koşmak, vâMm sonuçlar doğurabilecek 
en büyük hatadır. 

Sanayileşme yolunda alman tedbirler eko
nominin karakterini değiştirmeye yetmemiş
tir. Felsefeden yoksun bir girişim sanayi sek
töründeki gelir artışını hızlandıramamış, faal 
nüfusun tarım sektöründen sanayi sektörüne 
kaymasını sağlıyamamıştır. Kalkınma kaynağı
nın en büyük yarası, özel kesimci iktidarın ar
zusu, ile spekülatif kârların mevcuidolduğu in
şaat sektöründe işlemekte, sanayi sektörü ise 
boşuna beklemektedir. Sanayi sektöründe ya
pılan özel kesim yatırımları da verimli değil
dir. Bölgelerarası dengesizlik gittikçe artmak
tadır. Doğu Anadolu bölgemizde 22 ilde yatırım 
yapmış olan özel sektör projelerinin sayısı, bin
lerce proje içerisinde, sadece onbirdir. Diğer 
taraftan kamu kesimi yatırımları için gerçek
te daha düşük hedefler tâyin edilmiştir. 1970 
programındaki imalat sanayii yatırımlarında da 
bu durum açılkça görülmektedir. Oysa yapılan 
bir araştırma göstermemiştir M, 1963 -1967 dö
neminde yüz liralık bir yatırımla yaratılan 
katma değer özel sektörde 113 lira, Devlet sek
töründeki 161 liradır. Bu hesaba, tekel resim
leri ve vasıtalı vergiler dolayısiyle imalât de
ğeri suni olarak kabarmış bulunan gıda, tütün 
ve içip. sanayii dâhil değildir. Bir gerçek daha 
ortaya çıkıyor; yatınım fonlarının özel sektöre 
yönelmesinden ekonomi için büyük zararlar doğ
makta, ve fon transferlerinin bedelini halk ce
binden ödemektedir. 

sanayi politikasının tâyini yapılmalıdır. Bü
tüne varan bir kalkınmanın, sağlam bir kalkın
manın dar boğazı buradadır. 

Acı olan bir gerçek daha var. Son yularda 
sanayileşme, bizde «ambalaj ve montaj sana
yiinin geliştirilmesi» şeklinde anlaşılmıştır. Bü
yük kârların döndüğü, her türlü spekülatif ha
reketlerin yapıldığı en yatkın alan, ithalâtçılık 
döviz imkânları daraldıkça, kılık değiştirme du
rumuna geçmiştir. Sanayi Bakanlığından li
sans alan firmalar «fabrika» adı altındaki atöl
yeler döviz kaynağı olacağı yerde, döviz tüke
ticisi olmuşlardır. Halen Türkiye'de bir ayağı 
dışarıda «hammadde» adı altında mamul ve ya-
rımamul maddeleri ithal eden ve dış ticare-
timizdelki güçlükleri her yıl biraz daha artıran 
bir garip sanayi filizlenmektedir. Genellikle, 
bir yabancı firmanın iştirakiyle kurulmuş gibi 
görülen firmalar, vaktiyle ithal olunan bir 
malı yerli olarak yapmak ve yılda şu kadar 
döviz tasarrufunda bulunmak iddiasiyle Hü
kümete başvurmakta ve sonuçta Türkiye'nin 
dış ticaret açığı büyümektedir. En yüksek 
otomasyonla yurt içlinde en büyük kân elde 
eden bu tür sanayi, istihdam ve reel katma de
ğer bakımından da yurt ekonomisine faydalı 
olmamaktadır. 

ıSaym milletvekilleri, her yıl imalât sana
yiinin dış ticaret açığı % 20 artmaktadır. Bu
nun anlamı şudur : özellikle dört - beş kalem 
malın ihracından sağlanan döviz, sanayi sek
töründe çalışan müteşebbislere aktarılmakta
dır. Böylece tüketim 'malı üretimi hızlandınl-
maktadır. Adı «yerli» olan, aslında «hammadde» 
adı altında ithal olunan yan mamullerle deni
lip çatılan mallar, piyasada bu usulleri çevir
mekte usta olan ellere büyük kârlar bırakmak
tadır. 

Gerçek o ki, en çok ihtiyaç duyulan döviz, 
«sanayileşme» adı altında tüketim mallan it
halinde kullanılmaktadır. Bu mekanizmayı da
ha ayrıntılı olarak teslbit etmek istiyorum. Çün
kü, bu çok önemli bir sorundur. Geri kalmış 
ülkelerle gelişmiş sanayi ülkeleri arasında sü
regelen bir sömürü, gerçeği bu mekanizmada 
toplanır, önce geri kalmış ülkelere çeşitli biçim
de Batı'mn tüketim mallan akar. O geri kal-t 
mış ülkede millî gelirden en büyük payı alan 
sınıflara artan gelirli bir hayat standardı sağ
lanır. Sonra bu artan hayat standardı, Batı sa-

Değerli arkadaşlarım, bir başka önemli nok
taya daha değinmek istiyorum. Devamlı ya
bancı dövize muhtaç ve ticareti birtakım yar
dımların desteği ile yürütülen bir ülkede millî 
yatırım politikasını ve millî kalkınma politika
sını sağlam temeller üzerine oturtmak mümkün 
değildir. Bunlara, yalnız ülkemiz çıkarlan açı
sından yön vermek hayal olur. Her şeyden ön
ce, Türk ekonomisini, en başta dışa bağlılıktan 
kurtarmak lâzımdır. Kalkınmacılık oynamayı 
bırakmalıdır. Sorunun çözümü için ihracatta 
alınan göstermelik tedbirlerden çok, millî bir 
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nayiinin lüks ürünlerine yönelir. Daha sonra 
(bu tarz, o geri kalmış ülkede montajcılık yolu 
ile sanayileşme modelini zorunlu olarak geti
rir. özel sektörcü bir uygulama ile birlikte bu 
hal, güçsüz bir ekonomik düzen olmuştur. Sa
nayi ülkeleri zenginliklerini, uluslararası iş 
(bölümü ile bir çeşit garanti altına almışlardır. 
Tarihsel koşulların, tam, ya da yarı sömürge 
şartlanmasının getirdiği geleneksel iş bölümü 
geri kalmışları sürekli olarak ezer. Geri kal
mışlar, sanayi ürünleri alıcısıdır, tarım ürün
leri satıcısıdır, hammadde kaynağıdır. Gelenek
sel işbölümü, taraflardan biri hammadde ve ta
rımsal ürün sattığı sürece yaşıyabilir. Geri 
kalmış ülkelerin kendi kaynaklarını kendi baş -
larma işletmeleri, gerçek sanayileşmeye baş
layıp pazar durumundan çıkmaları, gerçek bir 
kalkınma hamlesine girişmeleri geleneksel eko
nomik iş bölümünü temelinden yıkacak bir de
ğişime yol açar. Bunun içindir ki, borç ve ba
ğışlarla geri ülkeler aynı şekilde tutulur. Oysa 
fborç ve bağışlar, sanayileşmeye ve kalkınma
ya imkân tanımaz ve böylelikle dışarının smai 
mamullerini satın alıp içerde birleştirmeye da
yanan bir sanayi tercih edilir. Bağımlılığı büs
bütün arttığı bu sanayi, Batı'nm mamul par
çalarına muhtaçtır, ithalâta muhtaçtır. 

Bu durumda yabancıların Türkiye'ye ver
diği borcun önemi de bir kat daha artmakta
dır. Borcun azalması halinde söz konusu olan 
sadece belirli malların alımının durması belir
li sanayi dallarının kurulamaması, yatırımla
rın azalması değil, bütünü ile sanayim ve eko
nominin çökmesidir. Sömürü mekanizması bu
dur. Bütün geri kalmış ülkelerde bu mekanizma 
işlemiştir, işlemektedir. Orta - Doğu'da, As
ya'da, Afrika'da, Lâtin Amerika'da durum böy
ledir. Bu ülkelerin bütüne yakını tüm milliyet
çi hareketlere rağmen daha hâlâ kurtulama
mışlardır. 

Saym milletvekilleri, montaj sanayi tali
matnamesi yeniden süratle gözden geçirilme
lidir. Net döviz tasarrufu hesapları yeniden 
yapılmalıdır. Bu bakımdan, olumsuz gelişmek
te olan teşeblbüslerin lisansları iptal edilmeli
dir. 

Bugün yabancı sermaye ve özel sektör eliy
le geri kalmış bir ülke olmaktan kurtulmuş, 
ekonomik ve siyasal bağımsızlığını kazanmış 
tek bir ülke yoktur. Sanayileşmemiz ve geri 

kalmış bir ülke olmaktan çıkmamız için izlene
cek tek politika, 1931 lerde başlamış olan sana
yi devrimini tamamlamaktır. Kamu yatırımla
rını büyük ölçüde artırmaktır. Bugün Tür
kiye'de sanayi alanında ne varsa 1933 yılında 
uygulanan beş yıllık plânın devletçilik uygu
lamasından doğmuştur. Bugün varlıkları yüz 
milyarı aşan iktisadi Devlet Teşekkülleri bu 
ilkenin ürünleridir. 

Atatürk, Türk ulusuna en gerçekçi ve sağ
lam yolu göstermiştir. Sanayi devrimi ancak 
bu ilke ile başarılır. Dışa bağımlılıktan bu il
ke kurtarır. Ortanın solunda bir devletçilik il
kesi komünizme ve faşizme karşı çekilmiş en 
sağlam duvardır. 

Bundan öltürüdür ki, ortanın solunda O.H.P. 
Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine yüksel
tebilmek, halk çoğunluğunu yoksulluktan kur
tarabilmek, Türkiye'nin bâzı (bölgelerinde 
hâlâ süregelen feodal yapı kalıntılarını yıka
bilmek, her alanda tam bağımsızlığımızı Bağlı
yabilmek ve demokrasimize her bakımdan ger
çeklik kazandırabilmek için; bütün kaynak ve 
olanakları birbiriyle uyumlu olarak harekete 
geçirip Türkiye'yi kısa zamanda bir sanayi top
lumu durumuna getirmek gerektiği inancında
dır. Bu nedenle, Türkiye'nin ekonomik yapı
sını hızla değiştirecek büyük ve bağımsız sa
nayi toplumuna geçişi sağlamak amacına yö
nelecektir. 

Bize göre, yani ortanın solunda bir düzen 
değişikliğinin Türkiye için somut ekonomik 
amacı budur. Biz, içeride «halkçı», dışarıya kar
şı «milliyetçi» bir gelişme ve sanayileşme di
yorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi, insan emeğinin 
sömürülmesine dayanan veya özgürlüğü kısıcı 
rejim ve yöntemlerle yürütülen bir ekonomik 
gelişmeyi ve sanayileşmeyi reddeder. 

Türkiye'nin bu bozuk düzeninde ekonomik 
gelişmemize hiçbir katkısı olmıyan, topluma 
hiçbir yararı dokunmıyan işlerle, örneğin, ara
cılıkla, arsa spekülâsyonu ile, tefecilikle, per
mi ticaretiyle kolay ve büyük kazançlar Bağ
lıyabilmektedir. Üstelik, kredilerden de en 
geniş ölçüde bu gibi işleri yapanlar yararlan
maktadır. En az vergiyi onlar ödemektedir. 
Rizikoları da yok denecek kadar azdır. O yüz
den sanayie yönelmesi gerekli ve mümkün olan 
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pek çok yatırım kaynakları bu g'M alanlara 
gitmektedir. 

Bunun sonucu olarak : Üretici halk sömü
rülmekte, haksız kazançlar ve sosyal adaletsiz
lik artmakta, sanayileşmemiz yavaşlamaktadır. 

Yatmm yapabilecek güçte olanlar; bu bo
zuk düzenin sakat mantık ölçülerine göre hak
lı ölçülerine göre haklı olarak sanayie, ancak 
büyük aracılar kadar, tefeöiler kadar, speküla
törler kadar yüksek kârlar sağlıyabileceklerse 
yönelmektedirler. Bunun istisnası pek azdır. 
Bu kadar yüksek kârlar arayınca da dış pa
zarlara çıkılamamakta, dış pazarlarla rekabet 
gücü k^anılamamaktadır. O yüzden Türkiye'
de daha çok iç pazara, iç tüketime dönük bir 
sanayi kurulmaktadır. Halk çoğunluğunun tü
ketim gücü ise, Türkiye'nin bozuk ve adaletsiz 
düzeninde çok sınırlı kaldığı için, sanayimiz 
pazar darlığı ile karşılaşmakta ve büyüyeme-
mektedİr. Bu dar boğazdan, bu çıkmazdan kur
tulmak için, sanayi toplumuna geçişlin birinci 
koşulu »olarak tefecilik, aracılık, arsa spekülâs
yonu, permi ticareti gilbi işlerden kolay ve bol 
kazanç »ağlama yolları kapatılmalıdır. 

Diğer yönden, ulusal gelirin yarıya yakını 
tammdaa, sağlanan bir ülkede sanayileşmek 
'için tartandan sanayie kaynak aktarmak şart
tır. Sanayide hedef dış pazarlar olmalıdır. 
Yalnızca sanayi yatırımları teşvik edilmelidir. 
Büyük işletmecilikle birlikte ağır sanayiin ge
lişmesine hız verilmelidir, ülkemizde fabrika 
yapan fabrikalar kurulmasına, makina yapan 
makinalar yapılmasına Devlet kendisi öncü
lük etmelidir. Süratle ve ulusal sermaye ile 
büyük bar motor sanayii kurmalıdır. Sanayileş
me, ekoaomik olduğu kadar sosyal bar oluşum
dur. Saimayi devrimini gerçekleştirmenin ve 
Türlkiyette bağımsız bir sanayi toplumuna ge
çişin sosyal sorunları, en az ekonomik sorun
ları kadar önem taşır. Bu bakımdan sanayi dev* 
rimi çdk yönlü bir sosyal plânlama ile birlik
te yürür, 

Bütün bunlar, Türkiye için planlanması 
gereken unsurlardır. Fakat, ne yazık ki, Ada
let Partisinin devrimci dahi olmıyan taklitçi 
ve muhafazacı politikası «refah devleti» ilkesi
ni bir almaç sloganı olarak kullanmış, araçlar
dan yoksun bu slogan, ülkemüz için bir sanayi 

devrimi yaratmamıştır, bu gidişle de yarata-
mıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın bu bölü
münde demir ve çelik sorununa dokunmak is
tiyorum. 

Bugün görülen o ki, Türkiye demir ve çelik 
endüstrisinin cevher ihtiyacının yerli kaynak
lardan karşılanması halinde, on yılda, bilinen 
rezervlerin yüzde 70 ilâ 95 ini bitirebilecektir. 
Muhtemel işletme kayıpları da dikkate alına
cak olursa demir ve çelik sanayiinin cevher ih
tiyacınım 1980 lerde yerli kaynaklardan kar
şılanabilmesi, ancak yeni üretim kaynaklarının 
işletmeye açılabilmesiyle mümkün olabilir. 

170 milyon tonluk bir potansiyel arz eden 
düşük kaliteli cevherlerden ise, bugünkü eko
nomik ve teknik koşullar altında ya hiç isti
fade edilmemekte, ya da kısmen istifade edil
mektedir. Cevher pazarlarında meydana gel
mesi zorunlu arz dar boğazının zamanında Ön
lenmesi bakımından, düşük kaliteli cevherler
den yararlanma imkânının en geç 1975 yılına 
kadar gerçekleştirilmesi şarttır. 

Üçüncü demir - çelik tesislerinin hizmete 
geçmesinden sonra bile üretim kapasitesi, bek
lenen demir talebini karşılıyamıyacaktır. Yine, 
demir - çelik pazarlarında gelecek 10 yıl için
de sürekli bir arz açığı beklenmektedir. Tale
bin tam olarak karşılanabilmesi için önümüz
deki her yıl için 500 ilâ 800 bin ton demir - çe
liğin ithali gerekmektedir. Bu durum karşısın
da Sanayi Bakanlığı ciddî tedbirler almak 
zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz ki, 
bundan bir süre önce demir mamullerine yüz
de 40 oranında birdenbire bir zam yapılmıştır. 
Bu zam, demirin tonuna tam 700 lira fark 
getirmiştir. Esasen Türkiye'de iki yıla yakın 
bir zamandır demir karaborsası korkunç bir 
şekilde hükmünü icra ediyordu. Karaborsa ola
rak demir 4,5 liradan, çivi 5, 6, 7 liradan satı
lıyordu. Türkiye'de Hükümet vardı ve fakat 
karaborsa kol geziyordu. Karaborsayı önlemek 
için Hükümet hiçbir tedbir almamıştı. Bundan 
1,5 ay önce bir gazetede haber çıktı. Türkiye De
mir - Çelik işletmesi Genel Müdürlüğü yetkili
leri bir açıklama yaptılar, «Karabük tüccarla
rının elinde 50 bin ton demir stoku bulundu
ğunu» öne sürdüler ve bu yüzden «Hükümetin 
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demir ithaline başladığını» ifade ettiler, «Tüc
carın stok yaparak demir buhranına yol açtığı-
nı»belirttiler, «eldeki stokun Türkiye'nin bu
günkü ihtiyacına yetecek miktarda olduğunu» 
söylediler. 

Daha sonra bizzat Sanayi Bakanı Erzurum'
da «Demir karaborsası yapılmaktadır» diye acı 
acı yakındı. 

Devletin yetkilileri, Hükümet üyesi «kara
borsa var» diye yakınır, şikâyette bulunur, fa
kat tedbir alınmaz, önlenmez, işte bu düzen böy
le bir düzendir. Çünkü, iktidar aracının yanın
dadır. Aklına demir karaborsanmı önlemek 
değil, demir stoklarına tahsis çıkarmak gelir 
ve demire zam gelir. Gerçekte demire zam stok
çuların işine yaramıştır. Demir fiyatlarında gö
rülen bu artış piyasa fiyatlarına da yansıyacak
tır. Daha zam yapılacağı söylentileri üzerine 
demir tüccarları ve haddeciler tarafından bin
lerce ton demir stoku yapılmıştır. Böylece, ilk 
elde aracı vurgunu vurmuştur. Bugün demirin 
fabrika ve piyasa fiyatları arasındaki fark, 
kapanmak şöyle dursun, yeniden artacaktır. 
Kat fiyatları bu durumda yüzde 50 artmaya baş
lamıştır. Dar gelirli halkı sosyal konutlara ka
vuşturmak artık hayal olacaktır. Devlet kese
sinden ferdi zengin etmenin yolu işte budur. 

Önümüzdeki günlerde demirin karaborsa fi
yatının 6 liraya, 7 liraya çıkması beklenmek 
tedir. Soygun devam etmektedir,, devam ede
cektik. 

Açıkça belirtmek ve tesbit etmek istiyo
rum ki, demir karaborsasının ilk sorumlusu Hü
kümettir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına genel hatlaryile, kalın çiz
gileriyle bâzı hususları ayrıntılarla ifade ettim, 

Bütçenin milletimize ve Sanayi Bakanlığına 
hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Reşit Önder, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER (To
kat) — Saym Başkan, muhterem arkadaşlar, 
Bakanlığın değerli temsilcileri. 

Sanayi Bakanlığının 1970 malî bütçesi üze
rinde Güven Partisinin görüş ve temennilerini 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

- Bu bakanlık, Devlete ait bir çok tesis, fab
rika ve işletmeleri bünyesinde bulundurması 
itibariyle memleketimizin ekonomik ve sosyal 
hayatında önemli rolü vardır. 

Güven Partisinin kanaatine göre, memleke
timizin kalkınması karma ekonomi düzeni içe
risinde Devlet ve özel hür teşebbüsün ahenkli 
bir tarzda çalışmasiyle mümkün olur. Memleke
timizde özel sektör bölümünde böyle bir so
rumluluğu alabilecek gayretler içerisinde bu
lunanlar çoktur Sanayileşme, köyde ve şehir
de süratle artmakta olan nüfusa iş bulma, ta
lim kesiminde kullanılmıyan insangücünü en 
verimli şekilde değerlendirme, refah devleti
nin temellerinden olan kütle halindeki üretim 
ve tüketim merhalesine yetişme Devletimizi. 
savunmada ve dış politikada âzami güce, im
kânlara kavuşturma bakımından hayati önem 
taşır. 

Türkiye'nin ekonomik yapısının değişmesi 
ve kuvvetlenmesi hızlı bir sanayileşme ile ger
çekleşebilecektir. 

Sanayi yatırımlarında, bir yandan yer yü
zündeki en ileri teknolojiye yetişmek zarure
ti göz önünde tutulurken; öte yandan işsizli
ği önlemek için işgücü kullanma oram yüksek 
olan yatırımlara önem verilmelidir. 

Yatırımların önceliği hesaplanırken, millî ge
lirlere ekliyecekleri katma değer ve geri kal
mış bölgelerimizin kalkınması göz önünde bu
lundurulmalıdır. 

İhracatı artırıcı sanayi kollarına özellikle 
önem verilmesini istiyoruz. 

Partimiz, tarım, orman ve maden ürünleri
nin mümkün olduğu kadar yurt içinde işlen
dikten sonra ihracına taraftardır. 

Sanayileşmede yatırım malları ve makina 
imal eden sanayiin öncelikle kurulmasına ta
raftardır. 

istihlâki ve ithalâtı teşvik eden sanayiin 
kurulmasının, memleketimizi dış ödeme bakı
mından bir çıkmaza götürdüğü, ulaştığımız mer
halede açıkça meydana çıkmıştır. Bu hatalı sa
nayileşme politikasını gecikmeden düzeltmek 
lâzımdır. Sanayiimizin ihracata dönük olması, 
bizi dış yardıma muhtacolmaktan kurtaracak
tır. Her şeyi dışarıya bağlı olant sanayiin mah
zurları gün geçtikçe daha belirli bir hale gel
mektedir. Montaj sanayii, süratle gerçek sana
yi haline getirecek tedbirleri almak şarttır. 
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San$|riimizin büyük bir problemi maliyet
lerin Jjiksekliğidir. Bilhassa, başka sanayi 
dallardijin ihtiyacı olan temel maddelerde Tür
kiye'de^ fiyatların, Batı Avrupa memleketle
rindeki! fiyatlara kıyasla, çok yüksek oluşu 
Türk siiıayiinin başlıca zayıf noktasıdır. 

Sanayiin temel dâvalarından biri olan ma
liyet vefiyat farkı, bir yandan sanayi mamul
lerimizin ihraç imkânlarını daraltırken, bir yan
dan dai Ortak Pazarla olan ilişkilerimizin ge
nişlemecini güçleştirmektedir. 

San^ri mamulleri ihracı, her şeyden önce 
bir fiy^i meselesidir. Yüksek maliyetlerin se
bepleri ! çeşitlidir. Kısa vadeli ve ağır faizli kre
dilerle ianayi kurulması, hammaddelerin ve ima
lâtta kullanılan malzeme ve makinaların pa
halılığı^ yüksek gümrük resmi ile ithal edil
miş olmaları, sevk ve idare noksanları, işgücü 
israfı, fanayi tesislerinin küçük ve dağınık olu
şudur. [Ayrıca, bir çok sanayi dallarında bü
yük âtjd kapasite mevcuttur. 

Siirtftle ve sanayimizin dış rekabete daya
nıklı bir bünyeye sahip bir hale gelmesi za
ruretine inanan Güven Partisi, her şeyden ev-

I vel, sanayide maliyet meselesi üzerine eğil
mek ve maliyetleri normal seviyede tutmayı 
sağlıyajcak bir politika uygulamak lâzımgele-
ceği inancındadır. 

Sanayide ucuz yatırım ve işletme kredisi 
sağlanmalıdır. Âtıl kapasiteleri süratle değer-
lendirıhjek sattır. Ancak, sanayi erbabımızı 
teşebbüsten bezdiren kuruluş güçlükleri hâlâ 
devam: «etmektedir. Sanayicilerimize döviz ve 
hammdde tahsisindeki zorluklar, transfer ge
cikmeleri devam ettikçe, bu konuda hedefe 
vâsıl ojlinamız kolay olamıyor. 

Seıtnaye piyasası tasarısı ve halka açık 
anonüi şirketlerin kurulmasının teşviki gibi 
meseleler hâlâ halledilmemiştir. 

Türkiye, 1963 yılında, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ortaklık anlaşması yaptığına gö
re, sanayi politikamızın Ortak Pazarla olan 
münasjafoetlerimiz ve Ortak Pazar içinde tedri
cen gi|nırüğe girmiş olmamız, yerinde bir dav
ranışta. Bu suretle Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Türkiye'den yapacağı ithalâtta, Türkiye'ye 
teklif Öttiği tarife indiriminden daha süratli bir 
indirimi ve serbestleştirmeyi kabul etmektedir. 
Hükümetimiz, sanayi mamullerinin ihracını 
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teşvik için çıkarmış olduğu, 1968 tarihli Res
mî Gazetede de yayınlanan «ihracatının teşviki 
ve geliştirilmesi» esaslarına dair kararname ile 
«vergi idareleri», «teşvik fonları» gibi, birta
kım eski ve yeni tedbirlerle bir gayret göster
mektedir. 

Hükümetin, küçük sanayi erbabının üzerin
de ehemmiyetle durması ve onlara yardım ve 
kredi imkânları sağlaması yerinde olur. 

Küçük sanayimizi sıkan bir eksiklik de «çı
raklık» müessesesinin hâlâ bir türlü halledil
memiş olmasıdır. Güven Partisi olarak, küçük 
sanayi, erbabının da sigortadan faydalandırıl
ması hem bir adaletsizliğin giderilmesi ve hem 
de bir sosyal güvenlik tedbirinin tamamlan
ması bakımından uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Küçük sanayi erbabına en fazla faydalı hiz
metler yapan Halk Bankasına, partimiz adına, 
huzurunuzda takdir hislerimizi ve şükranları
mızı arz etmeyi bir borç biliriz. 

Bu hususları burada böylece belirttikten 
sonra, Türkiye'de kurulmuş olan montaj sana
yi mamullerinin dışarıya ihracını sağlıyacak 
tedbirlerin biran evvel alınmasının, memleket 
ekonomisi bakımından, yerinde olacağı kanaa
tindeyiz. 

Sanayi Bakanlığına bağlı fabrika, tesis ve 
işletmelerin üretmiş olduğu mamullerin hal
kımıza daha münasip bir ölçüde istihlâkine arz 
edilmesinin uygun olacağını belirtmek isteriz. 

Türkiye'mizde mensucat, şeker, çimento ve 
Bakanlığa bağlı bir çok tesis ve fabrikaların 
mamulleri, dışarıdan ithal ettiklerimizden da
ha fazla bir fiyatla vatandaşlara verilmekte
dir. Pünyanın öbür ucundan getirilen çimen
to, kendi fabrikalarımızda üretilen çimento
dan daha ucuza satılabiliyor. Bu çelişik durum
ların biran evvel düzeltilmesi ve vatandaşları
mıza, hiç olmazsa, kendi fabrikalarımızdan çı
kan malların daha ehven fiyatla verilmesinin 
yerinde olacağını belirtmek isteriz. 

Pancar bedellerinin, bundan evvelki yıllar
da olduğu gibi, müstahsıla geç ödenmesinin önü
ne geçilmesinin lüzumuna inanmaktayız. Pan
car tohumu ve pancarın maliyeti, bugünkü ha
yat şartlarının ağırlığı karşısında, yükselmiş
tir. Hiç olmazsa, Sayın Bakanlık, tarafından 
cüzi dahi olsa, pancar tohumu ve pancar fiyat
larına zam yapılmasının, müstahsilin mağduri-
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yetini önlemek bakımından, yerinde olacağı 
kanaatindeyiz. 

Şeker sanayiimizde, pancar bölgelerinde sık 
sık şikâyet konusu olan ekim sahalarının tes-
bitinde bilhassa memleketin iklim şartlarını, 
coğrafi durumunu ve bölgelerin yetiştirmiş 
olduğu mahsul çeşitleri çok olan yerlerde ekim 
sahalarının tahdidi yerinde olabilir, ama Ana
dolu'nun kısır yerlerinde bir çeşit, yani yal
nız pancar ekilen yerlerde fazla tahdide gi
dilmesine taraftar değiliz. Çünkü, o bölge sa
kinleri münavebe ziraati yapmak durumunda
dır. Bu itibarla, pancardan, hububattan gayri 
ziraat yapamıyan yerlerde 8 - 10 çeşit mah
sul yetiştirilen yerler, gibi, bir tahdide gidil
mesinin aleyhindeyiz. 

Mensucat fabrikalarımızdan üstün kalite
li çıkarmış olduğumuz kumaşların dış pazar
larda fazla miktarda arz edilmesini ve Hüküme
tin bu hususta daha hassas davranmasının, 
memleket ekonomisi bakımından, faydalı oldu
ğuna işaret etmek isterim. 

Hülâsa olarak; topyekûn sanayi mamûleri-
mizin ihracı ile ihracatımızın çeşitlendirilmesi, 
artırılması, ekonomimizin dışa bağlı olmaktan 
kurtarılması zaruridir. 

Sanayi mamulleri ihracatımızın inkişafını 
sağlıyacak kambiyo mevzuatımızı, vergi, kredi, 
istihdam ve gümrük politikamızı ıslâh etmek 
ve tatbikatında idari formaliteler ve birtakım 
yazışmalar içerisinde boğulup kalmadan, dış 
pazar münasebetlerinin gerekli kıldığı sürat ve 
emniyet içinde kolaylıkla yürüyecek hale gel
mesi şarttır. 

Sözlerimi burada bitirirken, Sanayi Bakan
lığının çalışmalarında, G. P. olarak, başarılar 
diler, Sanayi Bakanlığı bütçesinin milletimize 
faydalı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Şük

rü Kiykıoğlu, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA ŞÜKEÜ KİYKIOĞ

LU (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Sanayi Bakanlığı bütçesi dolayısiyle A. 
P. Grupu adına konuşmama başlarken, Yüce 
Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

Topyekûn kalkınmamızın anahadlarını çizen 
ve meclislerimizin tasvibinden geçen İkinci Beg 
Yıllık Plânda sanayi sektörü ekonomimizde 
sürükleyici bir nitelik kazanmıştır. 

Sanayi; düşünce, araştırma, hülâsa kültür 
muhtevasiyle memleket kaynaklarını üretime 
tahsis edebilmek için bilimsel hesap ve metot
ları geliştirerek gerekli yatırımlarla elde edi
lir ve her şeyden evvel huzur ve istikrara muh
taçtır. 

Memleketimiz halen bu kültürü ilerletme 
ve yatırımların yapılması çabası içindedir. Uzun 
yılların ihmali, nüfusumuzun hızla artması, 
refaha kavuşmak için gerekli yatırımların 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Sanayileşmede mühim olan finansman do
layısiyle «sermaye piyasasının teşekkülü, kre
di mevzularında Hükümetçe ciddî tedbirlerin 
alınmasına devam olunacağı» kararı çok olum
lu bir davranışın ifadesidir. 

Bugün, dünya, hızla gelişen bir teknolojik 
sistemin içinde bulunmaktadır. 18 nci yüzyılın 
ortalarında makina gücünün, adele kuvvetinin 
yerini alması sanayide muazzam bir gelişme 
ve toplum yaşantısında büyük tesirler yap
mıştır. Şimdi, insan beyninin yaptığı işlerden 
bir çoğunu «kompütür» dediğimiz elektronik 
beyinler yapmaktadır. Artık makina - insan 
münasebetlerinin birbirine olan etkileri ve bu 
etkilerin kontrolü «sibernetik» dediğimiz ilmî 
yollarla gelişmektedir. Ekonomide, dolayısiyle 
sanayide araştırma, geliştirme ve tekniğin, sevk 
ve idarenin üretimdeki rolü çok önemlidir. 

Bu hususları en iyi değerlendiren ülkelerde 
işçi başına üretim verimi, Batı dünyasında, 
sanayide ileri memleketlerdeki verimden en 
aşağı yüzde 40 - 80 oranında yüksek olmakta
dır. 

Araştırma,, geliştirme mevzuunda harcama
lar, 1964 istatistiklerine göre, Amerika'da gay-
risâfi millî hâsılanın yüzde 3, 4 ü; Avrupa'da 
ise ortalama yüzde 1,5 ine tekabül eden meblâğ
lardır, 

Bu oranlar bizde, Birinci Beş Yıllık Plân 
devresinde yüzde 0,4; İkinci Beş Yıllık Plân 
devresinde 0,6 olarak görülmüştür. 

Sanayileşmemizde, kısaca değindiğimiz bu 
hususları göz önünde tutmamız faydalı olacak
tır. 

Sanayiimizin Osmanlı Devletinin kuruluşun
dan bu yana incelenmesinde en yapıcı safhanın 
Cumhuriyet devri olduğu açıkça görülmekte
dir 
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Aziı Atamızın 17 Şubat 1923 te, Cumhuriye
tin ilâiından evvel İzmir'de topladığı İktisat 
Kongresi, sanayiimize bugüne kadar ışık tut
muştur* 

İçinjde bulunduğumuz plânlı devrede sana
yi politikamız aşağıdaki şekilde özetlenebilir:. 

1. Üalkınma, büyük ölçüde sanayileşmeye 
dayanaoak ve sanayileşme, karma ekonomi ku
ralları İçinde gerçekleşecektir. 

2. Sanayiin kuruluşunda ekonomik ve sos
yal esajîara göre öncelik verilecektir. 

• 3. jŞinai tesislerin optimum kapasitelerde 
kurulntîsı esastır ve projeler en son teknolojik 
gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırla
nacaktır. 

4. Xüçük sanayi, büyük sanayii tamamlı-
3 an çojk önemli bir yan faaliyet saihası olarak 
de alınacaktır. 

ö. [Başta altyapı eksikliklerinin tamamlan
ması, jtfedi ve finansman kaynaklarının geliş
tirilmesi olmak üzere, sanayiin kolaylıkla inki
şafına fardım edecek şartlar yaratılacaktır. 

İhrşeata dönük sanayilerin kurulmasına ve 
teşvik edilmesine öcelik verilmesi, yeni kuru
lan sanayi tesislerinin kuruluş güçlükleri, bir 
iYiüddet? ithalât kısıtlamaları ve gümrük politi-
kalarijjfe himaye edilecektir. 

Şim^i, Sanayi Bakanlığının görevlerini şu 
şekilda Özetliyebiliriz: 

1. Memleket sanayiini tanzim ve idare et-
ırwk. 

2. Sanayie müteveccih yatırımlar için önce-
jik tespit etmek. . 

3. i Sanayi sicili tutanak. 
4. i Sanayi mülkiyetine, yani patent ve mar

ka teşdime ait işleri yapanak. 
5. îStandardizasyon ve kalite kontrolü yap

mak. • 
6. Bakanlık ile ilgili kuruluşların faaliyet

lerini tanzim etmek, tetkik ve izlemek. 

(Sanayi Bakanlığı bu görevleri yaparken Ti
caret, îlaliye, Çalışınla bakanlıkları, Devlet Plân
lama teşkilâtı ve Odalar Birliği ile pek yakın, 
hattâ iç içe çalışmaya ve koordinasyona mec-
burdual* Bu bakımdan, Sanayi Bakanlığı Yeni 
Teşkili* Kanunu çışıncaya kadar Bakanlıkta 
çalışan arkadaşların büyük gayret ve feragat
i m ile! görev yerine getirilebilmektedir. 

Plânda, ekonomimizi sürükleyici bir sektör 
olarak gördüğümüz sanayi sektörünün yönetimi 
ile alâkalı bakanlığın çok mükemmel organize 
ve sevk ve idare edilmesi lüzumludur. Zamanla 
i anayimizdeki inkişafı da dikkate alırsak, hali 
'hazır feragat ve gayretlerle işlerin görülmes 
imkânsız hale gelebilir. 

Sanayi Bakanlığı ile ilgili İktisadi Devlet Te 
ışekkülleri; Sümerbanlk, Makina Kimya En 
tfüstriBİ Kurumu, Türkiye Demir - Çelik İşlet 
meleri, Türkiye Selüloz ve Kâğıt fabrikaları 
işletmesi, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Türkiye Çimento Sanayii A. Ş. ile Azot Sana 
y'iT. A. Ş.'dir. 

Bu teşekküllerin Birinci Beş Yıllık Plânda 
ıtoplam yatırımları 3 627 700 lira olup, tahak
kuk oranı yüzde 77,4 tür. İkinci Beş Yıllık 
Plânın ilk senesi olan 1968 yılında ise, toplam 
yatırımlar 1 034 646 000 lira ve tahakkuk nis-
beti yüzde 116 dır. 1969 yılının yatırımları 
1 270 632 000 liradır ve tahakkuk nisbeti yüz
de 101,5 tir. 

Kâr durumlarına gelince : Birinci Beş 
Yillık Plân devresinde yatırımların toplam 
kârı 1 507 800 000 liradır, yani beher yılda or
talama kâr 301 500 000 uradır. İkinci Beş Yıllık 
I-ânın ilk senesi olan 1968 senesinde 545 700 000 
lira ve 1969 yılında ise, 516 600 000 liradır. 

Gerek yatırım tahakkuku nisibetleri, gerek
se kârlar, program rakamlarını aşmıştır. Bu 
neti'oeılerden, kurumların memnuniyet verici 
bir inkişaf gösterdiği meydandadır. 

Sanayi Bakanlığı ile ilgili görülen en mü
him büyük yatırımlardan suni gübre sanayiin
de, Demir - Çelik Sanayiinde, Kâğıt Sanayimde 
hüyük yatırımlar yapılmıştır. Bunları burada 
sıralamak fazla vakit alacağından, bu hususta 
yalnız makina imalâtı sanayiine değineceğim. 

Motor sanayii, memleketimiz için elbette 
<?olk mühim bir merhale teşkil eder. Bu husus
ta muhtelif teşekküllerin motor sanayii tesis
leri vardır. Bu mekanda memnuniyetle şunu 
Eİ'yliyeıbiliriz ki, 100 milyon sermayeli bir şir
ket, Perkins firması ile müştereken kurulmuş, 
42 ilâ 190 beygir gücünde 3 ilâ 6 süindirli dizel 
motorları imal edilecektir. Yılda evvelâ 10 000, 
(beş yıl sonra da yılda 50 000 aded olmak üzere 
kapasitelidir. Bu fabrika, Allah izin verirse, bu 
yû Gebze Çayırova'da faaliyete geçecektir. 
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En mühim olan kısımlardan bir tanesi de 
bi ise senetlerinin bir kısmının diş ülkelerde 
çalışan vatandaşlarımıza tobsûs edilmesidir. 

Yine, bir otomobil sanayiinde hisse senet
lerinin bir kısmı dışiarıdaki işçilerimize tahsis 
edilmiş olan 180 milyon lira sermayeli bir ano
nim şirket, Fiyat firmasiyle müştereken kurul
muştur. 

Kapasitesi yılda 20 000 adeddir. İmalâtın 
ilk yılda yüzde 67 si ve 5 yıl sonra asgari yüz
de 85 i yerli olarak tahakkuik edecektir. 

İkinci bir teeşbbüs, Ordu Yardımlaşma Ku
rumu ile Fransız Renoult firmasının ortak kur
dukları otomobil fabrikasıdır. 1971 senesinde 
Bursatöa faaliyete geçecektir. Kapasite ve yerli 
mamul nisbetleri Fiyat firmasındakinin aynıdır. 

Muhterem milletvekilleri, ekonomik gelişme
ni izde bir ürettim, unsuru olan sermayeye ihti
yacımız vardır. Yeni sanayi tesisleirmizin bâ
zılarında hisse senetlerinin bir kısmı dış ülke
lerde çalışan işçilerimize tahsis edilmiştir. Bü
tün dünyada, asırlardan beri muhtelif millet
ler sermayelerini anavatan dışında, emniyet ve 
istikrar gördükleri diğer memleketlerdeki yatı
rımlara tahsis etmişlerdir, etmektedirler. 

Bunun sebepleri çeşitlidir. Başlıcaları; ver
gi rejimi, piyasa, hammadde, ithalât ve ihracat 
dolayusıiyle gümrük ve diğer engeller, başka pi
yasalara daha kolay nüfuz etmek imkânları, 
ulaştırma problemleri, daha rasyonel bir üre
timle daha fazla kâr teminidir. 

Memleketlimizde yaJbncı sermaye kanunu 
kabul edilmiş ve icaplarına göre 1951 senesin
den 1969 senesine kadar 121 firmaya fiilen 
759 380 000 liraHık yabancı sermaye gelmiştir. 
Bunların, kanunlarımız muvacehesinde, yıllık 
trtalama kâr transfer nisitoeti yüzde 8 civarın
da olmuştur. Bulgun Avrupa ülkelerinin, Gü
ney Amerikada, Kuzey Amerikada, Afrikada, 
Rusya ve diğer sosyalist memleketlerde, mü-
tpkaJbilen Amerikanın da, Avrupa ve diğer ül
kelerde sermaye yatırımları vardır. Bu serma
ye, yatırımların bulundukları ülkelerin kanun
larına tabidir. Genişliyen dünya münasebetleri, 
bu gibi üretim artırıcı çalışmaları zorunlu kıl
maktadır. Teknolojinin hızla ilerlemesi, insan
ları biribirleriyle daha fazla yakınlaştırmış, 
entegrasyonlar meydana gelmiştir. Bugün artık 
ülkelerin millî vahdetlerine halel gelmeden 
biribirleriyle çok yakın münasebetleri vardır. 

} Bu mevzularda yensiz taassup, bir ülkeyi izole 
ve dolayılsiyle geri kalmışlığa sürükler. Pek ta
biîdir ki, bu münaseebtler müşterek faydalar 
temin etmeli, tek tarafı daha avantajlı duru
ma getirmemeldir. Bu da, kanunlar ve anlaş
malarla ayarlanır. 

Muhterem arkadaşlar, bir nebze de bizde 
^montaj sanayii» diye alem olmuş olan sanayi 
>(xalına ilişmek istiyorum. 

Montaj, birden fazla parçası olan eşyanın 
imalâtının son safhasıdır. Gerekli parçalar, dâ
hili ve harici piyasadan temin edilir. Bugün, 
sanayileri kuvvetli olan memleketler, fabrika-
Garında ürettikleri malların bütün parçalarını 

I kendileri yapmaz, ihtisas, iş bölümü ve rasyo-
î tei görüşle en ekonomik imalât nisbetinin 

yüzde 25 ilâ yüzde 30 civarında olduğu meyda
na çıkmıştır. 

Yine, sanayii ileri memleketlerde, muayyen 
l-ıı mal için yan sanayi ürünü sayılan parça
ların mühim bir kısmı ülkenin piyasasından, ka
lanı dış ülke piyasalarından temin edilir. Hattâ, 
muhtelif rasyonel ve ekonomik görüşle dâhili 
I '.yasada olduğu halde, dış ülkenin mamulleri 
uiullanılabilir. Misalleri pekçdktur. 

iBugün memleketimizde gayede tamamının 
imalini öngören montaj sanayi, ülkemize muh
telif cephelerden büyük faydalar sıağlamakta-

I dır. Her şeyden önce, yan sanayiin teşekkülü 
sağlanmıştır. Montaj sanayii kendisinde mevcut 
istihdam hacminin, 3 ilâ 5 misli ilâve bir istih-
c;,a.m hacmi yaratır. Yan sanayiin gelişmesi, yeni 

I sanayi ürünleri için büyük teşebbüsleri teşvik 
eder. Bu vesileyle muhtelif teknik bilgilerin, 
yeni teknolojinin, teknik eğitimin yayılmasını 
ve teşvikini sağlar. Hülâsa sanayileşmeyi ge
liştirir. 

Muhterem arkadaşlar, sanayi ve sanayileş
meyi biribirinden tefrik etmeye mecburuz. 
iSanayi bir vücut ise, sanayileşme bu vücudun 
ruhudur. Bu dinamik ruh mevcut olmadıkça ve 
bu devamlı bir şekle girmedikçe, sanayileşmeyi 
ve sanayii zinde olarak tutamayız. Montaj 
ıc&nay! ile elde ettiğimiz döviz tasarrufları, en 
az otobüs şasesi imalinde yüzde 40, en fazla 
buzdolabı yapımında yüzde 90 nisbetindedir. 
Bir de, bunların ihracıyla - ki, başlamıştır -
elde edilen döviz kazancı Türk sanayi maımul-

I lerinin dış ülke piyasalarında görünmesinden 
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duydujmmuz iftihar ve güven hisleriyle mü
him kakınçlarımız olsa gerektir. 

Mujıjterem arkadaşiarıım, Türk işçisi üstün 
zekâ, ibbiliyet ve ahlâkı ile sanayileşmede en 
büyük i imühanını çok kısa bir müddette dış 
ülkelerce dahi kazanmıştır. Bu husus yalnız if
tihar vesilesi değil, memleket sanayiinin inki
şafı içim bir teminattır. Sanayi mamullerimi
zin ihrj&cı büyük önem taşıyor. Bu hususta ted
bir veı kolaylıklar zamanla normal hale gel-
itıelMÜt. Ortak Pazarla olan münasebetleri-
mizde ifcu hususun önemi çok büyüktür. Ortak 
Pazar, j inal, hizmet, sermaye insan hareketleri
nin serbest dolaşımını temin ederek kendi re
fah veı hayat seviyelerini yükseltmek amaciyle 
Lir araya gelen memleketlerin ekonomik bütün
leşmesi, entegrasyonudur. Ortak Pazar üye dev
letleriyle münasebetlerimiz devam etmekte ve 
menfaatlerimizin en iyi bir şekilde temini için 
gayreti sarfedilmektedir. İhracata yönelmemiz, 
»îûâmul̂  yarı mamul kalite ve fiyatlarımızın, 
uluslatirası rekabete girebilecek güce sahibol-
masiyl» kabildir. 

Mıiiterem arkadaşlarım, sanayiin gelişmesi, 
altyapımın hazırlığına bağlıdır, Su, enerji, yol, 
iskân, | işgücü celıbedecek tesisler v.s. bu hu
susta jân önemli faktörlerdir. Binaenaleyh, or
ganize: ; sanayi bölgeleri ne ihtiyacımız vardır. 
Aksi takdirde, sanayi muayyen bir bölgede ke
safet peyda eder, hem inkişafı zorlaşır hem de, 
memlsiet için ekonomik, sosyal dengesizliği 
meydana getirir. Bursa, Manisa, Konya organi
ze sanayi bölgelerinden başka, çok ihtiyaç du
yulan j Ankara, Adana, Antalya, Bartın, Diyar
bakır,! j Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
içel, fştanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mani
sa, Malatya, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekir
dağ belgelerinin kurulması gerçekleşmelidir. 
Bunlatfdan başka, küçük sanayiin toplu olarak 
yine altyapı tesislerinden istifadesini teminen 
12 nusıfoezde 2860 işyerini kapsıyan, sanayi şi
ltesi v$ çarşılarının inşaatlarının tamamlanmış 
olmasa 28 merkezde 8912 işyerini kapsıyanlarm 
hâli ilgada oluşu, büyük ihtiyacı giderecek hiz-
ıretletı olarak takdire lâyıktır. Bunlardan baş
ka, 64 fmerkezde ayın gaye ile tesisler kurma ça-
î icmalin devam etmektedir. Yakın zamanda ta
hakkukunu temenni ederiz. 

Sajyın milletvekilleri, Sanayi Bakanlığından 
beklerimiz çok mühim hizmetler vardır. Bun

lara cevap verecek Teşkilât Kanununun kısa 
zamanda Yüce Meclisten geçmesi büyük fayda 
bağlıyacaktır. Halen başta kıymetli ve çalışkan 
Bakanın ve Bakanlık mensuplarının feragatli 
^alışmaları, Teşkilat Kanunu çıkmadan aldık
ları idari tedbirlerle işler aksatmadan yürütül
mektedir. Kendilerine, ilgili oldukları 7 iktisa-
aı Devlet Teşekkülünde feragat ve vatansever
lik hisleriyle çalışan mensuplarına, grupum 
adına teşekkür eder, başarılarının mutluluk 
içinde devamını dilerim. 

Bakanlık Bütçesinin memleketimize hayırlı 
olması temennisi ile Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına ikinci defa 
Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz. 

G. P. GRÜPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, memleketimizin destekleyicisi, idare
cisi, himayecisi olan Sanayi Bakanı başta ol-
n.ak üzere, Sanayi Bakanlığımızın bütün müm
taz mensuplarını saygiyle selâmlıyarak sözleri
me başlıyorum. 

Sanayi Bakanlığımızın bütçesinin, aziz mil-
üttimiae ve Sanayi Bakanlığımıza başarılı ol
masını diliyorum. 

Mulhterem arakdaşlamn, Sanayi Bakanlığı
nın 1965 ten beri plânlama, proje, sanayileşme, 
sanayi mamullerini kıymetlendirme, iç ve dış 
piyasada satış ve bugünden itibaren geleceğe 
intişar, plân ve projelerini tetkik ettiğimizde, 
görüyoruz ki, Türkiye sanayii bir gelişme ha-
lindeir, inkişaf halindedir, hepimize hakikaten 
ümit verici, sevinç verici bir durumdadır. Böy
le olmakla beraber, daha iyi olması için, daha 
fazla inkişaf etmesi için, milletimize daha fay
dalı olması için, G P olarak, Hükümetin ic
raatına faydalı olur kanaatiyle kendi görüşle
rimiz de katmak istiyoruz. G P 'nin yürütül-
îrıesini temenni ettiği sanayi politikasının ana-
hatlarını şu şekilde sıralıyoruz: 

1. Sanayileşme karma ekonomi prensipleri 
dahilinde yapılmalıdır. Hükümetimiz de bu yol
dadır, destek olacağız. 

2. Memleket kalkınmasında sanayi, sürük
leyici bir rehber olmalıdır. Bunu temenni edi
yoruz, Hükümet de bu yoldadır, destekliyoruz. 

3. Zirai ve yeraltı istihsalimiz ham ve ip
tidai madde bakımından sanayiimizin desteği 
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olmalıdır. Bu, yapılabilecek temennilerin en iyi
lerinden bir tanesidir. Sanayileşen bir memle
ketin, o sanayie lüzumlu olan iptidai maddeyi 
mutlaka içerden temin etmeisi arzuya şayandır. 
Bunun böyle olması için bir tarafta Tarım Ba
kanlığımız, bir tarafta Sanayi Bakanlığımız 
birlikte çalışıyor, gerek üretim bakımından ge-
r?k, değerlendirme bakımından. Desteğindeyiz, 
fakat kâfi görmüyoruz. 

4. Sanayi, sirai ve yeraltı servetlerimize 
ihraç kaabiliyeti kazandırmak için, kalite ve 
maliyet bakımından yabancı memleketlerle re
kabet etme kabiliyetine bu maddelerimiz ulaş-
linTmalıdır. Bugiün «maalesef» demiyeceğim, 
£..ira, bu yolda çalışılmaktadır. Daha büyük gay
retlerde bulunulmasını temenni ediyoruz. 

5. Zirai, orman ve yeraltı istihsalimiz, yal
nız hammadde olarak değil, daha çok mamul ve 
yarı mamul hale getirilerek ihracediltmelidir. Bu 
yapıldığı takdirde, ham olarak yaptığımız ihra
catın değerinin bir ilâ beş misli artacağına 
kaani bulunuyoruz. Sanayi Bakanlığımızın da, 
Birinci ve îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân
larımızın, Hükümet programının ve bizim bu 
iyi temennimizin ışığı altında, zirai, orman ve 
yeraltı ürünlerimizi yarı mamul ve mamul hale 
getirerek ihracetmek için bunun gerektirdiği 
sanayii, memleketimizde tesis etmesini temenni 
ediyoruz. 

6. Sanayi yatırımlarımızın, Türkiye'nin he
men bütün bölgelerini kapsamına alacak şekil
de zirai, orman ve yeraltı iptidai madde dağıl
masına uygun olarak, dengeli bir şekilde tesis 
edilmesini istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada yumruğu
mu bu kürsüye vuracağım. Birinci Beş Yılhlk 
Kalkınma Plânında, îkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında, Hükümet programında 
dengeli kalkınmadan bahsedilir, fakat maalesef 
dengeli kalkınmanın icabı olan bir sanayi dağı-
llımını görmek mümkün olmuyor. Bu dağılım, 
iptidai maddelerin bulunduğu yerlere göre ya
pılmalıdır. 

iSınai üretimde, ulaşımdan dolayı artan ma
liyeti ucuzlatmak için, bölgelerde iş sahası aç
mak için, misal olarak arz edeyim; Türkiye'nin 
orman denizi demek olan, toplam üretim kapa
sitesi 12 mlyon ton olan Türkiye'nin, 1 milyon 
200 bin ton kerestesi istihsal edilen Kastamo
nu'da bir kereste fabrikası yok ve onu düşü

nen Hükümet yok, Birinci ve îkinci Beş Yıllık 
Kalkınma puanlarında ismi yok. Hâlâ şurada 
burada, iptidai madde kaynaklarından çok uzak 
yerlerde kâğıt fabrikası yapılıyor. Eğer, plân 
varsa, bir parça da akıl varsa, Türkiye'nin en 
büyük orman istihsal merkezi olduğu düşünüle
rek Kastamonu'da Türkiye'nin en büyük kâğıt 
fabrikası kurulabilir. (A. P., 0. H. P., G. P. sı
ralarından gülüşmeler, alkışlar) Kastamonu'
nun kereste üretiminin Finlandiya'dan, İsviç
re'den fazla olduğunu defalarca söylemiştim... 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — Si
nop'u unutma Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sinop, 
Kastamonu'ya dâhil. 

Finlandiya'da 2 600 tane kereste atelyesi 
var. 3,5 milyon Finlandiyalıyı Avrupa'nın en 
zengin insanı olarak yaşatır. Kastamonu'da ora-
dakinden çok kereste istihsali var, fakat bir ta
ne atelye yok. Türkiye'nin değil, dünyanın en 
fakir insanı Kastamonu'dadır. İsviçre'de Kasta
monu'dan daha az kereste istihsali var, 2 milyon 
insan Avrupa'nın en zengin insanı olarak yaşa
makta, 6 bin aded, keresteye müstenit kibrit, 
selüloz, prefabrike evler, kâğıt fabrikaları var. 
Bizde, Kastamonu'da bir tanesi yok. Bu mudur 
plân, bu mudur program, bu mudur sanayileş
me, bu mudur dengeli kalkınma arkadaşlar? 
Kastamonulu olarak patlryacağız artık. (C. H. 
P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar, «helâl 
olsun aldığın oylar» sesleri) Artık yeter olmalı. 

Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bunun gibi, nerede büyük meyva merkezle
rimiz var, orada mutlaka konserve, reçel, mar
melât, meyva suyu kombinaları kurulmalıdır. 
Bunu kurmak için eleman yetiştirilmelidir. Tah
sisat veriliyor, eleman yok ortada. 

Muhterem arkadaşlarını, mutlaka yaş meyva 
ihracedeceğim diye yerinde çürüteceğimize 
eğer Niğde'de, Kastamonu^da, Kemalpaşa'da şu
rada, burada fabrikalar kurarsak, Gümüşhane'
de kurarsak, çok daha fazla döviz elde ederiz. 
Anadolu'nun Doğusu, Güney - Doğusu meyva 
yüzüne hasret gider, meyva gıdasına hasret gi
der, biz hâlâ bazlamaçla, kuru ekmekle onları 
besliyeceğiz diye çalışırız ve 'buğdayımız yetmi
yor deriz. Bir somun ekmek yer karnı doymaz, 
bir - iki dilim ekmekle reçel, marmelât yese 
karnı da doyar, gıda da alır. 
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BAŞKAN —- Sayın Tosyalı, süreniz bitmiş
tir. Gömüşlerinizi sonuçlandırmanızı rica edece
ğim. 

HÂİŞAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bana.. 

BAŞKAN — Yok efendim, mazur görünüz 
efendim. 

TEtfFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — 5 daki
ka dala müsaade edin Sayın Başkanım. 

HAJSAN TOSYALI (Devamtta) — Efendim 
lütfen oya... 

BAŞKAN — 5 dakikalar, 3 dakikalar saba
hın 4 üne kadar devam etmek zorunluğunu do
ğuruyor ve sabaha kadar bekliyen arkadaşları
mızı lütfen düşünmenizi istirham edeceğim. 

Buyurunuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 

Başkansın, müsaade buyurun toparlıyayım efen
dim. 

BAŞKAN — Çok önemli bir nokta var. Son
ra onu da beyan edin. Kâğıt fabrikası gibi. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-
ne efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, en mühim mesele
miz, ihracat ile ithalât arasındaki dengeyi ihra
cat lejşne, memleketimizin lehine çevirmektir. 
Bunun da tek yolu zirai, sınai üretimi artırmak
tır. Sınai üretimi artıran da bu bakanlıktır. 
Maliyeti düşürmek, kaliteyi, yükseltmek lâzım
dır, bmnu yapan bu Bakanlıktır. Bu Bakanlık
tan rica değil, vatanperverlik vazifesi sayıyo
rum, çünkü Türkiye kalkınmaktadır, kalkına
caktır^ hepimiz onun desteğindeyiz. (G. P. sı
ralarından alkışlar) 

İpladai maddemizi, zirai ürünlerimizin, yeral
tı servetlerimizin iptidai maddesini mutlaka 
Türkiye'de kıymetlendirsinler. Zirai âlet ve 
vasıtalarımızı, traktör başta olmak üzere, kulla
nılan bütün zirai âletleri Türkiye'de imâl etsin
ler. 34 bin liraya malolan bir traktörü 65 bin 
liraya; benim köylüme kazıklatırmasmlar. 
(C. H P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bunu 
çok istirham ediyoruz. Artık bunun kaça malol-
duğuım, 5 tane el değiştirdikten sonra, köylü
nün eline kaça malolduğunu, hepisini biliyoruz. 

Bu kürsüyü, şantaj vasıtası olarak kullan
mak istemiyorum. Ancak, neye maloluyor, kaça 
satılıyor, buna dikkat edilsin. Bütün ziraatte, 
sanayide, esnaf ve sanatkârımızın kullandıkları 

âletler, manikalar yerli sanayii olarak yapıl
malıdır. Aksi takdirde, bizim kalkınmamıza im
kân yoktur, maliyeti düşürmemiz bakımından. 

YAŞAE. BİR (Sakarya) — Kastamonu için 
mütalâa yok mu? 

HASAN TOSYALI (Devamla) - Vardı, 
efendim, söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, arzu ettiğiniz 
müsamaha da gösterilmiştir. Lütfen bağlayın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki efen
dim, tamam. 

Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığımı
zın hakikaten birçok sahalarda beş yıl içerisin
de, müstesna çalışmaları ile sanayileşmemizin 
alt yapı tesislerindeki 5 - 6 tane anakonuda bü
yük hamleler yapmasını hepimiz memnuniyet
le karşılıyoruz. Arz ettiğim gibi, sanayiimizin, 
ziraatimizin makinalaşması için. lüzumlu olan 
sanayiin de kurulmasını arzu ediyoruz. 

Sayın Bakanım, ekmeğe şeker kat, pancarın 
fiyatım yükselt. 1965 te 18 kuruş, 1970 de 14 ku
ruşa... Bu olmaz. Şeker istihlâkini artıracak 
sa.nayii kurun, ekmeğe de yüzde 5 şeker katın, 
tatlı, tath yiyelim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bütün konulara 
değinmeniz 10 dakikaya sığamaz. Siz de bunu 
takdir edersiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için çok teşek
kür ederim. Bakanlığa, hakikaten Güven Par
tisi olarak, şahsım olarak, candan destek olmayı 
ve muaffakiyetini dilemeyi en birinci vazife sa
yarız. Hayırlı uğurlu olsun. 

Hürmetlerimle (A. P., C. H. P. ve G. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına, 
ikinci defa Sayın Karakeçili. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA BAHRİ KAREKEÇİ-
Ll (Urfa) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Yüksek huzurlarınıza, Sanayi Bakanlığının 
Bütçesi hakkındaki. Grupumun görüşlerini izah 
etmek için çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, eğer, Anamuhale-
fet Partisi bu Yüce Kürsüde aka ak, karaya ka
ra ve doğruya doğru, eğriye eğri diyebilecek 
cesaret ve olgunluğa sahibolmuş olsalardı, Tür
kiye'mizde emin olunuz ki, hallolmıyacak hiç
bir mesele kalmıyacaktı. Gönül arzu ederdi ki, 
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bugün bu Yüce Kürsüde Adalet Partisi sözcüle
rinden ziyade, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri 
Türk sanayiinin nasıl dev adımlarla geliştiğini, 
âmme efkârına takdim etmeleri gerekirdi. Çün
kü, pek uzaklara gitmeye lüzum yok. Kendi 
iktidarları zamanında - ki, o zaman Türkiye nü
fusu ancak, bugünkü nüfusun yarısı kadardı -
Türk halkının ihtiyacını, iğnesinden ipliğine ka
dar, Avrupa'dan ve dünyanın diğer ülkelerinden 
ithâl ettikleri gerçek bir vakıa idi. 

Evlerinde, en basitinden buzdolabı olan, gaz-
ocağ?. olan vatandaşı aristokrat, altında bir ara
bası olan da asilzade telâkki edilirdi ve parmak
la gösterilirdi. Tarlada bir çift öküzü ve bir 
kara sabanı olan Türk çiftçisine, modern bir 
zirai ekipmana sahibolduğu kanaatiyle bakılır
dı. 

Türkiye'nin mimarı olan Adalet Partisi ik
tidarı, çok kısa bir zaman içerisinde, her sahada 
olduğu gibi, bilhassa sanayyide büyük adımlar 
attığı da aşikârdır. En basiti, yine bugün he
men hemen her Türk vatandaşının evinde bir 
buzdolabı olduğu, orta halli her köylünün evin
de gaz ocakları yerine, bütangazı ocakları ol
duğu inkâr edilmez bir vakıadır. Köylerde, ka
sabalarda çıra, mum. yerine, Türkiye'nin her 
tarafını örümcek ağı. gibi elektrik şebekeleri 
sarmış, tarlada artık karasaban - öküz ikilisi 
hemen hemen tarihe karışmış, yerine yüzde 60, 
yüzde 70, yerli girdi ile imâl edilen traktör ve 
modern zirai aletleri ikâme etmiştir. 

Çimento, cam, tekstil, şişe gibi ve diğer say
makla bitmiyen küçük sanayi kollarında, bu 
devre içerisinde artık işba noktasına gelmiş ve 
artık Türkiye'miz yavaş yavaş ve süratle ağır 
sanayie kaymak istidatını göstermiştir. Bu ge
çiş, ikinci Beş Yıllık Plân döneminde bariz bir 
şekilde görülebilir. Şöyle ki: Plânın öngördü
ğü yüzde 7 gelişmeyi temin ötme hususunda 
sanayii sektörünün payı çok büyük olmuştur. 
Bu plân döneminde yapılması programlanan 
111,5 milyar liralık yatırımın yüzde 22,4 ü ya
ni, 25 milyar lirası imalât sanayi sektöründe 
kullanılacak, böylelikle gayrisâfi millî hâsıla 
içinde sanayici payı, 1965 yıllarının fiyatlarına 
nazaran 1965 te yüzde 16,3 ten 1972 de yüzde 
20.5 e yükselmiş olacaktır. Buna göre tarım 
sektörünün payı da yüzde 30,2 den, yüzde 
26.6 ya düşecektir. Bu suretle plân döneminde 

sanayimiz bakımından büyüme hızı yüzde 12 
civarında olacak, tarım alanında ise bu hız yüz
de 4,1 oranındaki gelişmeyi etkiliyerek, ortala
ma kalkınma hızının yüzde 7 oranında olmasını 
sağlıyacaktır. 

Bu gerçekler karşısında Türkiye'nin tabiî 
kaynakları ve diğer olanakları hızlı bir sana
yileşme içerisinde olduğu görülmektedir. Yine 
bu devre, yani ikinci Beş Yıllık Plân dönemin
de Türkiye'mizde kurulacak motor sanayii, 
ağır sanayi bir taraftan tarım sektörünün mo
dernleşmesine yardımcı olacak, diğer taraftan 
da küçük sanayiin daha da gelişmesini sağlıya
caktır. ihracatta sınai mamullerin payının artı
rılması ve ithalât ikâmesi imkânları bulunan te
mel malların Türkiye'de yapılması esas kılına
caktır. Yine, bu dönem içerisinde kesin ithâl 
ikâmesi prensibini hâkim kılmış, Türkiye'de 
yeni kurulmuş ve kurulacak sanayiin kuruluş 
güçleri yenilinceye ve milletlerarası rekabet 
gücüne erişinceye kadar, ithalât kısıtlamaları 
ve gümrük politikalariyle korunması sağlan
mıştır. 

Ayrıca, özel sektörde de teşviki konusunda 
çok daha açık ve cesur tedbirler almakla Türk 
Montaj Sanayiini ve bu sanayiin gelişecek yer
li sanayie bir fidanlık vazifesini göreceği ve 
bu fidanlıkta gerçek makina sanayiinin filiz-
leştiğini görmekteyiz. 

Bu husus üzerinde, yani montaj sanayii üze
rinde birkaç rakam vermek istiyorum. 

Bugün halen 10 firma kamyon, kamyonet 
imâl etmektedir. Bu dalın, montaj sektörün 
imalât kapasitesi tek vardiye iş hesabiyle 27 
bin aded olarak değerlendirilmektedir. Bu ka
pasite önümüzdeki üç - dört yıl zarfında ta
mamen kullanılabileceği ve kamyon, kamyonet 
parkımız asgari 150 bine kavuşacağı kanaatin
deyiz. Bu sektörde yerli girdi yüzde 50 civa
rındadır. Dizel motor ve aktarma organının dev
reye girmesiyle yerli girdi nisbeti yüzde 70 - 75 
ten aşağı olmıyacaktır. 

Otobüs imalâtına gelince: 1964 yılında 775 
aded üzerinde iken, önümüzdeki 3 - 4 ;TI1 zar
fında bunun 10 bine çıkacağı kanaatindeyiz. 
Bu sektör de yerli girdi yüzde 50 - 60 içerisin
dedir. 

Otomobil sanayiine gelince: Halen Türkiye'
mizde yüzde 70 e yaklaşan bir seviyede yerli 
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girdi iljs imâl edilen Anadol otomobilleri, 1969 
yılında S 4 bin aded imâl edilmiştir. Ayrıca, ku
ruluş nıüsaadeleri bağlanmış olan Fiat, Rena
ult Ototmobil Fabrikalarının toplam yıllık ima
lât kapasitesi 40 bin adodi bulacaktır ki. bu iki 
firma ajşcak 1971 ve 1972 de imalâta başlıyabi-
lecekleMir. 

Halşn traktör alt sektöründe döviz tasar
rufumda yüzde 50 ye varmıştır. Bu sektörde de 
6 firma; fiilen imalât yapmaktadır. 1963 yılın
da ürefîm 14 870 adedken, 1969 da eklenen bir 
tam kuruluşla önümüzdeki 3 - 4 yıl zarfında 
kapasite 40 bini bulacaktır. 

Görüyorsunuz ki sayın arkadaşlarım, Türk 
sanayii artık iğne, iplik gibi küçük sanayii sü
ratle gjeride bırakmış, rakamlar ve realite gös
teriyor! ki, Türk: sanayii yine aynı süratle ağır 
sanayie, motor sanayiine gidildiği gerçek bir 
vakıadır. 

Ama, gelgelelim ki, bu gerçek vakıaları 
anamuhalefet partisi görmemezlikten geliyor.Bi-
raz kelHÜlerine hak veriyorum. Çünkü, onlar 
işbaşmıla oldukları zaman her şey iyidir, on
lar işbpfinda olmadıkları zaman her şey kötü
dür, he> taraf karanlıktır, atılan her adım yan
lıştır. Şjiz yıktık, biz yaktık, niçin bunlar imar-
cıdır, iiçin bunlar arzu etmediğimiz bir rejim 
içerisiifde, Türkiye'yi baş döndürücü bir hızla 
sanayiteştiriyorlar, düşüncesi içerisindedirler. 

Keaa, Anamuhalefet Partisi Genel Sekreteri 
Ecevit ile ağız birliği, fikir birliği yapan aşırı 
sol uçların, T. 1. P. İllerin «Türkiye sanayileş
mek i<jin borç para alıyor, Türkiye'ye yabancı 
serma^ giriyor, Türkiye süratle Ortak Pazara 
gitmekle sanayii bağımlanıyor» ve sözün kısa
sı, «BU düzen değişmelidir» diye avaz avaz ba
ğırmaları ise, artık aka kara, karaya da ak de
mekten ziyade; esas maksatları, bu propaganda 
ile Türkiye'yi Batı âleminden, bütün ticari, ikti
sadi, Siyasi ilişkilerini kesmek, ondan sonra 
«Nasıl! olsa Türkiye Doğu Blokuna komşudur, 
Denize\ düşen yılana sarılır» kabilinden, Tür
kiye <ie ister istemez bütün varlığı ile komü
nizm alemine sarılmış olacak, komünizm âlemi
nin kucağına düşecek, zihniyeti saklıdır, fik
riyatı hâkimdir. (C. H. P. sıralarından «Amma 
ettin hş,» sesleri) 

ElÜtEM KANGAL (Sivas) — Nerden çı-
kardıılbunu? 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Devamla) — Bu 
milletler, gerçek sanayileşmeyi, ancak ve ancak 
Maksist, Leninist rejimi ile kaibil olabileceği 
kanaatiyle ve misal olarak bugün Amerikan 
Sanayisine meydan okuyan, Rus sanayiisini mi
sal olarak gösteriyorlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Sana
yisini» demeyin «Sanayii» deyin de doğru düz
gün olsun. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Devamla) — Ben 
de onlara derim ki, işte asıl bağımlı sanayi hur
dadır, asıl hata burdan meydana çıkıyor-
Çünkü, bu korkunç sanayiin arkasına, yine o ül
kelerde, korkunç bir sefalet, korkunç bir aç
lık tablosu saklıdır. Oralarda yaşıyan insanın 
kafasında, bu esaretten biran evvel kurtulma
nın yollan ve çareleri saklıdır. Ve diyoruz 
ki, - aslında ben demiyorum, tabiat diyor ve 
tabiat haykırıyor - bütün insanlık, ancak ve 
ancak içinde bulunduğumuz karma ekonomi 
düzeni içerisinde hürriyetine şerefine hiçbir ha
lel gelmeden sanayileşebileceğidir. 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili, süreniz dol
muştur; sonuçlandırmanızı rica edeceğim. (O. 
H. P. sıralarından «Müsaade edin de konuşsun» 
sesleri) 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Devamla) — Muhte 
rem milletvekilleri; 

Bu konuşmamı, mümkün mertebe rakamlar
dan ve ilmî lisandan uzak tutmakta azade kıl
dım. Maksadım, bugün radyo başında dinliyen 
ve yarın Mecls zabıtlarında bu konuşmayı oku
yan Türk vatandaşının, Adalet Partisinin Türk 
sanayisini hangi noktadan devraldığı ve bu
gün hangi noktaya getirdiği meselesidir. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — (Sanayisi» 
değil, «Sanayii» diyeceksin. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA BAHRİ KARAKE
ÇİLİ (Devamla) — Sükûnetle beni dinledikleri 
için Yüce Meclisin değerli üyelerini saygı ile 
hürmetle selâmlarım. 

Teşekkürler. (A- P- sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Gruplar adına görüşler bitmiş

tir. Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sayın 
Ahmet Durakoğlu, buyurunuz efendim. 

SANAYİ BAKANI S A L A H A T T İ N KILIÇ 
(Adana) — Söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var 
efendim. Süre bitince normal nizamında vere
ceğim efendim. 

Sayın Durakoğlu, buyurunuz. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri: 
Sanayileşmenin zaruretini duyan ve plânlı 

bir şekilde endüstrisini kurmaya çalışan mem
leketlerin en önemli sorunu, demir ve çeliktir. 
Bu sebeple, Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
bize ayrılan bu kısa süre içinde mâruzâtımı, 
yalnız bu konuya inhisar ettireceğim. 

Aziz arkadaşlarım; bu konunun önemini kı
sa cümlelerle ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Demir - çelik problemini halletmeden sana
yiini kurmuş bir tek memleket gösterilemez. 
Gelişmiş bir sanayie sahip memleketlerin, de
mir - çelik konusundaki çabalarının, büyük dev 
mücadelelere müncer olduğu asrımızın inkâr 
edilmez gerçeğidir. Başka bir ifade ile, tekno
lojik merhalelerin devamlılık arz ettiği konu
lardan birisi de, demir - çelik konusudur. 

Sanayileşmeye mecbur olsumuzun zaruret 
derecesi ne ise, demir - çelik konusunda devam
lılık arz eden çalışmalar yapmak, evvelâ Hü
kümet programında da yuvarlak bir şekilde 
ifadesini bulan; yeraltı kaynaklarımızın zen
ginlik derecesinin ne olduğunu, yabancılardan 
daha iyi bilmek ve daha sonra kuracağımız te
sislerde, 20 nci asrın mütekâmil üretim usul
lerine göre demir - çelik üretmek ve ürettiğimiz 
mamullerin fiyatlarını dış piyasa fiyatlarına 
göre ayarlamak mecburiyetindeyiz. Zira sana
yiin, dış piyasa ve pazarlara dönük, rekabete 
hazır olmaması, gerek kurulmasında ve ge
rekse yaşamasında en büyük ekonomik engel
dir. Bu engelin, aşılmasının en güç basamağı 
ise üretim maliyetidir. Maliyet konusu, yıllar
dır memleketimizde tedbir almaya ihtiyaç du
yulmamış ve halen yeni kurulmakta olan tesis
lerde de aynı şekilde önem verilmiyen bir ko
nu durumundadır. Takdir edersiniz ki. bu ko
nunun izahı bu on dakika içine sığdırılamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün dünyada 
1969 rakamlarına göre, 570 milyon ton de
mir - çelik üretilmektedir. Bu miktarın 128,5 
milyon tonu Amerika, 110 milyon tonunu da 
Rusya üretmektedir. Bugün dünyamızda Doğu 
ve Batı Bloklarını ayakta tutan, iktisadi ve 
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siyasi kuvvetin sanayie dayalı sırrı, arz ettiği
miz miktarlardaki demir - çelik üretimidir. Zi
ra, harb sanayiinin anamaddesinde, barış sana
yiinin teknolojik her eserinde anaunsur de
mir - çeliktir. Kısaca, milletler camiası içinde, 
iktisadi ve siyasi hâkimiyetin kapılarını açan 
anahtar, yine demir - çeliktir. 

Memleketimizde, önemini arz ettiğimiz bu 
konuda yapılanlar ve yapılmakta olanlar, ya
pılması gerekenlerin yanında yetersiz kalmak
tadır. 

Biz, ilk entegre demir - çelik tesisini 1937 -
1939 yıllarında Karabük'te kurmuşuzdur. 
Bilâhara, 1953 te Ereğli'ye başlamış, 10 yıl son
ra 1963 te bu tesisi bitirmişizdir. Kırk yıllık 
demir - çelik mazimizin elimizde mevcut tesis
leri - Kırıkkale'yi saymazsak - maalesef bun
lardır. 1969 yılı sonunda, Türkiye'de yıllık üre
timi 1 milyon tonu ancak aşabilen bir seviyeye 
gelmişiz. Bu sonuç tatminkâr mıdır? Geçen yıl
ların bu sanayi için emrettikleri yerine getiril
miş midir? Bu sorulara «evet» diyebilmek müm
kün değildir. Çünkü, bizimle beraber başhyan 
Avrupa'nın diğer devletleri, gerek kurdukları 
tesislerde ve gerekse sağladıkları üretimde, bi
zi yüzde 100 ün üstünde miktarlarla geçmişler
dir. Geri kalmışlığımız, demir - çelik konusun
da da yakamızı bırakmamıştır. 

Aziz arkadaşlarım; 5 yıldan beri üçüncü de
mir - çelik tesisleri için çalışmaktayız. Resmen 
ilân edilen duruma göre de, ancak 5 yıl sonra, 
1975 te bu tesisi üretime geçirmek mümkün ola-
caJktır. Hiç şüphesiz, memleketimizde edindiği
miz tecrübeye göre, fabrikanın tam kapasite ile 
çalışması, pembe bir iyimserlikle asgari 2 - 3 
yıl sonra olacaktır. Bu demektir ki, bugünkü 
istihsalimize bir milyon ton daha katabilmek 
için 8 yıl daha beklemeye mecburuz. Bu konu
da heder edilen her yılın bize yüklediği kayıp
lar, malî gücümüzün çekemiyeceği, telâfi ede-
miyeceği ağırlıktadır. Niçin? Arz edelim: 

1969 yılına göre, fert başına demir - çelik 
üretimi Türkiye'de 30 Kg. a yaklaşmaktadır. 
Tüketimimiz ise 45 Kg. dır. Plânlamaya göre, 
1969 yılında demir - çelik ihtiyacımız 
1 363 300 tondur. 1972 yılındaki ihti
yacımız 2 034 300 tondur. üçüncü de
mir - çelik tesislerinin tam kapasite 
ile çalışmaya geçeceği yıl olarak kabul edilen 
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1977 yılında ise, ihtiyacımız 3 701 000 ton
dur. 

Şimdi sadece 1972 yılına kadar 3 yıl içinde 
memleketimizin mamul ve yarı mamul olarak 
ihtiyacı bulunan demir - çelik talebini karşıla
mak iğin, 300 milyon dolarlık ithalât yapmak 
zorunluğu içimdeyiz. Bunun Türk lirası olarak 
karşılığı 3 milyar liradır. Kaldı ki, 1972 den 
itibaren 3 yıl daha, yani 1975 e kadar - ki bu 
tarihte üçüncü demir - çelik tesisi bitmiş ola
cak - daha da artan bir seviyede, en az 300 mil
yon dolarlık daha ithalâta gitmeye mecbur ola
cağız. Oeçecek 6 yıl içinde, demir - çelik itha
line ödiyeceğimiz para 600 milyon dolardır. 
Bu para ile yıllık istihsali 1 milyon tonun üs
tünde bir fabrikanın kurulabileceğini, bize ma
alesef acı da olsa, bir gerçek olarak göster
mektedir. Çünkü, 600 milyon doların, Türk li
rası olarak karşılığı 6 milyar uradır. 

Bu sonucun iktisadi durumumuza tesirleri ise, 
çok ağır olacaktır. Zira, ihracat gelirimizin 
1/4 ünü bu mamullere hasretmek zaruretinde 
kalacağız. Sanayide kuruluş çabaları içinde bu
lunan memleketimiz için, bu sonuç havsala al
maz, kolay kolay aşılmaz bir engeldir. Arz et
tiğimiz bu örnek, boşa geçen yılların acı so
nuçlarından sadece bir tanesidir. Diğer taraf. 
tan, «Döviz kaynaklarımız mahduttur» deriz, 
ithalât zorunluğunu biz yaratırız. 

Bu durum karşısında, daima rastladığımız 
cevap şu olmuştur - Sayın Bakan da aynı ce
vabı verirler, belki de yine verecekler, daha 
önce konuşmuşlardı - «Ereğli ve Karabük te
sisleri tevsi edilmek suretiyle, İskenderun üre
time geçinceye kadar ihtiyacı, asgari ithalât 
ile karşılama yoluna gitmekteyiz» derler. Ayrı
ca, «İkd pik tesisinin de bu arada kurulacağını» 
sözlerime ilâve ederler. 

TeMsi işlemlerinin yapılması ne derece sanı
rı ve cfeoğru ise, bu işin yıllan içine aldığı da 
bir gerçektir, tecrübe ile sabittir. Mühim olan, 
yeni tesislerin üretime geçmesidir. Bundan 5 
yıl önceki iddialar, 1972 de üçüncü demir - çe
lik tesislerinin üretime başhyacağı idi. Bugün 
1975 deniliyor. Bu gidişle bakarsınız, yarın 
birkaç sene daha ileriye atılabilir, bu mümkün
dür da. Zira geçtiğimiz yıllarda yapılması ge
rekenler yapılmamıştır. Şimdi sizlere Yüksek 
Plânlana Kurulunun bu konuda yaptığı uyar

mayı kısaca arz edeyim. Yeni değil, 1966 yılı 
programında vardır. 

Bakınız, Yüksek Plânlama Kurulu ne di
yor: 
«Türkiye Demir ve Çelik Sanayimin kuruluş

ları arasında gerekli koordinasyonun sağlan
ması, yurt içi sanayiinin gelişmesi için ilmî etüt 
ve araştırmaların yapılabilmesi, demir - çelik 
istatistik bilgilerimin toplanması, standart ve 
yayın işlerinin yürütülmesi gibi konular, doğ
rudan doğruya Devletin veya Batı ülkelerinde 
olduğu gibi, bu sanayi ile ilgili Devlet ve özel 
sektörün kuracakları bir birlik, Demir - Çelik 
Birliği tarafından yürütülebilir. Her iki şe
kilde de, kurulması gerekecek merkezi teşkilât, 
bir kanun konusu olmak dummundadır. Sana
yi Bakanlığı, Türkiye Demir - Çelik Sanayiini 
bir bütün olarak ele alıp, gelişmesini sağlıya-
cak merkezi bir teşkilâtın kurulmasiyle ilgili 
çalışmaları 1966 yılı Haziran ayına kadar ta
mamlanmış olacaktır.» denilmektedir. 

Plânlamanın uygun gördüğü« Demir - Çe
lik Birliği» kurulmuş olsa idi, - M dünyanın her 
tarafında, demir - çelik konusunda merhale 
katetmiş olan memleketlerde «Demir - Çelik 
Birliği» vardır, yalnız Türkiye'de yoktur çün
kü dönüp bakmıyoruz - bugün Bakanlıkça ve 
Hükümetçe bu konularda alınmış olan karar
lar çok değişik olacaktı. Evvel;, devamlı etüt
ler ve çalışmalar olacağı için demir rezervleri
mizin miktarını bilecektik. Üçüncü demir - çe
lik tesislerinin kuruluş yerinin tesbiti için tet
kikler yaptırdığımız ingiliz müşavir firması
na, «Divriği demir rezervi 65 milyon tondan 
ibarettir» demiyecektik. Bu sebeple «Raporda 
ifade edilen bu miktar ancak 30 yıl yeter» di
ye fabrikanın ithal cevherine ihtiyacı olduğu
nu beyan ederek, başka bir yer üstünde de dur-
mıyacaktık. Saym Bakan gibi, yaptırdığı tet
kiklerden sonra, Ocak ayında bu kürsüden ifa
de ettikleri gibi, «Sadece Divriği'de 116,5 mil
yon ton - 65 milyon ton değil, dikkatinizi çeke
rim - rezerv vardır» diyecektik. 

. Yine, Saym Bakanın beyanlarına uygun 
şekilde «arama, Erzincan, Divriği, ve Hekim
han üçgeni içerisinde yapılıyor» denilecekti ve 
sonuç hiç şüphesiz bu miktarın birkaç misli 
üzerinde çıkacaktı. Yüz yıl yetecek demir re
zervinin bulundu yerde, «30 yıl yetecek demir 
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rezervi vardır» denmiyecekti. Fabrika kurul
mak için başka yer aranmıyacaktı. Hiç ihtima
li, imkânı yoksa maliyet üzerine büyük katkı
larda [bulunma zarureti bulunan 1 250 000 m2 

liik saiha denizden doldurulmayacaktı. Fabrika, 
kendi limamni yapmak gibi bir zarurete so
kulmayacaktı ve bu suretle bu fakir milletin 
milyonları da çatır - çatır fuzuli yere, üzerin
de eğilmemekten dolayı, heder edilmiyecekti. Fa
kat maalesef bunların hepsi sabit olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, kısa süre içinde de
mir - çelik konusunda imkânlarımızı., ihtiyaç
larımızı, noksanlarımızı, yapılanları 10 dakika 
içerisinde ne kadar mümkün olursa o kadar 
arz etmeye çalıştım. Bu durum karşısında, mil
letimize reva görülmiyecek ağırlıkta yüklerin 
çektirilmemesi ve Demir - Çelik Birliğinin» tez 
elden kurulması ve Türkiye'nin artık yıllardır 
muhtacolduğu bir demir - çelik politikasının 
tesbiti ve zam politikası ile demir - çelik poli
tikasının birbirinden ayrılarak yürütülmesi bi
linerek, dördüncü demir - çelik tesislerinin ku
rulması çalışmalarına da bugünden başlanma
sının zaruretini duymak gerekir. Bu zaruretin 
Sayın Bakanlıkça duyulmasını arzu eder, bek
ler ve bir soru ile sözlerimi bitireceğimi ifade 
ederim. 

tki pik tesisinin kurulması konusunda, 
Ocak ayında Sayın Bakan kararlı olduklarını 
ifade ettiler ve bir pik tesisinin de Sivas'ta 
kurulacağını söylediler. Fakat, bu konuda o ta
rihten bu yana hiçbir malûmat almadık. Bu 
teşebbüslerin hangi safhada olduğu hususunda 
açıklama lütfederlerse memnun oluruz. 

Beni dinlediğiniz için şükranlarımı sunar, 
saygılarımı takdim ederim. (O. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
gelmiştir efendim. 

Sayın Bakan, gruplar ve şahısları adına gö
rüşen arkadaşların beyanlarına cevap vermek 
üzere, buyurunuz efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

SANAYİ BAKANI M. SALÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle gerek 
grupları ve gerekse şahısları adına görüşlerini 
lütfeden değerli arkadaşlarıma şükranlarımı arz 
öderim. 

Bu görüşlerden, yönü ne olursa olsun, faali
yetlerinizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi isti
kametinde yararlanmaya gayret edeceğiz. Bir 
kısmından az, bir kısmından çok, bir kısmından 
da mütalâaları hilâfına iş yapmak ve tekrar 
görüşlerimizi arz etmek imkânını bulacağız ve 
kendilerini, bizfrm yaptıklarımızın doğru olduğu 
istikametinde bir adım yaklaşmaya, mesafe 
katetmeye ikna edebilirsek memnun olacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, insanoğlunun rahat 
yaşama, kol gücü yerine tabaatın diğer enerji 
kaynaklarından türlü yollarla yararlanarak ra
hat yaşama isteği, teknolojik gelişmenin kökü
nü teşkil etmiştir. Teknolojik gelişme büyük 
oranda sanayileşmeye inkılâbetmiş ve bugün 
artık bugünün dünyasında sanayileşme ekono-
mCk kalkınmanın anaunsuru, aslî unsuru olarak 
kabul edilmiştir. 

Bir memleketin tarımla kalkındırılması, özel
likle son yıllarda çok büyük hız kaydeden tek
nolojik gelişmenin tabiî bir neticesi olarak, bey
nelmilel ticaret hadlerft tarım ülkeleri aleyhin
de gelişmiştir. Bu demektir ki, sanayi ülkeleri 
lehinde artmıştır ve bu basit gerçek yani sırf 
beynelmilel ticaret hadlerine bakma gerçeği 
yurdumuzu sanayileştirmek zorunluğunu bizi 
kabule idbar eder. 

Aslında birçok memleketlerin tabiî şartları, 
tarihî şartları, sosyal ve kültürel şartları de
ğişik olmakla beraber ve bu değişik şartlara 
göre değişik mezuralar, değişik ölçüler kullan
mak mümkün olmakla beraber sanayileşmenin 
bâzı aslî unlsurları ve prensipleri vardır ki, bu 
memleket, hangisi olursa olsun, ne olursa olsun 
kabili tatbiktir. 

Bunların başında kalkınma arzusu gelir. 
Bir memlekette kalkınma arzusu yoksa, kalkın
manın değeri külfetleriyle beraber takdir edil-
memişse o memlekette kalkınma mümkün de
ğildir. Keza modern topluma geçiş imkânları 
kuruluşların modern toplumun icaJbettirdiği mü
kemmel organizasyonlara kavuşması, teknolojik 
gelişme, sermaye birikimi ve nihayet memleket
te siyasi ve sosyal huzur hangi memlekette olur
sa olsun endüstrileşmenütti anaşartlarını teşkil 
eder. 

Şimdi memleketimizin bugünkü bulunduğu 
duruma bir tarihi objektif analizle gelmek ister
sek şu aslî noktaları tesbit etmiş oluruz; 
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Yurdumuz, Osmanlı İmparatorluğu kurulu
şundan 1908 ikindi Meşrutiyete kadar 1 nci dö
nem, 1908 - 1923 Cumhuriyetin ilânına kadar 
2 nci dönem ve nihayet Cumhuriyetten bugüne 
kadar 3 dönemde değişik sanayileşme hamleleri 
takibeltmiştir. Bu dönemler de kendi içinde kat
lara ayrılır. 

Sayın milletvekili arkadaşlarıma dağıtmış 
olduğum küçük konuşmada bunlar detaylariyle 
var, ama kürsüden bu tarihî gelişmeden mem
leket olarak, Devlet olarak, iktidarlar olarak, 
hükümetler olarak almamız icabeden derslerin 
üzerinde durmak itiyorum. Mümkün olduğu 
nisbette objektif olacağım ve zannediyorum ki, 
gruptmuz ve partiniz ne olursa olsun, bu tarihî 
gelişmenin değerlendirilmesinde benimle büyük 
oranda mutabık olacağınızı ümided-jyorum. 

Evvelâ bu tarihî gelişme kapitülâsyonlar, 
elden makineye geçişin Osmanlı imparatorluğu 
döneminde takibedilememesi ve hükümranlık 
haklarının tam kullanılamaması... Endüstrileş
mede öyle bir devir İd, elden makineye geçiyor
sunuz Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri veya o za
man gelişmekte olan, büyük kütle istihsali ya
pan ülkeleri, bir de sizin memleketinizde kapi
tülâsyon şartlariyle rahatça mallarını satabili
yorlar ve esasen pahalı olan el emeğinin yerini 
alıyorlar. Bugün bâzılarımızda ve bâzı partiler
de hâlâ bu kapitülâsyonlar devrinin nitekim ya
bancı sermayeye karşı gösterilen reaksiyon, 
şartlar çok değişmiş olmakla beraber, Türkiye 
şartları, dünya şartları yabancı sermayeye kar
şı gösterilen reaksiyonun kökünde bu kapitülâs
yonların hatırasını bulmak mümkündür. 

Yeri geldiği zaman temas edeceğim, bugün 
sosyalist memleketler dalhi yabancı sermayeden 
akıllı bir yararlanma yolunu bulmuşlardır. O 
bakımdan yabancı sermayeyi ceffel kalem red
detmek, veya kalıplaşmış sözleri söylemek bu
gün Türkiye'nin hiçbir meselesini çözümlemez. 
Zaten bunları da çok duyduk. 

O halde hükümranlık hakları bir memleketin 
sanayileşmesinde birinci unsurdur. Yalnız sa
nayileşmesinde değil, kalkınmasında hayatiye
tinin devam ettirilmesinde birinci unsurdur. 
Nitekim hükümranlık haklarının kazanılmasın
dan sonra ciddî ve semereli hamleler Cumhu
riyet Devrinde yapılmak imkânı bulunmuş
tur. 

İkinci nokta; Devletin sanayileşmenin ge
rektirdiği şartları hazırlaması, kanun ve ni
zamlar, yatırım imkânları, proje ve personellim 
mevcudiyeti ve uygunluğunun sağlanmasıdır. 
Bu da zaruri şarttır. 

Sayın Uysal arkadaşım devletçiliği anapren-
sibolarak aldılar. Türkiye tarihî bir gelişimden 
geçmiştir. 1950 - 1960 dönemi tecrübesinden 
ne hususlarda yararlanmak ioabetiiğini de ob
jektif olarak izah edeceğim, Türkiye gerçekten 
1933 lerden sonra bir genişliyen devletçilijk me
kanizması içerisine girmiştir. Bunun bize öğret
tiği tarihî ders şudur; 

Sanayileşmemin başlangıcında devletçilijk za
ruridir, ıama devletçiliğin sahasını genişletir 
ve bunu sanayileşmenin anaumsuru olarak 
alırsanız, nitekim aynen bu hâdise Türkiye'de 
olmuştur, nihayet gelişme yavaşlar, devamlı
lığını kaybeder ve hattâ durur. O halde Tür
kiye'nin tarihî gelişmesinden bu noktada çıka
racağımız ders, başlangıçta zaruri olan devlet
çiliğin sahasını genişletmemek, daha doğrusu 
yavaş yavaş mümkün olan alanlarda özel sektö
re, geniş teşebbüslere yerini bırakmak sure
tiyle gelişmenin hız kazanması ve devamlılığı
nın sağlanmasıdır. 

Bu, Türk endüstrisinin ve Türk ekonomisi
nin tarihi derslidir. Biz şu veya bu siyasi görüş
le hâlâ devletçilikte ısrar ederiz veya bunu sa
vunumuz. O, bizim bileceğimiz, herkesin kendi 
bileceği bir iştir, ama tarihî gerçek; sanayİJeş-
mede başlangıçta zorunlu olan devletçiliğin sa
hasını genişletirseniz verimi kısırlaştırırsınız, 
hele hele devamlılığı sağlıyamazsmız, nihayet 
tereddiye, durmaya ve gerilemeye gidersiniz. 
Aynen Türk ekonomisinde bu olmuştur, ista
tistikler millî gelirimizdeki artmalarla, anamal
lar üretimindeki artmalarla nasıl bu noktaya 
girdiğimizi çok açık bir şekilde göstermeKoe-
ddr. 

Nihayet son yıllardan edineceğimiz tecrübe
ler de var. Kaynakların harekete geçirilmesi 
ve uygun maksatlara tahsisi, duplikasyonların 
ve israfların önlenmesi ve nihayet kalkınmanın 
bir makro plân içerisinde yapılması dersini Tür
kiye son yılların tercübesi ile almıştır. 

Yalnız iç kaynaklardan değil, iç ve dış kay
naklardan topyekûn yararlanmak. 

Nitekim, burada sözü çok geçti, TÜRK - ÎŞ 
Kongresinde Erzurum'da Lenin'in 1920 ve 1922 
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de nasıl dış kaynaklardan yararlanmak için 
bir acele içerisinde, "bir telâş içinde olduğunu» 
Amerikalılardan ve ingilizlerden nasıl yaban-
cı sermaye istianesinde bulunduğunu çok güzel 
ifade eden arkadaşlarımız bulundu. Lendn 
1922 de Çiçerin'e telgraf çekiyor -daha evvel 
Rusya'nın filân yenini, falan yerini kiralıyor 
ingilizlere ve Amerikalılara, bununla da iktifa 
etmiyor - telgrafında diyor ki; «Aman unutma
yınız Baku petrollerini, filân yerde, falan yer
lerde onlara imtiyazlar tanıyabiiriz» ve izah edi
yor, «Bizim maksatlarımız için onların 3 - 5 Iku-
ruş kazanacakları çok mühim değildir, ama bi
zim maksadımız memleketimizi kalkındırmak» 
diyor. 

Niçin bu küçük pasajı buraya koydum? iç ve 
dış kaynaklardan topyefcûn faydalanma zorun-
luğu bugün bütün memleketlerin, memleketle
rini süratle kalkındırmak zorunJluğunun tabiî 
bir nıeticesitlir. O bakımdan gene|k yabancı ser
mayede, gerek montaj sanayiinde bu prensipler 
üzerinde anlaşırsak, filân veya falan tatbikat 
noktasında kusurlu olduğumuz muhlim değil, 
ama ianaprensiplerinde anlaşabilmemiz hâdisesi
nin tekevvünü mühimdir. Nihayet son yıllar
dan edinilen derslerden binisi de kaynakların 
aprı derecede zorlanmamaları gerektiğidir. 

Kaynaklar aşırı derecede zorlanırsa, bu de
fa ters netice verir ve ekonomik kalkınma 
azalır. Böylece Osmanlı Imaratorluğu zamanın-
dja İkinci Meşrutiyet Döneminde ve Cumhuriyet 
Döneminde, değişiilk dönemlerde Türk ekonomi
sinin hangi hususlarda ders alması gerektiği 
noktalarını izah etmiş oldum. Bütün bu ger
çekler göz önüne alınarak ikinci Beş Yıllık Plâ
na dikkatle inceliyen görür ki, İkinci Beş Yıl
lık Plânı tamıamiyle bu prensiplerin ışığında 
monte edilmiştir ve sanayii sektörü sürükleyici 
sektör olaraîk alınmıştır. 

Şimdi gerçekten ikinci Beş Yıllık Plândaki 
yatırımların % 22,4 ü imalât sanayi sektörüne 
yatırılacaktır ve % 11,1 olarak da - Sayın Uysal 
(arkadaşımız % 12 dedi, % 12 değildir % 11,1 
dir - % 12 değişjken fiyatlarla ve gayrisâfi millî 
hâsıla üzerindendir. % 11,1 faktör fiyatlariyle 
net millî hâsıla üzerindendir. O itibarla ben 
mukayeselerimi net millî hâsıla V3 faktör fi-
yatları üzerinden veriyorum. 

Şimdi Türkiye'nin nasıl sanayileştiğini ve 
ekonomisinin bünyesel bir değişiklik geçir

diğini ispat edeceksiniz? Bu nasıl olacak? 
Sanayi sektörüne yapılan yatırımları, sanayi 
(sektörünün genel ekonomi içerisindeki değiş
mesi ile ispatlıyacaksmız. Bunun başka yolu 
yok. Biz diyoruz ki; genel ekonomik kal
kınma hızı % 7, sanayiin kalkınma hızı % 11,1. 
O halde diğer sektörlerdeki gerilemeyi dahi 
sanayi kapatarak onları dahi ortalama % 7 
ye getiriyor. O halde sanayi sektörü sürük-
leyiciidir. Bu açık. Peki uygulama ne netice 
vermiş? 

Şimdi arkadaşlarımın yulardır başımıza 
kaktığı bir husus var; % 11,1 olarak testbit et
miş olmamıza rağmen 1968 deki sanayide ka-
kınma hızı % 10,1 dir. Evet 1968 yılında 
% 1 sanayi sektörünün kalkınmasında plânın 
tesbit ettiği hızdan geri kalımsızıdır. Peki ne 
olmuş? Bu 5 yıllık ortalamaya ulaşacağız, 1969 
yılında % 11 teslbit etmişiz % 11,2 kalkınmı
şız. Bu sene geçen yılki % 0,9 u• - % 1 değil-
de - % 0,2 kapatmışız. Bu sene ne olmuş? 
% 11,8 olarak 1970 için tesbit etmişiz. 

Zerre kadar şüpheniz olmasın, demir dar
lığına rağmen, bütün güçlüklere rağmen in
şallah gelecek yılın bütçe müzakerelerinde bu
rada sağ salim bulunuruz. % 11,8 in tahakkuk 
ettiğini göreceksiniz ve böylece bu 3 yılın or
talaması 5 vılm ortalamasının üstüne geçmiş 
olacak. 

Değerli arkadaşım, «Devlet Plânlama Teş
kilâtı üretkenlik ^üzde 3,5 demiş» diyor. Üret
kenlikteki artma başka, üretimdeki artma 
başka. Çok farklı şeylerdir onlar, Üretken
lik; aynı bir tesisin alman tedbirlerle aynı 
miktar para, aynı miktar personel, aynı mik
tar elektrik, aynı miktar hammaddeyle mey
dana getirdiği mamul maddenin veya mey
dana getirdiği katma değerin artması demek
tir. O itibarla, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
hangi istatistiğimde buldunuzsa, bilemiyo
rum, üretkenliğin yüzde 3,5 artması sanayi sek
töründeki hızın yüzde 3,5 artması şeklinde 
sureti katiyede tefsir edilemez. Bu iki mefhum 
birbirinden çok farklıdır. 

ISonra, çok ağır bir ithamda bulundu Sayın 
Uysal arkadaşım. Neşredilmemiş bir rapora 
göre yüzde 9 imiş kalkınma hızı, biz istatistik 
Enstitüsüne artık nasıl bir zorlama yaptıksa, 
bunun altındaki mâna bu... 
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HATOETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin 
zorlamanız değil, bunun polemiği, tartışması 
yapılıyor dışarda. 

SANAYİ BAKANI M. SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Başka türlü olamaz. 

Muhterem beyefedi, size bir arkadaşınız 
neşredilmemiş bir rapordan kulağınıza bir ra
kam fıaaldar, (buna inanır da, koskaca bir Teş
kilâtın resmen vaz'ettiği, 1968 de yüzde 10,1 
olarak Taz'etıtiği, yani doğrusunu, Kalkınma 
hızının altında kaldığımızı vaz'ettiği bir ra
por hakkında, bütün bir teşkilâtı itham altın
da bırakarak, nasıl neşredilmemiş bir ra
pora göre yüzde 9 diyebilirsiniz? Bu iddia 
tartışma masasına getirilemiyecek kadar mes
netlerden yoksun, ancak arkadaşınızın size fı
sıldaması halinde kalmaya mahkûmdur. 

Ekonimik bünyeyi sanayileşmeye doğru çe
virir ve bünyevî değişiklik yaparsınız dışa 
bağlılıktan nasıl kurtulursunuz . ikinci Beş 
Yıllık Plân onu da koymuş. Yani, benim Se
nato konuşmamı çok iyimser olarak ifade et
tiler. Olabilir, ama diyorum ki, dışa bağlı 
bir ekonomi dış tasarruflara olan ihtiyacını 
azaltırsa, dış kredilere olan ihtiyacını azal
tırsa bunun pratik mânası nedir? iç tasarruf
larından ve iç kaynaklarından sağladığı dö
vizle kalkmabiliyor, demektir. Bunun mânası 
budur. İkinci Beş Yıllık Plân da bunu sağ
lıyor. 2,4 olan dış tasarrufları 1,7 e, 2,4 
(olan dış kredi ihtiyacını 1,7 e, 2 olan dış ta
sarruf ihtiyacını da 1,7 e indiriyor.. O hal
de avnı hızla Türkiye, bir plân dönemi daha 
devam ettiği takdirde, pratik olarak Türki
ye'nin dış tasarruflara ve dış kredilere ihtiyacı 
yüzde yarım ile 1 arasında, hemen hemen lâsey 
mesabesine inecektir, işte bunun mânası, Türk 
ekonomisini dışa bağlılıktan kurtarmaktır 

Peki, başka ne istiyorsunuz? Ekonomide ge
nel kalkınma hızı yüzde 7, bu tahakkuk ediyor, 
endüstrileşmenin hızı tahakkuk ediyor, dışa olan 
ihtiyaçlarımız azalıyor ve sizin, «ses duvarını 
asma» dediğiniz hâdise tekevvün ediyor. Evet, 
1972 de ilk defa yüzde 30,7 ile sanayiin millî 
gelirdeki katkısı tanım geçecektir. Ama yüzde 
50 - 60 olmıyacaktır. Bu doğru. Yani, ilk de
fa Türk ekonomisini millî gelir parçalarına, un
surlarıma ayırırsak, sanayiden mütevellik millî 
gelir tarımdan mütevellit millî gelirin önüne geç
miş olacak. Ne zaman? 1972 de ve bu adım 

adım oluyor. İşte bünyevi değişiklik de bu. 
Bizim söylediğimiz bu. Bunları cerhedici ra
kamları duygularla veya hissedişlerle veya 
genel doğma cümleleri ile reddemezsiniz, bu ger
çekleri reddedemezsiniz. 

Sayın milletvekilleri; konuşmam matbu oldu
ğa için. arkadaşlara bilâhara bu genel konuşma
mın içinde olmıyan özel hususlarda cevap vere
ceğim ve saat 7,5 a kadar vaktimi de daha çok 
buna harcayacağım. Fakat demir ve çelik me
selesine* değinmeden geçmiyeceğim. 

Sayın Durakoğlu arkadaşımız da çok güzel 
tebarüz ettirdi; demirin endüstrileşmedeki öne
mi gayrikâbili inkâr. Üstelik son günlerde 
fiyat artması dolayısiyle de demir en aktüel 
mevzularımızdan birisi olmuştur. Doğru hüküm
lere varabilmek için, şöyle meselenin bir bü
tün halinde unsurlarını kaale alalım; bakalım 
karaborsacıya mı para kapandırmışız? Neden 
Türkiye'de demir istihlâki artmış? 1962 de 
600 000 ton kapasiteli Karabük 266 000 ton çe
lik istihsal ediyordu da, alıcı bulamıyordu?. 

Türkiye'de bugün demir karaborsası vardır, 
doğrudur. Hangi tedbirleri alacağımızı da sini
de burada izah edeceğim. Ama, şuna asla git-
miyeceğiz iktidar olarak; demir karaborsası veya 
«demir sağlamakta güçlük vardır» diye 1962 
senesinin şartlarını iki kararname ile Türkiye'ye 
getirmek mümkündür, işte bizim gitmiyeceği-
miz budur. Gayet kolaydır, yatırımları kışın, 
inşaatta olsun, endüstride olsun; Karabük bu
gün 612 000 ton istihsal ediyor, onu bile sata
maz hale gelirsiniz, işte bizim Türk ekonomisini 
dar boğazdan kurtararak, bu gelişme hızını 
azaltmaksızm, ilerletme kararında olduğumuz
dan dolay», sıkıntılara katlanacağız, sözlere kat
lanacağız, meselenin gerçek yüzünü Yüce Mec
lisin huzurunda ve Türk Milletinin huzurunda 
anlatacağız. Eğer sabit fikirle hareket etmiyor
sanız, sizi temin ederim ki, bu izahatımdan sonra 
demire yapılan zammın zaruri olduğuna kanaat 
getirirsiniz. 

Aslında bir fiyat zammını sevimli göstermek 
mümkün değildir ve ben bu gayretin içinde de 
değilim. Yani, insanların ve kuruluşların gi
derini artıran bir zammı sevimli göstermek 
mümkün değildir. Eğer makûl sebeplere da
yanıyorsa, zaruri ise Türk ekonomisi için, sevim
li bulmamakla beraber, haklı bulmamız da hak-
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kaniyet ve vicdan icabıdır, işte ben haklı oldu
ğum1. izah etmeye çalışacağım. 

Yurdumuzun pik ve çelik tüketimi, gerçek
ten sanayileşmeye paralel olarak büyük bir kızla 
artmaktadır. Ereğli Demir - Çelik yapılırken, 
hattâ faaliyete geçtikten iki yıl sonra tevsi sebe
biyle yapılan bir etüt, 1967 yılının fiilî kullan
malarım göz önüne alarak yapılan bir etüt, Tür
kiye'nin 1972 de 1,3 milyon ton demir tüketimine 
ulaşacağını tesbit etmiştir. Hâdiseler nasıl ge
lişmiştir biliyor musunuz? «1972» dediklerine 
19G9 da geldik, 1969 de geldik, 1967 nin gerçek 
rakamlarım kullanarak, işte endüstriyel geliş
menin kilit noktası burada. Bu gelişmeyi önler
seniz, evet demirin fiyatı eskiden olduğu gibi 
188 kuruşa, hattâ alıcı bulmadan yerinde durur. 
Ama bu demek değildir ki, demiri»! fiyatı 188 
kuruş iken veya bugünkü fiyatla 2,5 lira iken 
vatandaş pahalı demir alsın. Hayır. iste be
nim Erzurum'da, Türk - iş kongresinde söyle
diğim, bu gerçekleri açık açık dile getirmek ve 
alacağımız tedbirleri, almakta olduğumuz ted
birleri izah etmekti. Yoksa «demir karaborsası 
var» deyip elimizi kolumuzu bağlamak değildir. 

Şimdi, bir taraftan tesisleri plânlıyoruz, bir 
taraftan tesisleri inşa ediyoruz, bir taraftan da 
mevcut tesisleri genişletiyoruz. Ama bütün 
bunlara rağmen Türkiye 1972 de birinci dar 
boğaz, 1974 sonunda 1975 te iskenderun De
mir - Çelik tesisleri servise girinceye kadar İM 
dar boğazdan geçmek mecburiyetindedir. Bu 
gayet açık. 

Sayın. Durakoğlu, hakikaten endüstrileşme
de demirin önemine büyük bir vukufla değin
diler. Peki, ne yapalım? 1965 ten sonra ne yap
mışız? 1965 te nazari kapasitesi 260 000 tonla 
Ereğli Demir - Çelik servise girmiş. Aynı sene 
aşağı - yukarı 400 - 450 000 ton yapabilen bir 
Karabük var. Bilâhara 300 000 tona çıkan özel 
tesisler de girmiş, Ereğli Demir - Çeliğin bugün 
1970 kapasitesi 500 000 ton. Karabük'ün geçen 
yılki kapasitesi, nazari kapasitenin 12 500 ton 
üzerine çıkmış. Bu yıl aldığımız küçük küçük 
tedlbirlerle, tahmin ediyoruz ki, 50 000 ton da
ha fazla, yani 662 - 665 000 ton demir ve çelik 
üreteceğiz. Yani elimizi kolumuzu bağlamamı
şız. Bir taraftan demir tüketimini artırıcı, ya
ni endüstriyel gelişmeye hız vermişiz, bir taraf
tan da memleketin imkânları nisbetinde mevcut 
tesislerin genişletilmesine karar vermişiz. 

Bugün Ereğli'de birisi bizim anatevsii, bi
risi «sinterleme» dediğimiz ve takriben Ereğli'
nin kapasitesini yüzde 16 artıracak iki tür in
şaat devam etmektedir. Bundan sonra anatev-
si dediğimiz, 4 safhayı ihtiva eden ve aşağı - yu
karı 120 milyon Dolar eden bir kredi anlaş
masının da 106 milyon dolarına tekabül eden 
parçası Exim Bank Dünya Bankası ile yapıl
mıştır. O halde demir üretimimizi artırıcı, Tür
kiye dâhilinde artırıcı hiçbir tedbirden geri 
kalmamışız, iskenderun Demir - Çelik tamamiy-
le programına uygun olarak yürümektedir. 
1969 programında 107 milyon, 1970 programın
da aşağı yukarı 120 - 130 milyon civarında iç 
para harcanacaktır. Projeler Ruslar tarafından 
programına uygun olarak yapılmaktadır ve ben 
tahmin ediyorum ki, kaynaklarımızı sıkıştıra
rak iskenderun Demir - Çelik'e bu yıl 350 mil
yon iç para harcamak imkânını bulacağız. Yani 
hedefimiz bu istikamette olacak. Sayın Durak-
oğlu'nun dediğinin aksine gecikme değil, daha 
erken. Çünkü bir günlük iskenderun Demir-
Çelik tesisinin imalâtı 7 milyon Türk lirasıdır. 
Bütün hareketlerimizi, bütün hedefimizi, bir 
gün evvel, beş gün evvel, on g\m evvel, yani 
bir gününün değeri 7 milyondur, bunu bilerek 
buna göre ayarlıyacağız. Ama, bütün bunlara 
rağmen ne Üçüncü Demir - Çelik, ne Ereğli'nin 
tevsii, ne Karabük, ne özel sektör, ne de daha 
evvelce bahsettiğim iki pik tesisi 1972 ve 1974 
sonuna kadar - ki, 1972 de bir kısmı girecek -
Türkiye'yi iki dar boğazdan geçmek zorunlu-
ğundan kurtaramayacaktır. 

Şimdi, meseleyi iki grupa ayırıyorum; biri
si pik ihtiyacımız, birisi de demir ihtiyacımız. 

Türkiye'nin her zaman 60 - 70 000 ton civa
rında olan pik ihtiyacı 197Ö te 250 000 tondur. 
Karabük bunun 70 000 tonunu imal edecek, 
180 000 tonunu dışardan ithal edeceğiz. Bugün 
biz 257 000 ton için bağlantı yapmışızdır. Yani 
77 000 ton 1970 ihtiyacından daha fazla bir 
bağlantıya girerek, 1971 ihtiyacı için bir adım 
atmışızdır. Meseleye tamamiyle bu nazarla ba
kıyoruz, Hükümet olarak da, Bakanlık olarak 
da bu nazarla bakıyoruz. Yani, günlük mesele 
değildir, bu. 1971 - 1972 birinci dar boğaz, 1974 
ikinci dar boğaz.. Gayet açık. Ve buna göre 
tedbirlerimizi alıyoruz. Aşağı - yukarı üç aydır 
pik hakkında şikayet yok. Yani, Türkiye'nin 
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pik meselesi hallolmuştur. Dağıtımdan dolayı 
şu veya bu küçük şikâyetler olabilir. Fakat aslî 
olarak sağlanmasından mütevellit bugün Tür
kiye'nin pik sıkıntısı yoktur. 

Şimdi, asıl mesele kütük ve mamul demir
dedir, özellikle ince demirdedir. Meseleleri ga
yet açıkça burada izah edeceğim, kimlerin kim
lere hiamet ettiğini, kimlerin karaborsaya bile
rek veya bilmiyerek yararlı olduğunu Yüce 
Meclisin bütün üyeleri takdir edecektir, bun
dan eminim. 

1970 demir kütük ihtiyacımız 350 000 ton
dur. Bunun 220 000 tonu serbest dövizle EPU 
memleketlerinden, 130 000 tonunu da anlaşma
lı memleketlerden, genellikle Demir - Perde ge
risi ve Üçüncü Bloka mensup memleketlerden 
temin edeceğiz. Biz bunun 220 000 tonuna bağ
lantı yapmışızdır. Ayrıca, yeniden bu yıl için 
40 bin ton için iki gün evvel bir bağlantı daha 
yaptık. Bu da bitmedi, yine iki gün evvel Ja
ponlarla her aralık ayında fiyatını tesbit etmek 
şartiyte, yani fiyatını anlaşarak 1971 de 150 
bin ton, 1972 de 200 bin ton çelik ithal etmek 
üzere anlaşmışızdır. Ayrıca, 30 - 40 bin ton pro
fil demir bu sene, bu dediğim miktarlara ilâve
ten, yıl sonuna doğru Japonya'dan getirteceğiz. 
Yani, mesele bu kadar incelenmiştir. Yoksa, ga
zetenin yazdığı gibi, İzmir Kordonunda 600 bin 
liralık kat, demir fiyatlarının artması dolayı-
siyle 1 milyon liraya çıktı diye bunu bu kürsü
ye getirirseniz, buna inanırsanız Türkiye'nin 
meselelerine çözüm bulamazsınız ve bulacağı
nıza da kimseyi inandıramazsınız. 

Şimdi asıl mühim mesele Türkiye'de ince 
demirdedir ve karaborsa olan, sizin 4 lira dedi
ğiniz, 420 kuruş dediğiniz budur. Ondörtlükten 
yukam çapta demirler, aşağı - yukarı müracaat 
tarihinden itibaren 28 - 32 gün arasında teslim 
edilmektedir. Nerede? Karabük'te. Türkiye'nin 
bütün tevzi depolarında da - M, Trabzon, Er
zurum ve Diyarbakır'da yeni tevzi depoları aça
cağız, Ankara'da bir tevzi deposu, İstanbul'da 
iki tevzi deposu daha açacağız. Ve bekleme sü
resini vatanın her noktasında eşit şekle, büyük 
demir çapı için 1 aya indireceğiz. Bir ay normal 
bir müddettir. Sizlere ve Büyük Türk Milletine 
söylüyorum: Hedefimiz, - ince demir, kalın de
mir - projesini yaptırdıktan sonra müracaat 
eden vatandaşlarımızın, karaborsacının eline 

I düşmemesidir. Çünkü, bu verdiğim rakamları, 
bu ithalâtı yaparken devlet, dolayısiyle millet 
çok büyük fedakârlıklara katlanmaktadır. Biz 
bir doların ne demek olduğunu Sanayi Bakan
lığı olarak, Sanayi Bakanı olarak çok iyi takdir 
ettiğimizi bilmelisiniz. Bir vatandaş evini yap
tırırken 5 bin kilo demire kilosu 1 liradan 5 bin 
lira fazla verirse o vatandaş 5 bin liralık ıstırap 
çeker. Ama biz Sanayi Bakanlığı olarak, Sana
yi Bakanı olarak her gün karaborsadan normal 
fiyatın üstünde ödenen paraların mecmuu ka
dar ıstırap çekeriz ve mesuliyetimizi böyle his
sederiz. O itibarla, Yüce Meclisin huzurunda, 
günlerdir matbuatta konuşulmakta olan, spe
külâsyonu yapılan bu meseleyi bütün detayı 
ile izah etmek lüzumunu hissettim. 

Şimdi, 800 bin ton yuvarlak demir ihtiya
cımızın 300 bin tonu Karabük'ten 300 bin tonu 
diğer Türkiye'deki yerli imalât ile karşılanacak 
ve 200 bin tonda mamul demir ithal edilecek
tir. Bunun 190 bin tonu için bağlantı yapılmış 
ve 35 bin tonu gelmiştir. Tahminim şudur: Ha
ziran ve Temmuz ayları içinde, demin söyledi
ğim hususları Türkiye'nin bütün sathında ve 
bir ay içerisinde alacak şekle getirmektir. Hat
tâ, demiri libere etmektir. Hedefimiz budur, 
gayet açık. Yani, tahsisi demirden kaldırmak
tır. Haziran ve Temmuz aylarında bunu başara
mazsak gayet açık 67 vilâyette valilerin emrin
de tevzi depoları, satış depoları açacağız. Çün
kü, bu, bugünlük mesele değildir, Türk ekono
misi için 4 sene, 5 sene için önemli bir mesele
dir. Bir politika spekülâsyonu meselesi de de
ğildir. Tedbirlerimizde ciddiyiz, o itibarla ba
şaracağımızı ümidediyorum. 

Bir iki noktaya da değinmek istiyorum. Biz 
demire yüzde 40 zam yaptık, bu doğrudur. 
Ama, dünya fiyatları yüzde kaç yükseldi, bili
yor musunuz? Yüzde 60. Eskiden de dünya fi
yatlarının biraz üzerinde olduğumuz için yüz-
do 60 zam yapmak zorunluğunu duymadık, yüz
de 40 zam yaptık. Bugün bize demirin maloluş 
fiyatı 247 kuruştur.. Bizim yaptığımız zam 245 
ile 262 arasında değişik çaplar için demiri bu 
noktaya getirmiştir. Yani fiyat budur. 

Şimdi bir yanlış anlamayı da burada izale 
etmek isterim. Bir kısım arkadaşlarımız zanne
diyorlar ki, biz demiri tüccara verdik, Yenice 

i sigarası gibi, sonra onun fiyatını artırdık, o da 
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50 ilâ 60 kuruş arasındaki farkı cebine koydu. 
Hayır, mesele öyle değil, meselenin mekanizma
sı öyle değil. Bir kere 1968 in sonundan itiba
ren tüccara demir vermemişiz, ihtiyaç sahiple
rine vermişiz, ihtiyaç sahibi demek, demiri inşa
atında, köprüsünde, bilmem makinasında kul
lanan vatandaş demektir, satan demek değil
dir. Şimdi depolardaki demir bu yollardan sı
zan demirdir, karaborsa demiridir, biz ona fiyat 
koymadık ki.. Biz kendi depolarımızdan sattı
ğımız demirin fiyatını artırdık. Karaborsanın 
mekanizması başka. Nitekim, demir fiyatları 
arttıktan sonra gerçekten bir iki yerden çatlak 
ses geldi. «Çatlak dediğim» bizim hoşumuza git-
miyen ses, İzmir'de bu işi bilenler, Ankara'da 
bu işi bilenler, İstanbul'da bu işi bilenler ve bu 
işi bilen bütün mahfiller, demir fiyatına yapı
lan zammın haklı olduğunda müttefiktirler. Me
sele ne? Biz demir fiyatına zam yapınca kara
borsacı da karaborsa satan da, tüccar da - hep
sini kastetmiyorum tabiî - o miktar zam ya
parsa, bunun mânası azalır. Çünkü, onun alış 
verişi zaten bizim sattığımız fiyat üzerinden de
ğildir, ben onun fiyatını da tesbit etmiyodum, 
belki demiri 2,5 liradan almıştır, 3 liradan al
mıştır. Biz piyasaya malı zamanında sürdüğü
müz zaman bu ameliye başarılı olacaktır. Fiya
tı normale irca edeceksiniz ve malı piyasaya 
süreceksiniz. Bizim tedbirlerimiz Haziranın bi
rinci haftası ve Temmuz sonuna kadar, demin 
söylediğim demirlerin piyasaya aktarılması 
şeklidir. 

Sayın Uysal arkadaşım da dedi, yüzde 50 
artar.. Yani demirden mütevellit yüzde 50 ar
tar. Demirden mütevellit yüzde 50 artmaz. Sizi 
kandırıyorlar. Kim size bu hususta yardım 
ediyorsa sizi kandırmış. Yani neden yüzde 50 
artarmış? Demirden mütevellit inşaat fiyatı 
yüzde 50 artmaz beyefendi. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Göre
ceğiz, yan tesirlerinden bahsettik. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Gene hesabedelim, bakalım ya-n 
tesirler, sizin kafanızda kaçla katlanıyor. 

Yığma bir binada metrekareye 5 kilo, 6 ki
lo demir gider; 100 metrekareye 600 kilo. 60 
kuruşluk zam yapmışızdır, 360 liradır yığma 
bir binada 100 metrekarede. Tutunuz 500 lira.. 
Betonarme 100 metrekare bir binada 1 100 li
radır. Betonarme bir binada 100 metrekarede, 

demir dolayısiyle, demir sebebiyle artan fiyat 
1 100 uradır.. İzmir Kordonboyunda 300 met
rekare ise o kâşane, 3 300 liradır demir sebe
biyle artan fiyatı. 600 bin liraya malolan bir 
şey 1 milyon liraya alıcı buluyorsa, siz bunun 
sebeplerini demir fiyatlarında aramayınız. Ve 
bunu böyle yaymak, böyle olduğuna ikna et
mek, sizi temin ederim ki, hiçbirimizin maksa
dına yaramaz, bunu böyle satmak istiyenin 
maksadına yarar. İşte hesap açık. Ne kadar yan 
tesir olur? İki katı yan tesir olsun beyefendi. 
Yani, yan tesiri de nihayet 30 - 40 - 1 000 katı
na çıkaramazsınız ki.. Misalinizde 400 000 lira 
artmış. Esasında artan 3 300 lira. O bakımdan, 
ıSayın Uysal arkadaşım, biraz Halk Partisine 
serzenişte bulunacağım, doğrusu fikirlerinden 
bana yararlanmak imkânını vermediler. Yani 
Sanayi Bakanlığının bütçesi tenMd edilirken 
Halk Partisine mensup arkadaşlarımın derin
liğine fikirlerini öğrenmek, gerçekten samimi
yetle yararlanmak istiyordum. Fakat, Sayın 
Uysal bana bu imkânı vermedi, tahmin ederim 
ki, başka imkânlar da bulacağız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efen
dim, uygulama kaynağınız ayrı. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Beyefendi, şimdi Ortak Pazara, 
ne o - kapitalizm dediğiniz o Ortak Pazar'a im
za koyanlarla sizin tefrikinizi de ortaya koya
cağız. Evet.. 

Şimdi bu matbu konuşmayı bitirelim de 
Sayın Uysalla vaktimizi 20 dakika içerisine 
sığdıralım. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın da bir 
ricası var. 20 dakika buyuruyorsunuz, sizden 
sonra bir sayın üye konuşacak, maddelerin oy
lamasına geçeceğiz, o takdirde tatil verip sizi 
de saat 21,00 de tekrar rahatsız etmiş olacağız, 
0 bakımdan imkân verirseniz teşekkür ederiz. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Zamana dikkatli olmaya gayret 
edeceğim. 

Şimdi, Ortak Pazar'ı burada çok tartıştık.. 
Ortak Pazar memleketleri ile Türkiye arasında 
müzakereler devam ediyor. Bu demektir ki, 
1 Ocak 1970 te Türkiye'nin Ortak Pazar'a gir
mesi plânlanmış iken, bugün 28 Mayıs 1970 
olduğuna göre, elbette anlaşmadığımız noktalar 
var demektir. Çok açık.. Ve 0. H. P. sözcüleri, 
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geçen defa da Sayın Ertem'i dikkatle dinledim, 
Ortak Pazar'a girme şartlarını hazırlamadığı
mızdan şikâyet ettiler. Ama, bu defa Sayın Uy
sal çok yeni bir terim getirdi, «Ortak Pazar 
neo - kapitalizmdir» dedi. Yani, biz hazırlana
lım, haztrlanmıyalım... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Neo -
kapitülâsyon, dedim. 

'SANAYİ BAKANI SALAHATT1N KILIÇ 
(Devamla) — Neo - kapitülâsyon dediniz evet, 
affedersiniz. Doğru.. Neo - kapitülâsyon dedi
niz. 

Şimdi, ben bu farklılığı tesbite mecburum. 
Yani, biz hazır olsak da olmasak da o bize ait 
bdr keyfiyettir, bir noktada tenMd edersiniz, 
haklı olur, o başka. Yani, Ortak Pazar'ın neo -
kapitülâsyon, yeni kapitülâsyon tipi farz edil
mesi bence Ortak Pazar'ı 1964 Eylülünde imza-
lıyan 0. H. P. hükümetlerinin görüşüne aykırı
dır. Bu 5 senevi kötü geçirmiş olabiliriz, müza
kerelerde kötü tutum içinde bulunabiliriz. Bü
tün bunlar bizi tenkidtir. Ama, biz bugüne ka
dar inanıyorduk - ki, ben yine Sayın Uysal'ın 
bunu demesine rağmen inanıyorum - C. H. P. 
Ortak Pazar'a girmemizin karşısında değildir. 
Ama, neo - kapitülâsyon farz ederseniz bunu, 
sureti katiyede reddetmeniz lâzımgelir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu, 
şartlarla olur. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTIN KILIÇ 
(Devamla) — Beyefendi, aynen kullandığınız 
kelime budur. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ederim, hiç
bir sözcü karşılıklı bir muhaverenin içinde gö
rüşmeleri yürütmemiştir, sizden de istirham 
edeceğim. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Şimdi, Doğu kalkınmasından 
bahsettiler bütün arkadaşlarım, yani alelıtlak 
hemen hemen hepsi. 

Sevgili arkadaşlar, Doğu kalkınmasında ilk 
ciddî adımı biz atmışızdır. Hükümet program
larına <nddî teklifleri biz koymuşuzdur ve yüz
de 10 dan başlıyarak, 22 vilâyetin nüfusu Tür
kiye'nin yüzde 22 sini teşkil ettiği halde, yatı
rımları yüzde 10 dan almışızdır, 1970 yatırım
ları yüzde 24 tür. Bu açık.. Yani, bugün Doğu'-
da yaşıyan, 22 ilde yaşıyan vatandaşlarımızın 
nüfusu yüzde 22 iken; dün de yüzde 22 idi oran 

olarak, daha evvelce de yüzde 22 idi ve yapılan 
yatırım yüzde 10 idi. Şimdi biz nüfus oranının 
üzerine çıkan bir oranla, Türkiye'nin genel ya
tırım hacmi içerisinde yüzde 24 e çıkarmışız. 
Peki nasıl Doğu'ya önem verdiğimizi ben size 
ispatlıyacağım? Nasıl ispatlıyacağım yani? Bu 
yatırımların bir kısmı tahakkuk etmiş, bir kıs
mı tahakkuk etmekte. 

Yabancı sermaye için bir vesika gösterece
ğim Yüce Meclisin üyelerine. Aslında, tabiî ya
bancı sermaye usulünce kullanılmalıdır ve bu 
kullanmayı da burada çok tartıştık, kullanma 
süresince de Türk politikacısı ve Türk admi-
nistrasyonu çok büyük tecrübeler kazanmıştır. 

Şimdi, biz itham etmiyoruz, bunun çok tar
tışması yapıldı, ambalaj sanayiinde, ilâç amba
laj sanayiinin müsaadesi 1961 - 1965 arasında
dır. Biz bunu hulûsu kalble - evet yedi ambalaj 
sanayii - miktarlarını vereceğim size - 1961 -
1965 arasındadır - bir siyasi kusur değil, ama 
bir alışma, bir ekonomik kusur olarak söylüyo
ruz. Bizim verdiklerimiz Akdeniz gübre komp
leksi, iki tane otomobil fabrikası, Pörlrins mo
toru... Yani tamamiyle ağır sanayie, bilmem 
dişli kutusu, bilmem ne.. Hepsi böyle. Turizm.. 
Yani bizim verdiğimiz müsaadelerde hakikaten 
yabancı sermaye mevzuunda Türk administras-
yonu çok büyük gelişme göstermiştir. 

Montaj talimatı da öyle. Montaj talimatı 
her yıl sizin dediğiniz gibi değişmektedir ve 
mükemmelleştirilmektedir. Buna ideolojik açı
dan veya partizan açıdan bakarsanız mutlaka 
yanlış neticeye ulaşırsınız. Bakınız, 1961 - 1965 
döneminde üç tane lâstik, sekiz tane - defalar
la kutulama fabrikası dediğiniz - ilâç ambalaj 
sanayiinin müsaadesi yabancı sermayeye veril
miştir. 

C. H. P. li iki arkadaşımız, İzmir Milletve
kili Sayın Karagözoğlu ve Sayın önder, Bütçe 
Komisyonunda benden 1965 ten sonra verdiği
miz yabancı sermayelerin listesini istediler. 
Bütün sektörlere kadar detayı ile kendilerine 
verdim. Göreceksiniz - Size de vermemiz müm
kündür - bizim verdiğimiz daha çok plânın 
emrettiği ve özel sektörden Türk endüstrisinin 
yararlandığı alanlara müteveccihtir. O bakım
dan, ceffel kalem yabancı sermaye şöyledir, 
böyledir diyemezsiniz. 

Demin Sayın Kiykıoğlu arkadaşım çok gü
zel izah etti. Yüzde sekizdir 1951 den 1969 a 
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kadar... Rakam rakam böyledir. Yabancı ser
mayenin Türkiye'den alıp götürdüğü kâr trans
feri. 

Yüzde sekizi çok buluyorsanız gelin deyin 
ki; arkadaşlar şu şu şu usulü tatbik edin; Tür
kiye'ye öyle bir sermaye gelsin ki, yüzde yedi 
götürsün, yüzde altı götürsün... Tartışmamız 
bu noktada olmalı. 

Şimdi size bir vesika göstereceğim, bakınız 
ellerin solcuları nasıl başka türlü düşünmeye 
başlamışlar: 

Bu vesika, 15 Nisan komünist Macaristan 
Gazetesi ve ikinci Henry Ford ile Sovyet Oto
mobil Nazırı Mr. Karaşhov'un el sıkışma resmi
dir... 14 Nisan da Moskova'da... Bu fotoğrafta 
Tass Ajansı inter foto (dahilî fotoğraf) neyi 
gösteriyor biliyor musunuz? Rusya, Henry 
Ford'u Rusya'ya davet etmiş... .1970 Rusyası, 
Henry Pord'u davet etmiş. (C. H. P. sıraların
dan «Gazeteler yazdı. Okuduk» sesleri) 

sağlıyacak mal yapılamaması ve bir tekel sağ
lamasıdır. 

Ben söylüyorum; Montaj Sanayiinin kusu
ru, bir tekel sağlaması ve Türkiye'nin kâfi de
recede ihtiyacını karşılıyamamasıdır. Montaj 
Sanayii olmayıp da dışarıdan ithal etseydiniz, 
aynı şekilde daha az ithal ederek, daha az Tür
kiye'nin ihtiyacını karşılayıp, daha çok kara-
oorsa yapacaktınız ve ithalâtçının tekeline bıra
kacaktınız. 

Montaj Sanayiini ara safha farzediyorum. 
Demin Sayın Kiykıoğlu arkadaşımız oranlarını 
da verdi. Döviz tasarrufu farzediyoruz ve yerin
de de durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Motor yapı
yoruz, elektrik donanımı yapıyoruz, şanzıman 
yapıyoruz, dişli kutusu yapıyoruz. Yani, teorik 
olarak yüzde yüze çıkarmak mümkün değilse 
bile, yüzde seksenbeşe, yüzde doksana Türkiye'
de yapılan otomativ endüstrisinin mamülâtını 
çıkarmaya uğraşıyoruz. 

Nerden almışız? yüzde yirmibeşten, yüzde 
yirmi yediden almışız. Bugün getirdiğimiz nok
ta; genel ortalama yüzde altmış, yüzde altmış 
demek, yüzde dolarla sağladığın nesneyi kırk 
dolarla sağlıyorsun demektir... Kusurlarını ben 
ifade ettim. Ama, bu kusurlar ithalât yoliyle 
veya Montai Sanayiini reddetmek yoliyle kapa
tılacak kusurlar deşil. Montaj Sanayiinde yanıl
dığınız noktalar budur. 

Demir - çelik cevheri bitecek dediniz. He
men arkanızda oturan Sayın Durakoğlu 65 mil
yon ton dedi. Sayın Durakoğlu ile azıcık teza
da düştünüz. Önce siz halledin aranızdaki teza
dı. Aslında çok ciddî bir mevzu tabiî. 

Sayın Önder birçok hususlarda uyarıcı nok
talara temas ettiler. Kalite, ihracat, çimento fi
yatı... 

Yalnız, çimento fiyatı bizde dış ülkelerden 
pahalı değildir. Ama, dış ülkelerden gümrüksüz 
çimento ithal ederseniz, ondan pahalıdır. Za
ten bütün ülkeler içpiyasalarında pahalı satar
lar, dış ihracatlarını iç pazardan daha ucuza ta
tarlar. Almanya'da bugün çimentonun tonu 55 
lar. Almanya'da bugün çimentonun tonu 55 ilâ 
ilâ 60 D. mark ve bu da bizim sattığımız 170 ilâ 
175 liraya tekabül eder. Türkiye'de fiyat 175 li
radır. O itibarla, aldanmayınız, dışarıdan gelirse 
ucuz olmaz. 

Nitekim, biz 19 Mayıs günü akşam saat 5 te 
Kartal iskelesinden ilk Türk çimentosunu gön-

Ben bunu komünist gazetesinden ispatlıyo
rum. Hem nasıl davet etmiş. Mesele öyle de de
ğil : 

Henry Ford, karısı, kızı Charolete ve üç yük
sek dereceli Ford memuruyla, ilk gününü Mos
kova'da Hükümet misafirlerine ait villâda Dev
let misafiri olarak geçirmiştir. Ne olmuş yani, 
biliyor musunuz? Sovyet Hükümeti Otomobil 
Nazın Karaşhov vasıtasiyle... Henry Ford ken
diliğinden gidip de dış misafirler köşküne ka
rısıyla, kızı Charolete'la oturmadı. Demek ki, 
Ruslar davet ettiler, devlet misafiri olarak çağ
rıldılar beyefendiler. Mesele akıldadır... 150 bin 
kamyon yıllık kapasiteli bir tesisin müzakerele
rine giriştiler. Maazal'lalh, bizden bırakın Sana
yi Bakanı, Sanayi Dairesi Reisi birisini çağır -
sa, görüşse Amerika'ya hepimiz satmış oluruz 
memleketi. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Çok rica ediyorum; mesele bu değildir. Sizi 
temin ediyorum bu değildir. Hayır... Yanılıyor- j 
sunuz. Mesele, bir hesap kitap meselesidir. De- ; 
mokratik Türkiye için de, Komünist Rusya için 
de artık hesap kitap meselesi haline gelmiştir. | 
O itibarla, bizim solculara tarizimiz vardır. i 

Montaj Sanayiini çok tartıştık. Montaj Sa
nayii bir ara safhadır ve yüzde oranları art- , 
maktadır. Montaj Sanayiinin kusurları, sizin 
dediğiniz kusur değildir. Montaj Sanayiinin ; 
kusurları, Türkiye'nin ihtiyacını kâfi derecede > 

Ben bunu komünist gazetesinden ispatlıyo
rum. Hem nasıl davet etmiş. Mesele öyle de de
ğil : 

Henry Ford, karısı, kızı Charolete ve üç yük
sek dereceli Ford memuruyla, ilk gününü Mos
kova'da Hükümet misafirlerine ait villâda Dev
let misafiri olarak geçirmiştir. Ne olmuş yani, 
biliyor musunuz? Sovyet Hükümeti Otomobil 
Nazın Karaşhov vasıtasiyle... Henry Ford ken
diliğinden gidip de dış misafirler köşküne ka
rısıyla, kızı Charolete'la oturmadı. Demek ki, 
Ruslar davet ettiler, devlet misafiri olarak çağ-
nldılar beyefendiler. Mesele akıldadır... 150 bin 
kamyon yıllık kapasiteli bir tesisin müzakerele
rine giriştiler. Maazal'lalh, bizden bırakın Sana
yi Bakanı, Sanayi Dairesi Reisi birisini çağır -
sa, görüşse Amerika'ya hepimiz satmış oluruz 
memleketi. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Çok rica ediyorum; mesele bu değildir. Sizi 
temin ediyorum bu değildir. Hayır... Yanılıyor- j 
sunuz. Mesele, bir hesap kitap meselesidir. De- ; 
mokratik Türkiye için de, Komünist Rusya için 
de artık hesap kitap meselesi haline gelmiştir. | 
O itibarla, bizim solculara tarizimiz vardır. i 

Montaj Sanayiini çok tartıştık. Montaj Sa
nayii bir ara safhadır ve yüzde oranlan art- , 
maktadır. Montaj Sanayiinin kusurları, sizin 
dediğiniz kusur değildir. Montaj Sanayiinin ; 
kusurları, Türkiye'nin ihtiyacını kâfi derecede > 
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derdik. Hakikaten benim için ve Çimento Sana 
yünde çalışanlar için, 19 Mayısın önemini idrak 
edenler için fevkalâde heyecanlandık. Yani 19 
Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıktığından 51 yıl 
sonra, torbaların içinde Türk zekâsı, Türk top
rağı, müteşebbisinin, (A. P. sıralarından alkr 
lar) sermayedarının sesi başka diyarların insar, 
larma mutluluk ve refah götürüyordu. Gemiye 
yükledik. 

Sözümü fiyat noktasına getireceğim; biz de 
bütün yabancı memleketler gibi artık dokuz do
lardan, yani dâhildeki piyasadan daha düşük 
fiyatla sattık, satmaktayız. Bu, Sayın Örder'i 
yanıltmasın. Klinker olarak 6,5 dolar; çimento 
olarak 9 dolardır bizim satış fiyatımız. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) Tonu mu? 

SANAYİ BAKANI SELÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — Evet. Tonu... 

Ve bu yıl kısmet olursa, 300 bin ton bağlan
tımız var. 500 bin ton da ithal etmek kararın
dayız. Sürklâsımız takriben istihsale nazaran 
bir milyon ton civarındadır. Yani, yarım milyon 
ton emniyet payı. 

Orada da söyledim, burada da söylüyorum; 
farzediyorum hesaplarımızda yanılsak, ama 
çimento istihsalimiz 12 milyon tona çıkacak 
ileriki seneler. Genişliyen fabrikalar, 32 fabri
ka... Hepsi kabul. Farz edelim Eylülde yanılsak 
da yüzbin ton ithal etsek, bu kararımızdan dön-
miyeceğiz. Yani Türkiye'yi gerek coğrafi du
rumu, gerek bugün ulaştığı yüzde seksenbeşini 
memlekette yapıyoruz, gerek melzemesinin bol
luğu durumu itibariyle birinci endüstriyel mv*-
de olan çimento ihracatçısı bir memleket haline 
getirmeye kararlıyız. 

Sayın önder'in pancarla ilgili husustaki so
rularına cevabım şöyle olacak : 

Evet, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1969 un 
ödemesi, ama derece derece azalarak 1970 in 
birinci ayında tasfiye edilmiştir. Bu sene, % 72 
sini, 1969 da, geriye kalan % 28 ini de 7.2.1970 
tarihinde tasfiye etmişiz. Yani 1970 yılından da 
37 gün almışız. Yani son bitim tarihini her sene 
bir miktar öne alıyoruz, ödeme bakımından 
pancar müstahsilini her senekinden daha iyi du
ruma getiriyoruz. Ümidediyorum ki önümüz
deki sene, bu sene 1971 in 15 Şubatında, daha 
bir senede yılı içerisinde tasfiye etmek imkâ
nını bulacağız. 

Pancar fiyatları ince bir mevzudur. Burada 
her hangi bir beyanda bulunmak istemem. Ama 
pancar fiyatlarının bir konu olduğunu da bili
yoruz. Biz istihsali artırmak, girdileri azaltmak 
suretiyle meselenin aslî çözüme ulaşacağını id
râk ediyoruz. Çünkü pancar fiyatlarını artır
mak şeker fiyatlarını artırmaya müncer olur. 
Güzel bir çözüm değildir. Meobur kalmadıkça 
müracaat etmiyeceğimiz bir çözümdür. 

Pancara bir kuruş ilâve, şekere yedi kuruş 
ilâve mânasına gelir, bütün masraflar sabit kal
mak şartiyle. Ve yılda 4,2 milyon ton pancar 
işlendiğine göre, pancara bir kuruş ilâvesi, 42 
milyon fazla para ödemesi mânasına gelir şeker 
müstehlikinin. Bunları da bilmek durumundayız. 
Bilhassa söylüyorum ki, tarım girdilerinin azal
tılması, tarım istihsalinin artırılması asıl hedef 
olmalıdır. Yoksa pancara zam meseleyi çözmez. 

Mensucat ihracatımız çok büyük gelişme kay
detmiştir. 1966 da Türkiye'nin mensucat ihra
catı, daha doğrusu % 95 i mensucat olan ihra
catı 8,8 milyon lira idi 1969 da, yani üç sene 
sonra 95 milyon lira, bu sene 150 milyon lira... 
Yani, rakamlar çığ gibi büyüyor, Türkiye'nin 
endüstriyel maddeleri artıyor derken, bunları 
ezbere söylemiyoruz. 

1950 plân. Kabul, 1970 için! E, peki, 95,1 
1969 için tahakkuk eden rakam... 1966 da kaç 
para imiş? 8,8 milyon lira. Türkiye'nin mensu
cat ihracatı 1966 da - kim bilir - 1966 dan evvel 
sıfır lira idi, her halde ki, istatistikler bile kay
detmiyor, kayda değer bir şey değildir. E, peki, 
1969 da? Olmuş 95,1 milyon lira ve bu sene bu 
150 milyon liranın da 130 milyon liralık bağ
lantısını yapmışız ve peyderpey sevk etmişiz. 

Şimdi bir genel rakam daha soyliyeceğim, 
çünkü endüstriyel madde ihracatının üzerinde 
çok duruldu, bu da süratle artmış. Bakınız, 1967 
de ihracat mekanizmamızın, ihracat unsurları
mızın ancak % 13,3 ü endüstriyel madde iken, 
1970 te bu, 19,7 olmuş, pratik olarak % 20. E, 
mesele bununla da bitmiyor. Yalnız yüzde art
mamış, mecmu ihracatımız arttığı için şu veya 
bu oranda, 1967 de 69 milyon dolar olan sınai 
mamul ihracatımız, 1970 te 118 milyon dolara 
yükselmiş. Yani ikiye katlanmış. Yüzde artma
larda 6 artış olduğu halde, mutlak değerde bu 
kadar olmuş. 

Sayın Kiykıoğlu'na çok teşekkür ederim. 
Gerçekten modern teknoloji ve sevkü idare, 
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araştırma ve geliştirmenin zorunluğu, yurt içi 
organizasyon, organize sanayi bölgeleri ve küçük 
sanayi istekleri ve nihayet teşkilâtlanma kanu
nu konularında vukufla durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı kanunlarımızı 
Meclise sevk ettik. Şunu Yüce Meclisin huzu
runda açıkça söylüyorum : Bizim bugün sıkın
tısını çektiğimiz şey, teşkilât kanunlarımızı ve 
teşkilâtımızı modernize etmek gereğine inan
makla beraber, İktisadi Devlet Teşekküllerimi
zin sermaye tezyidi kanunlarını çıkarmaktır. 
Yoksa Yüce Meclisin itimadına lâyık Sanayi Ba
kanı olarak Bakanlığımızın kanunlarını, Bakan
lığımızın teşkilât kanununun çıkmamasından 
mütevellit filân işi yapamadık; çünkü kanun 
çıkmadı, Komisyonda, şöyle oldu, böyle oldu gi
bi bir mazeretle huzurunuza sureti katiyede gel-
miyeceğim. Yani, bugün için, eski bir Bakan
lıktır, mevcut teşkilât kanunu varıdır. Bakanın 
kâfi derecede yetkisi vardır; bu teşkilâtı mo
dernize etmeye, arkasın dan kanunu getirmeye... 
Fakat asıl büyük sıkıntısını çektiğimiz ve he
men hemen SEKA hariç tamamını, SEKA yi da 
bir küçük sebepten geri aldık, tamamını Mec
lise sevk ettiğimiz İktisadi Devlet Tebesbüsleri-
nin tezyidi sermaye kanunlarıdır, Sanayi Ba
kanlığının ve bağlı kuruluşlarının Büyük Mec
liste olan problemi.., Daha doğrusu ilişkisi diye
yim. 

Sayın Tosyalı'nm saydığı sekiz noktada mu
tabıkız. Kendilerine teşekkür ederim. Hem kar
ma ekonomide, hem sanayinin sürükleyici sek
töründe hammadde ihtiyacında, ihracatta kali 
tenin yükseltilip maliyetin düşürülmesinde, ma
mul ve yarı mamul ihracında, sanayi kuruluşla
rının yurkia dağılmasında ve nihayet meyvenin 
ve sebzenin değ-erlendirilerek ihracedilmesmde, 
pancar fiyatlarında bilhassa sekiz noktada mu
tabıkız; fakat Kastamonu için Bütçe Komisyo-
numda söylediğim sözleri tekrarlıyacağım. 

Kastamonu da, gelişen Türkiye'den hissesi
ni alacaktır, bundan emin olsun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bugüne 
kadar almadı, bundan sonra alacak. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Ama, şu anda da yapılan şeyler 
var. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Onlara 
teşekkür ediyorum. 

1 SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Yüce Meclis sisi neşe ile dinledi, 
ben de söyliyeyim, bilgi tamamlanmış olsun 
Sayın Tosyalı. 

15 milyon lira değerindeki orman ürünlerini 
değerlendirme fabrikasının teşvik belgesi veril
miştir, kurulacaktır. 

Karadeniz Bakır İşletmesinin bakır istihracı 
ile ilgili 33 milyon lira değerindeki İnebolu ve 
Küre tesisleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı tarafından yapılacaktır. 

Orman Genel Müdürlüğünün Cide'deki 12 
bin ton kapasiteli tomruk işletme tesisi 5 milyon 
lira sarfı ile, 30 bin tona çıkarılacaktır ve bu
gün Çaycuma'daki 7 Haziranda açılış merasi
mini yapacağımız kâğıt fabrikasının 1 milyon 

I ton yıllık odun tüketiminin 300 bin tonu da 
Kastamonu'dan alınmaktadır; ama... 

BAŞKAN — Sayın Bakan görüşleriniz kaç 
dakika devam eder?.. Yine Kuruldan karar alma 
durumundayım. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Beş dakikada toparlarım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Ama bu demek değildir ki, Kas
tamonu'ya yapılanlar tamamdır; hayır... Kas
tamonu'ya kısmet olursa, daha büyük tesisleri 
götürmek imkânını bulacağız. 

Sayın Karakeçili arkaidafimıza teşekkür ede-
[ rim. Gerçekten bize tarihî bir perspektif çizdi

ler. Bilhassa, Cumhuriyet dievrinde nereden ne
reye geldiğimizi beyan buyurdular ve şahsım ve 
arkadaşlarım için teşvik edici ifadelerde bulun
dular. Kendilerini mahcubetmemek, bizim so
rumluluğumuzdur. 

Sayın Durakoğlu'na esas cevaplarım; üçün-
I cü demir - çelik bir araştırma önergesi konusu 

idi. Sayın Palaoğlu onu aldı. Hakikaten bir ka
dirşinaslık gösterdi, aldı. Çünkü, bizden bilgi 
istedi, altı ciltlik kitaptı; «buyurun» dedim. 
Benim taihminimdir bu, aldıktan sonra kendisi
ni görmedim. İşte, bizim yaptığımız etütlerdir. 

. Türkçesi 6 cilt, İngilizcesi 6 cilttir, ttc ay oku
dular; çünkü, bu hâdise geceli üç ay oldu ve ar
tık önergelerini geri aldıklarına göre öyle zan
nediyorum ki, üçüncü demir - çeliğin yerini 
Yüce Mecliste tartışma konusu yapmaktan vaz-

I geçtiler. Ben böyle tefsir ediyorum. Aslında bu, 
• Mecliste çok tartışılmıştır, Bütçe Komisyonunda 

— 048 — 



M. Meclisi B : 90 28 . 5 . 1970 O : 3 

tartışılmıştır, fakat siz çok enteresan bir şeye 
bağladınız. Yani Demir - Çelik Birliğini 1966 da 
kursaymışız, üçüncü demir - çelik iskenderun'
da yapümıyacakmış gibi, birbiri ile çok irtibat
lı olmıyan bir hükme vardınız. Üçüncü demir 
çeliğin yeri doğrudur beyefendi. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Orada 
olmasa... 

SANAYİ BAKANI SALÂHATT1N KILIÇ 
(Devamla) — Beyefendi, zatıâliniz de bir öner
ge verin, 6 cildi burada tartışırız, zarar yok. 
Bu, çok tartışıldı; «Türk mühendislerine yap
tırmadınız» dediler, Türk mühendislerinin rapo
runu gösterdik. «Devlet Plânlama Teşkilâtının 
fikri aykırıdır» dendi, DPT mütehassıslarımın 
raporunu gösterdik yani bu gerçekten güzel ya
pılmış bir etüttür. 

Sayın Vehbi Meşhur'un yazılı soruları var
dır, okutacağım. 

Kendileri burada olmadığı için Sayın Ba
kan yazılı olarak kendilerine cevap verirler. 
iSoruyu okutuyorum. 

«Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla rica ederim.» 

Vehbi Meşhur 
Amasya 

1961 - 1964 - 1969 yıllarına ait şeker ve 
pancar istihsal ve istihlâkimizin miktarları ne
dir? 

AHMET DUR AKBAŞI (Sicas) — Sayın 
Başkan, bir sual sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Sıra gelince, hakkınız efendim. 

SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; sözlerimi burada bitiriyorum. Tekrar 
tekrar her yönü ile bizden görüşlerini esirge-
miyen Yüce Meclisin değerli üyelerine şükran
larımı arz ederim. Bütün tenkidlerinden, te
mennilerinden ben ve arkadaşlarım geçmiş 
bütçe yılının uygulama süresi içinde âzami 
faydalanmaya, yararlanmaya gayret edeceğiz. 
Hepinize hürmetlerimi sunarım. (A. P. ve G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Kapanma saati : 19,35 

1961 - 1964 - 1969 yıllarına ait şeker istih
lâkimizin nüfus başına isabet eden miktarları 
nedir? 

1961 - 1964 - 1969 yıllarına ait şeker ithal 
ve ihracatımızın, miktar ve durumları nedir? 

1971 yılı pancar ekiminde dönüm tahdi
dinin kaldırılıp kaldırılmıyacağı, ekim sahası 
genişlediği takdirde miktarı ne olacaktır? 

1964 yılından bu yana dev hızla yükselen 
hayat pahalılık sebefbi ile pancar müstahsili 
mahsulünü her geçen seneye oranla kat kat 
daha yüksek fiyatla mal etmektedir. Hayat pa
halılığının % 40 - % 50 artmasına karşılık şe
ker fiyatlarına zam yapılmasına rağmen bir 

BAŞKAN — Saat 21,00 de toplanılmak üzere 
İ ikinci oturuma ara veriyorum. 

»» ı « f 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Zeki Çeliker (Siirt), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 90 ncı Birleşimin 3 ncü otııru: nunu açıyorum. 
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kilo saman fiyatının değerini bulamıyan pan
cara 1964 yılından bu yana hiç zam yapıl-
maıştır. Bunun içindir ki, maliyetine dev
rettiği pancarının parasını vezneden alırken 
müstahsilin yakasına sayısız alacaklılar sa
rılmaktadır. Boyunca borç ve sıkıntı içinde 
kıvranan pancar ekicileri, Hükümet Progra
mında yer alan ve Başbakanın «Türk müstah
silinin mahsulüne değer fiyatı verilecektir, 
müstahsil mağdur edilmiyecektir» beyanının 
tahakkukunu ümitle beklemekte olduğuna 
göre, 1970 yılı pancar fiyatlarına, artan fiyat 
pahalılğı ve maliyet yüksekliği nazara alı
narak bir zam yapılması düşünülmekte midir? 
Bir milyonu aşkın ekici ailesinin merakla bek
lediği bir artış olacaksa bunun miktarı ne
dir? 

BAŞKAN — Efendim, biz Sayın Bakana 
bu yazılı soruyu vereceğiz. Sayın Vehbi Meş-
hur'un da burada bulunmaması hasebiyle ken
dileri yazılı olarak cevaplarını alacaklardır. 

ıSaym ilhan Açıkalın'ın yazılı sorularını 
okutuyorum : 

iSayın Sanayi Bakanı tarafından aşağıdaki 
ıSayın Sanayi Bakanı tarafından aşağıdaki 

sualimin yazılı veya sözlü olarak cevaplan-" 
dırılmasmı arz ederim. 

ilhan Açıkalm 
Denizli 

Özel sektör ve Devlet fabrikalarının iplik 
istihsalleri muayyen ve dokuma tezgâhlarının 
kullandıkları iplik miktarı da toelli olduğuna 
ıgöre, Sümerbank fabrikalarının ihraca yönel
mesi, dokumacıları özel sektör fabrikalarının 
karaborsası ile karşılaşıtrmış ve ipliğin pa
keti 15 İranın üstünde fiyat yükselmesi yap
mıştır. Sayın Bakanlığımız çok büyük sayıdaki 
dokumacılara normal fiyatla ipılik temin edil
mesi için ne düşünmektedir? 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Adana) — Ben yazılı olarak da cevap verece
ğim. Yalnız şu kadarını söyliyelim; mesele 
çözümlenmiştir. Adıyaman, Maraş ve Denizli 
iplik fabrikalarının kapasitesi yükseltilmiştir. 
Denizi fabrikasının yıllık kapasitesi munta
zam 12 milyona çıkarılarak meselle çözümlenmiş- , 
tir, şimdilik cevabım budur. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim'in suallerini 
okutuyorum: 

İzmit Körfezi, kıyıdaki sanayi teslislerinden 
körfeze akıtılan zehir! maddelerin halik neslini 
ikörletmesıi ve ayrıca havanın da gazlardan kir
lenmesi karşısında önleyici nıe tedbir alnmıştır 
veya alınması düşünülmekte midir?' 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Efendim, Sayın Erim'in bu sual 
gerçekten memnun olunacak bir sual. Yani, İz
mit Körfezinin çevresinde teşekkül eden öyle
sine önemli bir endüstrileşme var ki, bugün ar
tık deniz suyunun kirlendiğinden, havanın kir
lendiğinden şikâyet eder hale geldik. Mesele 
ro'sen Sanayi Bakanlığını ilgilendirmemekle be
raber, şimdi izahatını ikmal edeceğim. 

SEKA daki tetkiklerimiz sırasında bu ko
nuya muttali oldum ve hattâ Sanayi Bakanlı
ğına bağlı olan SEKA nın böyle bir kirlenme ko
nusunda cüz'i bir rolü olduğunu, bizim yönü
müzden her hangi bıir tedbir almayı gerektirme
diğini, orada tesbit ettik. Esasen SEKA yıl
larca evvel mevcudolduğuna göre, problem de, 
yeni gelsen fabrikaların tevlit ettiği türlü asit
lerin denize boşaltılmasından meydana gelen 
ter problemdir. Konu Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının konusudur. Ben de problemi 
daha önceden teısbıit etmiş bulunuyordum, ama 
şu anda kanuni mevzuat bakımından, etüt ba
kımından, alınacak tedbirler bakımından ne 
durumdadırlar, bilemiyorum. Ben de Sanayi 
Bakanlığı olarak bizi ilgilendiren tesislere mu
vazi olarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
arkadaşımla beraber bunun tedbirlerini bulaca
ğız. Gevabım bu mahiyette olacaktır. 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Hüseyin Ab-
bas tarafından üç sayfadan müteşekkil ve 10 
maddelik bir sual tevcih edilmıişıtir. Bendeniz 
okutacağım ve arkadaşımın talepleri de Sayın 
Bakan tarafından cevaplandırılması şejklinde 
olduğu cihetle, Başkanlık çok geniş olan bu sü
slerin cevabının yazılı olaralk verilmesini istir
ham edecektir. 

1. Hükümetin hal ve istikballe matuf bir 
sanayi politikası var mıdır? 

2. Henüz resmî bir sanayi poltijkası olma
dığına göre, yatırım harcamaları hangi hedefe 
göre yapılmaktadır? 

3. Sanayi Bıakanlığı bünyesindeki teknik 
eleman sayısı günlük işleri ancak yönetebilecek: 
miktarda olduğundan 11.1 oranında tutulan 
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kaJlkmma hızı nasıl gerçekleştkıilecek? istikbale 
matuf ciddî ianaşitırmaliar kim tarafından ve na
sıl yapılacaktır 

4. Sanayileşmenin asıl unsuru olan insan 
yetiştirme lâboratuvarmı Bakanlık bünyesinde 
kuramtamştıır. Bu gidişle daha ne zamana 
kadar ^sislerimizi ecnebi mühendisleri kura
caktır? 

5. Yabancı sermayeyi teşvik ve uygulama 
yanlış tutum içindedir, Teknolojik çaba yerine 
müstehlıi|k sanayie yatırıldığı müddetçe plân he
deflerine nasıl ulaşacağız? 

6. Kamu sektörü yatırımlarının sosyal tesis
lerle "birlikte Batı'daki emsallerinin birkaç mis
ine çıkmaktadır. Bu yüzden Bandırma'daki 
Etibank Boraks tesisleri ve sülfiriilk asit tesis
leri 30 - 35 milyona çıkacak iken 97 milyon li
raya malolmus ve teslisler her sene 2,5 milyon 
lira zarar etmektedir. Böylesi yatırımın bize 
ne faydası var? 

7. Sülfirik ıasit ve gübre elide etmek için 
minimum kapasite 300 bin ton i|ken, bizde 120 
bin, 150 bin tonluk tesıMer kuruluyor ve Mali
yetleri 300 bin tonluk fabrikalarmkinıe yakla
şıyor. Bu sorumsuz, zararlı ve müsrif yatırım 
polit'jfeasından ne zaman vazgeçilecektir? 

8. Ortalk Pazar ülkeleri sanayilerini bir 
lasır önce gerçe'Meştıiırmiişllerdflr. Emekleme dev
resinde ve montajcılıkta dahi gerçekleştirmeye 
mecbur olduğumuz hususlar ortada iken Ortak 
Pazara girmekle ne satacağız? 

9. Otfbak Pazara girmek sizce siyasi midir, 
yoiksa sınai, iktisadi ve ticari midir? Bunu açık
ça bilmekte fayda vardır. 

10. Yıllık Devlet yatırımının çok üstünde 
yabancı sermaye her sene dışarıya kâr aktar
maktadır. örnek, VÎTA yağına bu gidişle 
daha ne zamana kadar müsaade edilecektir? 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Bu su
al değil önerge Sayın Başlkan. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — imza ki
min Sayın Başkan? Erbakan'm mı 

BAŞKAN — İmza, Tokat milletvekili Sa
yın Hüseyin Abbas'mdır. 

Sayın Durakoğlu, buyurunuz sualinizi soru
nuz. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Efendim, 
Sayın Bakan Ocak ayında iki pik tesisinin bi

risinin Divriği'de kurulacağını ifade buyurdu
lar. İkinci bir pik tesisi nerede kurulacaktır? 

Sivas'ta PITSAT adında bir anonim şirket 
kurulmuştur. Bu tesisle birlikte bir pik tesisi
nin kurulması düşünülmekte midir? 

SANAYİ BAKANI SELÂHATTIN KILIÇ 
(Adana) — Demin genel konuşmalarım sıra
sında da izah ettim; Türkiye'nin 1970 yılı pik 
tüketimi 250 bin tondur. Bu miktar % 12 ile 
% 15 arasında arttığına göre bu miktar rahat
ça 1971 yılında 350 - 400 bin tona çıkacağı mâ
nasına gelir. Biz hem dışardan ithalâtı kesmek, 
hem de Karabük'ün bu yıl yaptığı 70 bin ton 
piki çeliğe tahvil etmek, yani pik istihsalinden 
Karabük'ü boşaltmak için Divriği'de 200 bin 
ton, bilâlhara da Sivas t a 100 bin ton özel sek
törle teşriki mesai etmek suretiyle kurmaya ka
rar vermişizdir. 

Aslında Divriği'deki etütler daha ileriye git
miştir. Ancak, Sivas'taki pik tesisi, bilhassa de
mir cevheri bakımından Divriği - Çetinkaya ve 
Sivas arasında nakliye güçlükleri tevlidedeceği 
i ün, Sivas t a yapacağımız pik tesisini, Sivas ci
varındaki cevher ve özellikle Sivas civarındaki 
kömürü yakmak mecburiyetindeyiz. Bu yeni bir 
proje tipidir ve memleketimizde uygulanmamış
tır. Bu tip projeler dalha çok Doğu memleket
lerinde geliştirilmiş olup bunların çok basit bir 
fizibilitesi elimizdedir. Doğu - Almanya'da çok 
geliştirilmiş bir sistemdir. Biz mütehassıs arka
daşlarımızı, bu projeyi komple hale getirecek 
şekilde, Doğu Almanya'ya göndereceğiz ve pro
jeleri ikmal edeceğiz. 

Gerçekçi bir müddet tâyin edersek bu Son
baharı bulur tahmin ediyorum. Plân tedbiri ola
rak da özel sektörle müşterek kuracağımıza gö
re, PİKSAT Şirketine her hangi bir vatandaşı
mızın mümkün olduğu nisbette bu ortaklığa 
katılması şayanı temennidir. Tutumumuz bu ola
caktır. 

Efendim, beni sabırla dinlediğiniz için şük
ranlarımla birlikte saygılarımı sunarım. Sağo-
lun. (A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Cumhuriyet Halk Par
tili Grupu adına Sayın Hayrettin Uysaldadır. 
Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; esasında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına ikinci defa söz almak gereğini, 
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Adalet Partisi Grupu adma ikinci defa konu
şan sözcünün ifadelerinin gerçeğe aykırı düşme
sinden duymuş bulunuyorum. Sayın Sanayi Ba
kanının da konuşmasında işaret ettiği, Cumhuri-
yet Halk Partisi Grupu adma sanayi politikası 
üzerinde burada ifade ettiği görüşleri, yanlış 
değerlendirmesinden, eksik değerlendirmesinden 
doğmaktadır. 

Konuşmamın son kısmında özellikle demir, 
çelik sorunu üzerine eğilirken, orada ifade et
tiğim sözlerin, şahsı adına konuşan, partimin 
değerli üyesi Durakoğlunun sözlerinden, ikimi
zin birbirinden farklı ve ayrı yanları olmadığı
nı ifade etmek isterim. Konuşmamda aynen şöy
le demiştim : 

Türkiye Vie demir, çelik endüstrisinin cev
her ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması 
halinde on yılda bilinen rezervler, (hu «hilinen» 
sözcüğünün altını kalın çizgilerle çiziyorum.) 
bilinen rezervlerin % 70 - % 95 i bitirilecek
tir. Muhtemel işletme kayıpları da dikkate alı
nacak olursa, demir, çelik sanayiinin cevher ih
tiyacının 1980 lerde yerli kaynaklardan karşı
lanabilmesi, (yine kalın çizgilerle çiziyorum) 
ancak yeni üretim kaynaklarının işletmeye açıl
ması ile mümkün olacaktır. Sanayi Bakanlığı 
ıbunun için tedbir almalıdır. Bu, Türkiye'de bü
tün rezervlerin tükeneceği anlamına değildir. 
Bunu bir kere teshüt etmek isterim. 

Diğer taraftan Sayın Sanayi Bakanının ger
çekten konuşmasını, kendi modelleri, perspek
tifi içerisinde olumlu karşıladım. Ama C. H. P. 
ile A. P. ayrı ayrı partilerdir. Biz C. H. P. ola
rak ortanın solumda bir partiyiz. Ortanın so
lunda bir modelimiz var. Bu modelimizin sana
yi politikasındaki yeri, yöntemi, değeri, biçimi 
belli. Adalet Partisi ortanın sağında bir parti. 
Onun da bir modeli var. Onun da sanayi poli
tikasında yeri, biçimi belli. Bu bakımdan elhet-
te ki, sanayi politikası açısından Türkiye, sa
nayi devrimini nasıl yapar, yapmak zorundadır, 
Türkiye büyük sanayi toplumunu nasıl yaratır, 
buna nasıl ulaşır, bunun unsurlarını, modelini 
verdik. Yoksa, parça buçuk birtakım yamalama 
faaliyetlerle sanayi üretimini artırıp, ona göre 
hir modeli Türkiye'de kurmak unsurlarını ver-
mödlk. 

Sonra, devletçilik konusunda bizim progra
mımızda esas olan unsur §u: Ekonominin hâ

kim tepeleri; ağır sanayi, ulaşım v. s. Bu belli, 
bizim programımız bu konuda açık ve seçik. 
Elbette ki, 1935 lerdeki devletçilik uygulama
sının 1950 - 1960 döneminde Devlet kapitalizmi 
haline gelmesi, sonra yine birçok yönlerden de
jenere olması, bizim için tasvibedilecek bir hu
sus değil. Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin Türk kalkınmasına, ekonomik kalkın
maya, sanayi kalkınmasına ne ölçüde yardım 
ettiğini, 1950 yılının 14 Mayısında iktidar dev
redildiği zaman 65 milyar Tl. lık bir kaynak 
teslim edildiğini de Sayın Sanayi Bakanının 
bilmesi lâzım. 

(Şimdi bu bir iki noktada görüşlerimi ifade 
ettikten sonra önemli olarak gördüğüm, eline 
hazırlanıp verilmiş, burada A. P. Grupu adına 
sözcülük yapan arkadaşımızın görüşlerine ce
vap vermek istiyorum. 

Biz, anamuhalefet partisi olarak cesaretliyiz-
dir. Ne yapacağız, nasıl yapacağız, onu açıkça 
ifade ederiz. Bizim için Rusya, Amerika, Batı, 
Doğu, emperyalist olduktan sonra hiç bir önem 
taşımaz, kıymet ifade etmez. Biz bu vatanı, bu 
memleketi düşünürüz. Bu memlekete yabancı 
sermaye, borç nereden gelirse gelsin, Türkiye'
nin Varlığını, bu vatanın, bu insanın varlığını 
sömürdüğü anda onun karşısındayız. Onun içân 
komünizmin de karşısındayız, onun için kapita
lizmin karşısındayız. 

Henry Ford, Rusya'ya gider, oradan başka 
birisi Amerika'ya gider. Teknoloji ve bilim za
ten evrenseldir, Teknoloji ve bilimin evrensel
liği şunu ifade eder: Dünyası yoktur ama, tek
noloji bilimi, bir geri kalmış ülkenin kaynağına, 
otağına, can damarına, onun kaynaklarını sömü-
recek şekilde sokan, atan oldu mu, onun karşı
sına biz çıkarış. Milliyetçilik budur, Atatürk
çülük, Atatürk miliyetçiliği budur. Onun için
dir ki Atatürk, tam bağımsızlık, derken bunu 
münhasıran. siyasi sloganlara bağlamamış; malî, 
iktisadi, eğitim, bütün unsurları bütünü ile al
mış. Bunlardan birisinde çöküntü, bunlardan bi
risinde bağımsızlığı zedeleyici bir unsur görül
dü mü, o ülkede bağımsızlık büyük ölçüde zarar 
görül'. O bakımdan O. H. P. Grupu adma bu
rada ifade ettiğimin sözleri Sayın Sanayi Baka
nının bu açıdan değerlendirmesini, isterim. 

Şimdi, A. P. sözcüsü, «kendi iktidarları za
manında ne yaptılar», diyor. Sanayi Bakanlığı-
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na bağlı yedi tane iktisadi Devlet Teşekkülünün 
ne zaman, nasıl ve Türkiye'de hangi, şartlar al
tında kurulduğunu belki bilmez, ama kitaplar 
yazar, tarih yazar, araştırmalar gösterir. Onu 
okumasını kendisine tavsiye ederim. 

Tutanaklara tescil edilmesi için bir hususu da 
söylemek isterim; iktidar partisinin son sözcüsü 
bu kadar realite ile alâkası olmıyan, hele mille
tinin tarihini bilmiyen, bir üslûpla çıkış noktası 
alarak, onu, burada söz ederse, Osmanlı Dev
letinin ortadan kalkmasından sonra Millî Misak 
hudutları içersinde kurulmuş olan Türk Devle
tinin, Atatürk'ün dehası ile, Türk halkının de
hası ile kurulmuş olan Türk Devletinin iğneden 
ipliğe kadar birşeyi olmıyan, yanıp yıkılan Türk 
Devletinin üzerinde yeni bir Devlet kurmanın ve 
o yeni Devleti kurarken Zonguldak Havzasın
da madenlerin, ta Bağdat'a kadar giden demir
yollarının, istanbul'daki şirketlerin, bütün hep
sinin yabancılar içersinde, yabancılar emrinde 
bulunduğunu idrak edemeden ve onları hangi 
»artlar altında Türk millî hayatına devrettiği
mizi görmeden, burada ifade, ederse, Türk mek
teplerinde okuduğu tarih kitaplarının, yurttaş
lık kitaplarının, coğrafya kitaplarının, hesap ki
taplarının ona bir şey anlatamamış olması orta
ya çıkar. 

Br, bakımdan Türkiye'nin nereden nereye 
geldiğini, hangi şartlar altında bir vatan kurul
duğunu bilmek lâzımdır. Hazır bir binaya 
sahip çıkmak kolaydır, ama temelini atacaksın, 
sırtında taş taşıyacaksın, duvar öreceksin, kaz
man yok, küreğin yok, hiçbir şeyin yok, çatıyı 
çatacaksın, kiremitini atacaksın. Baca tütecek. 
Sonra içersine gireceksin, duvarlarına yağlı bo
ya yapacaksın; «Bunu ben yaptım» diyeceksin. 
Böyle şey olmaz. Gerçekleri olduğu gibi teslim 
etmek lâzım. 

Sayın. Sanayi Bakanı birtakım gerçekler ver
di. Blbetteki kendilerine, «çalışmıyorlar», de
miyorum. Bir şeyler yapıyorlar. Ama biz, ana-
muhalefet partisi, olarak kendi modellerinin ek
sik, yanlış taraflarını göstermeye çalışıyoruz. 
Birtakım asgari müştereklerimiz var. Ama bu 
asgari müştereklerimiz Sanayi Bakanlığında, 
Hükümet olarak uygulamakta oldukları politi
kanın, Türkiye'yi gerçekten büyük bir sanayi 
toplumuna, sanayi devrimi yaparak getirecek
leri inancını bize vermiyor. 

Eleştirilerimizi bu noktadan samimi olarak 
yaptık. 

Değerli arkadaşlarım, sonra «kara saban ta
rihe karımıştır» dediler. Bugün işler halde 
1 200 000 kara saban var. Tarım istatistikleri, 
son yapılan istatistikler bunu tesbit etmiş. Pa
lavra ile konuşulmaz burada. Bilime, gerçek
lere saygı duyarak konuşulur. Rakamlar dile 
getirilerek: konuşulur. Bu bakımdan suçlama, 
karalama değil, esaslar ne ise onu tesbit edelim. 

Sözlerimi bağlıyorum. 
Türkiye'de C. H. P. olarak ortanın solunda 

politika, miliyetci, Atatürkçü, sanayi devrimine 
yönelen, hiçbir ideolojiye bağlı değil, hiçbir 
memleketin, ülkenin sömürüsüne bağlı değil... 

KEMAL ERDEM (Balıkesir) — Doğa ka
nununa bağlı. 

C. H. P, GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Devamla) — O doğa kanununu anlıyabi-
lecek ve o doğa kanununun unsurlarını, nerede 
ve ne zaman meydana geldiğini bilinçle tetkik 
edebilmek için birtakım meseleleri ortaya koy
mak lâzım değerli arkadaşım. 

ister Rusya, ister Batı, ister Doğu, ister Ame
rika, ister Almanya, ister ingiltere, neresi olur
sa olsun, Türkiye'nin yeraltı, yerüstü kay
naklarına el atacak bir sömürü, tuzağını Tür
kiye'de kurmak istedi mi, biz kanımızla canımız
la ve demokrasiye bağlı aşkımızla bunun karşı
sındayız. 

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

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Sanayi Bakanlığı bütçe müzakereleri sıra
sında yeteri, kadar sözcü konuşmuş olup konu 
aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Yeterlik önergesinin 
oya arz edilmesini rica ederim. Saygılarımla. 

Tokat 
Mehmet Kazova 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C. — SANAYÎ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

12.000 Personel giderleri 11 513 506 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

13.000 Yönetim giderleri 2 908 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

14.000 Hizmet giderleri 79 153 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

16.000 Çeşitli giderler 131 100 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 249 239 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 734 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

35.000 Sosyal transferler 1 917 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

36.000 Borç ödemeleri 12 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
Sanayi Bakanlığı mensuplarına ve memleketimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

D —• TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Programımız gereğince Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesine geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde gruplar ve şahısları adına 
söz almış olan sayın milletvekillerini bildiriyo
rum. 

Grupları adına : 
O. H. P. Grupu adına Sayın İbrahim Cüce-

oğlu, 
G. P. Grupu adına Sayın Vefa Tanır, 
A. P. Grupu adına Sayın Kemal Erdem. 
Şahısları adına : 

Sayın Kaftan, Sayın Yılmaz, Sayın Aslan, 
Sayın özdenoğlu, Sayın Daldal, Sayın Köseoğ-
lu, Sayın Çiloğlu, Sayın Hiçerimez, Sayın Ab-
bas, Sayın Biııay ve Sayın Okyayuz söz almış 
bulunmaktadırlar. 

ilk söz; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın ibrahim. Cüceoğlu'ndadır. 

Buyurun, sayın. Cüceoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM CÜCE
OĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

1970 Bütçesi vesilesiyle C. H. P. Grupu adına 
turizm politikası hakkındaki görüşlerimizi bilgi
lerinize sunacağım. 

Konuşmamız, turizmlin dünya ekonomisin
deki yeri, ekonomilere etkisi, Türkiye'de iste
nen yönde bir turizm politikası uygulanamama-
sınm nedenleri ve Türk ekonomisine katkıda 
bulunabilecek bir politikanın kapsamı üzerinde 
olacaktır. Bu görüşleri sıralarken salt bir ten-
kid yerine yapıcı, olumlu bir uyarana, sağlam, 
verimli, ülkemiz için sürekli ve disiplinli bir 
turizm politikasının ilkelerini ortaya koyma 
amacı güdüleoektr. Bunun için de turizm poli
tikasını yürütmekten sorumlu, Turizmi ve Tanıt
ma Bakanlığının özellikle turizmle ilgili bütün 
bakanlıkların ve Hükümetin bu konuya ciddi
yet ve titizlikle eğilmeleri gereğine işaret etmek 
isteriz. Çünkü görünüşte turizm politikasından 
sorumlu Bakanlık Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğıdır ve tenkidler daha çok bu bakanlığa yönel
tilmektedir. Fakat aslında turizm, anlayış ve 
hizmetler yönünden çok yanlı, birçok bakanlık
ları, resmî, gayriresmî pek çok kuruluşları kap
samına alan ekonomik bir faaliyet, sosyal bir 
olay, sosyal bir harekettir. Ne yazık ki, ülke-
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mizde bu anlayış birliği henüz kurulamamış, bu 
yüzdem de turizmden dünya ölçülerine yaklaşan 
oranda faydalanmak bir yana, bizde umulan so
nuçlar bile alınamamıştır, alınamamaktadır. 

Turtam ve Tanıtma Bakanlığının 265 sayılı 
Kanunu 2 nci maddesiyle turizm hizmetlerinin 
ve anlayışının ağırlığını, genişliğini pek güzel 
dile getirmiştir '• 

«Turizmi millî ekonominin verimli sektörü 
haline getirmek için yurdun turizme elverişli 
bütün imkânlarını değerlendirmek, turizmle il
gili işjleri yapmak, yaptırmak, düzenlemek, teş
vik ve koordine etmek, denetlemek... 

Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hiz
metleri görmek. 

Halber ve yayın hizmetlerinin görülmesini 
kolaylaştırıcı tedbirleri almak. 

iBütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çe
şitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri, sermayesinin yansından 
çoğu bu kuruluş ve teşekküllere ait müessese 
ve şirketlerin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 
işbirliği yapması...» 

Değerli arkadaşlarım, 
Turizmden doğan bütün hataları, aksaklık

ları, sıkıntıları ve yolsuzlukları yukarda hizmet 
alanının kanun hükmüyle çizdiğimiz Turizm ve 
Tanıtına Bakanlığının cılız, çelimls&z omuzlarına 
yüklemek ve «suçlu ayağa kalk, hesap ver» di
yerek sadece Turizm ve Tanıtma Bakanlığını 
sığaya çekmek haksızlık olacaktır. 

iBir Türkiye düşünün ki, bırakınız orada bü
tün bakanlıklar, idarenin bütün kuruluşları, 
mahallî idareler, meslek kuruluşları, ilgili bü
tün kuruluş, müessese ve şirketler arasında hiz
metlerin yürütülmesi yönümden koordinasyon 
sağlanmasını, her hangi bir bakanlığın genel 
müdürlükleri arasında bile anlayış, görüş birli
ğine, koordinasyona henüz ulaşılamamıştır. Ne
rede kaldı ki, böyle bir gerçekler ortamında 
Turıam ve Tanıtma Bakanlığı bu geniş kapsam
lı koordinasyonu sağlıyabilsin. 

tftkemüzde turizmin ekonomimize yapabile
ceği! katkı ve turizmden umulan fayda konusun
da, Portekiz, ispanya, italya, Yunanistan gibi 
ülkelerin kabarık turizm gelirlerine bakarak 
çok hatalı tahminler yoluna gidilmiştir ve gidil
mektedir. Gerçekten dünya ekonomisinde tu

rizm gelirleri, turizmin ikinci Dünya Savaşı son 
yarı yıllarının ortaya çıkardığı bir sosyal hare
ket olmasına rağmen baş döndürücü bir şekilde 
gelişmiş ve gelişmektedir. 1958 de uluslararası 
turizmde 55 milyon 250 bin olan toplam yaban
cı turist sayısı, 10 yıllık devre sonu 1968 de 
141 milyona, 1958 de 5 milyar 449 milyon dolar 
olan turizm geliri ise, 14 milyar 400 milyon do
lara fırlamıştır. Bu hızlı gelişme Türkiye gM 
geri kalmış, ya da onur kırıcı olmıyan bir de
yimle kalkınma, gelişme yolunda ve çabasın
da bulunan ülkeler yöneticilerini gözlerini «gö-
rünmiyen ihracat» olarak nitelendirilen turizm 
dövizlerine çevirmiştir. Turizm, bu hizmet sek
törünün ne demek olduğunu, nasıl işlediğini, ne 
şekilde fayda sağlıyabileceğini, hangi ortam ve 
anlayışla gelişebileceğini bilmiyen yöneticisi, iş
letmecisi, personeli ile bu ülkeler için bir büyük 
umut kapısı olarak açılmıştır. Çünkü, bu ülke
ler bütün gayretlerine rağmen ödemeler denge
sinde devamlı şekilde açık vermektedir. Kalkın
ma çabasında oldukları için ithalâtlarını kısa-
mamaktadırlar. Cılız ihracatlarını ise, zaten sö
mürülen ülkeler oldukları için ayıramamakta
dırlar. Bu zor şartlar içinde ümitlar turizme 
bağlanmıştır. 

Biz de plânlı devre bu ümitlerin yüksek ses
le tekrarlandığı, plânda rahatlık verici şekilde 
yıldan yıla yükselen tahmini rakamların, turizm 
gelirlerinin sıralandığı devre olmuştur. 

Gerçi ülkemiz uluslararası turizm hareket
lerinin en yoğun alanı bulunan Akdeniz çevre-
sindedir. Denizi, kıyısı, kumu, güneşi, tarihî 
yapıtları, doğal olanaklariyle turizm bakımın
dan büyük bir potansiyele sahiptir. Bu özellik
ler ülkemiz için büyük bir şanstır. Yöneticiler, 
geç de olsa, bu olanağın, bu potansiyelin farkı
na varmışlar, ama turizmi el yordamiyle yürütü
len bir bizmet sektörü olmaktan ileriye götüre-
memişlerdir. 

Bunun yapısal, sosyal, ekonomik nedenleri 
yanında eğitime dayanan bilgi yetersizliği se
bepleri de önemli ölçüde yer tutmaktadır. 

Türkiye'de köklü, sağlam, çok iyi, öğünüle-
cek elemanlara yüklü katolara sahip müessese
ler vardır. Ordu, idare, adalet, eğitim bu yeterli 
ve yüklü kadrolara sahip müesseselerin başın
da gelir. Bunun sebebi, bu müesseselerin çok 
eski yılardan beri eleman yetiştiren eğitim kıı-
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ruluşlarma, okullara, yüksek okul ve fakültele
re dayalı olmasındandır. Bir askerî orta, liseler, 
lıarb okulları, harb akademileri geleneği olma
saydı, sağlam bir ordudan, bir «Mekteib-i Mül-
kiye-i şahane» olmasaydı bir idareden, hukuk 
fakülteleri, öğretmen okulları öğretmen yetiş
tiren fakülteler bulunmasaydı bir adalet bir 
eğitim - öğretim müessesesinden bahsetmek bu
gün için herhalde mümkün olmıyacaktır. Ne 
yazık ki, turizmden çok şeyler beklememize, 
turizme büyük ümitler bağlamamıza rağmen, 
bugün bile turizmi, bakanlığından turistik böl
gedeki herhangi bir konaklama tesisinin garso
nuna, plânlamacısından, gümrük kapısındaki 
memuruna kadar turizm sektörünün her alanın
daki elemanlarının yetiştirilmesini, okula daya
mak şartını bir anlayış olarak henüz kafalara 
yerleştirebilmiş değiliz. Bu, turizmin çok geniş 
faaliyet alanını, hizmetin özelliğini, gerçek an-
lamiyle bilmemekten doğan ve fakat sonucu 
ülke ekonomisine büyük zarar veren bilgisizli
ğin eseridir. Turizm Bakanlığını içerde ve dı-
şardaki görev yerlerinde yıllar yılı basınımız 
beslemiştir. Turizm Bakanlığında turizmle uzak
tan yakından ilişkisi olmıyan okullardan, fakül
telerden mezun olmuş görevliler, pek çoktur. 
Turizmle ilgilenme çoğunlukla Bakanlıkta gö
rev aldıktan sonra başlıyan bir faaliyet olmak
tan ileri gitmemiştir. Halbuki, Batı ülkelerinde 
turizm hareketinin toplumların hayat ve ekono
milerinde gösterdiği hızlı gelişme, turizmi, okul 
ve fakültelerde bilimsel bir araştırma, öğretim 
ve eğitim konusu haline getirmiştir. 

Turizm bir politikadır. Bu politikanın ter
cihlerini ancak yüksek seviyede turizm bilgisine 
sahip elemanlar hazırlar, yöneticilerin önüne 
sererse, ülke bu politikadan fayda sağlar. Tu
rizm bir endüstridir. Bu endüstride çalışan iş
letmecisinden tanıtmacı, pazar etütcüsü ve tu
rizmin her alanında çalışan elemanlar, çalıştık? 
işin hitabettJİği müşterinin özelliklerini bildiği 
ölçüde o endüstriden verim alınabilir. 

Bu izahlarımızdan sonra bir hükme, bir te
menniye varmak istiyoruz. O da şurur : 

Son yıllarda ülkemizde de turizmle ilgili or
ta ve yüksek seviyede okullar açılmıştır. Ticari 
ve iktisadi ilimler akademilerinde Turizm İşlet
meciliği dersleri okutulmaktadır. Siyaısal Bilgi
ler Fakültesine bağlı olarak kurulan Basın ve 

I Yayın Yüksek Okulu, turizm sektörünün istedi
ği bilgilere sahip elemanlar yetiştirmeye başla
mıştır. Otelcilik, Turizm Ticaret okulları açıl
mıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Millî 
Eğitim Bakanlığı kurslar açarak lokanta ve ko
naklama tesislerinde çalışacak kaliteli, bilgili 
elemanlar yetiştirmek için para ve çaba harca
maktadır. Bu, geç de olsa iyi bir anlayış ve ge
lişmedir. Ancak, bu okul ve kurslardan mezun 
olanların ne oldukları, ne olacakları, nerede ve 
nasıl çalışacakları düşünülmemektedir. Yüksek 
fiyat yönünden âdeta bir «dokunulmazlık» bel
gesi haline getirilen ve bir kısmı turizm kredile
riyle kurulan «Turistik belge» li tesislerde bile 
her yıl artan bir oran dâhilinde turizmle ilgili 
orta dereceli okullardan ve açılan kurslardan 
mezun olanların çalıştırılması zorunluğu yok
tur. Bakanlık kadrolarına alınacak yeni ele
manların ise, tercihan turizm eğitimi yapan 
yüksek okullardan alınması artık kanuni bir 
zorunluk haline getirilmeli ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının 265 sayılı Kanunundaki «Eko
nomik veya sosyal ilimler veya habercilik ve
ya turizmle ilgili olduğu bakanlıkça kabul edi
lip, öğretim derecesinin yüksek olduğu, Millî 
Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya 
yüksek okullardan mezun olmaları» gibi her 
alana çekilebilecek hükümler kaldırılmalıdır. 
Çünkü, kuruluş kanunundan sonra özellikle tu
rizm eğitimi yapan yüksek okullar, yukarda 
belirttiğimiz gibi açılmış ve mezun vermeye 
başlamıştır. Böyle bir yönelim kısa bir süre 
sonra Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı teşkilâ
tına, kütle turizmine açılacak yerlerdeki tesis
lere kadar bütün turizm hizmetlerinde özel su
rette yetişmiş elemanların faydalı çalışmalar 
yapmasını sağlıyacaktır. 

Görüşümüz odur ki, ülkemiz turizminin en 
önemli sorunlarından biri ve başlıcası turiz-

I mi okula dayamak, çeşitli turizm hizmetlerin
de çalışacakları derleme - toplama elemanlar 

I olmaktan biran önce kurtarmaktır. 
I Sayın milletvekilleri; 

Turizmde ikinci sorun hizmet ve yatı-
I rımların dağılma alanıdır. Bu konuda her 

şeyden önce bir noktada anlaşmak gerektir. O 
da şudur : 

I Türkiye turizmle kalkınamaz, ama turizm 
Türkiye'nin ödemeler dengesine önemli ölçüde 

1 katkıda bulunabilecek bir sektördür. Bilinçli 
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bir turjşm politikası turizm gelirlerini Türk 
ekonohiBisi için yakın bir gelecekte itici bîr 
güç hşline getirebilir. Bugüne kadarM uy
gulama^ maalesef turizme bağlanan umutların 
pek gerçekçi olmadığını ortaya koymuştur. 

Sayıİn arkadaşlarım; 
Turiion hizmetleri, diğer kamusal hizmetler

den ayrı bir özellik taşımaktadır. Yol, su, 
elektrik, sanayileşme hizmetlerinin yurdun böl
geleri arasında adaletli ölçülerde dağıtlımaısı, 
dengeli; bir şekilde yayılması şarttır. Turizm 
hizmet Ye yatırımları böyle değildir ve böyle 
olmamak gerekir. Turizm hizmet ve yatırımları 
ülkelerin ekonomilerinde «Görünmiyen ihra
cat» a ybl açtığı ve döviz gelirlerine önemli 
katkılarda bulunduğu ve insan zevkine, insa
nın gezi arzusuna bağlı olduğu için, yatırım 
ve hizmetlerin en yüksek verim ve faydayı sağ-
lıyacak i bölgelere sapılması gerekir. Ülkenin 
her bökesi turizm yönünden verim sağlıya-
cak olacağa sahip değildir. Ya da bir başka 
deyişle, turist ihraceden ülkelerin insanları 
ülkemizin her yerine kütleler halinde gelme, 
her bölgede, kütle turizmini yaratma eğilim 
ve alışkanlığına sahip değildir. Bunun için de 
en çok turist çekme olanaklarına sahip belli 
bölgeleri seçmek, hizmet ve yatırımları bura
larda .yoğunlaştırmak ve belli merkezlerde 
kütle turizminin isterlerini karşılamak gere
kir. Bu görüş doğrultusunda Balıkesir - An
talya aijası sahil çizgisinin öncelik verilen böl
ge olarak ele alınmasını verimli bir çalışma
nın başlangıcı saydığımızı belirtmek , isterim. 
Ancak l;m sahil çizgisinde birkaç noktayı seç
mek, İftiraları kütle turizminin merkezleri 
haline getirmek ve dağınıklıktan kurtulmak 
şarttır. îBu bölge ve merkezler, Batı ülkele
rinin ve biraz da Orta - Doğu turistlerinin 
toplanabileceği niteliktedir. 

Bu vasile ile Doğumuzdaki ülkeler ve özel
likle iran için yeni bir turistik bölge ve 
merkez peçme durumuyla da karşı karşıya bu
lunduğumuzu, bunun çalışmalarına şimdiden 
başlanılması gerektiğini belidtmek isterim. Ba
kir turistik olanaklara sahip Doğu - Karade
niz şeridi, üzerinde durulacak nitelikte bir 
Ibölgedm İran ve civan halkı, tarihî Trab
zon - Tİhran yolu dolayısiyle Doğu - Karade-
nize alışjkın bir tabiat ve geleneğe sahiptir. 
Bu gelenek ve alışkanlık üzerine yakın bir 

gelecek için Doğ;u - Karadenizde bir kütle tu
rizm merkezi kurmakta büyük fayda vardır. 

Turizm hizmet ve yatırımlarına ve bunlarım 
belli merkezlerde yoğunlaştırılmasının fayda
larına değinmişken, bir başka noktayı da 
dikkatlerden uzak tutmamak gerekir, ülkemiz 
tarih, tabiat, iklim yönünden çeşitlilik göste
ren zengin doğal olanaklara sahiptir. Bizim 
gilbi dar yatırım ve hele çok kçük turizm 
yatırımları yapabilme olanğına sahip ülkele
rin, turizm yatırımlarını belli merkezlere top
laması şarttır. Ancak, zamanla doğal kuvvet
lerin yıpratmasına mâruz tarihî yapıtların 
korunması gerekir. Bu eserlerin harabolmasmı 
önliyecek, fizikî varlıklarının devamını sağ-
lıyacak şekilde ve bir program dâhilinde ça
lışmak durumuyla karşı karşıya bulunmkta-
yız. Çünkü turizm gelirlerini artıracak olan 
kütle turizm merkezlerini yaratırken yurdun 
hemen her yerine dağılan tarihî yapıtlarımı
zın kendi hallerine bırakılarak harabolmalarma 
da gönlümüz razı değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ülkemiz turizmi için üzerinde durulacak 
bir başka çalışma alanı daha vardır. O da, 
tılbbi turizmdir. Annadolu, tarihte bu alanda 
ün salmış merkezlere, kaplıcalara, şifalı su ve 
kaynaklara sahiptir. Bâzı Orta - Avrupa ülkele
rinin tılbbi turizmden elde etikleri büyük ge
lirler karşısında, bizim de bu konuda verimli 
çalışmalar yapmamız faydalı olacaktır. Bunları 
geliştirmek seçilecek belli merkezlerde önce iç 
turizmi yaratarak alınacak başarılı sonuçlar
dan sonra bu merkezleri dış turizme açmak, 
ülke turizminin geleceği bakımından verimli 
gelirler Bağlıyacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
'Bütün bu izahlardan sonra şimdi de Bakan

lığın bütçeisd ve çalışmaları ile iligili görüşle
rimizi yukarda sıraladığımız ilkeler yönünden 
madde başlan halinde vermek istiyoruz. 

Turizm yatırımları programda gösterilen öl
çülerde gerçekleştirilememiştir. 

Turizm gelirleri tahmin edilenlerin altında
dır. ülkemize gelen turist sayısında artış olmak
la beraber turizm giderlerinin, dış seyahat har-
camalannm daha yüksek oranda artması net 
turizm gelirlerindeki aleyhte durumu program 
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hedefini aşan bir seviyede devam ettirmekte
dir. 

Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil gibi ley
leği daima havada görenlerin zihniyeti ile tu
rizm gelirlerinin artmasının imkânsız olduğunu 
bilmek gerekir. Bu zihniyetin sonucudur ki, 
turizm geli/ ve giderlerinde aleyihimize açığı 
ortadan kaldırmak imkânsızlaşmıştır. 

Harcamaları yüzde 33,3 oranında vergi iade
sine tabi tutulan yabancı elçilik mensuplarının 
Merkez Bankasına intikal eden dövizlerinin tu
rizm geliri kabul edilmesi bile açıkların kapan
masına yetmemektedir. Esasen yabancı elçilik 
mensuplarının turist kapsamına alınması, tu
rizm anlayışına sığmıyan bir durumdur. 

Turizm kredileri gelişi güzel, hizmet ve amaç 
dışı yatırımlar için öncelik verilen bölgelerin 
dışına taşırılmıştır. 

Bakanlığın fonlarından kapı levhasındaki, 
«Turizm» kelimesinden başka turizmle hiçbir 
ilgisi bulunmıyan kumarhanelere bile para ve
rilmektedir. 

Turistik belgeler tamamen amaç dışı veril
miş, ahbap, eş - dost kayırmak için pavyon sa
hiplerine kadar uzatılmış ve bu yerler her tür
lü denetimin dışında yurttaşı sarhoş edip soy
maktan başka işe yaramıyan bir nevi dokunul
maz yerler haline getirilmiş ve getirilmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, süreniz bit
miştir. 

O. H. P. ADINA İBRAHİM CÜCEOĞLU 
(Devamla) — Turistik yerler ve bölgelerindeki 
tesisler, turisti milyonlara sahip insanlar olarak 
görmek alışkanlığından kurtarılamamıştır. Yıl
lık kazançtan dış gezi için ayrılan para ile Tür
kiye'ye gelme olanağını yaratmak ve fiyatları 
bu ölçüler içinde ayarlamak hem turist sayısını 
artırmayı, hem de turizmden daha fazla gelir 
sağlamayı mümkün kılacaktır. 

Kütle turizm merkezleri kurmaya çalışır
ken, uçakla dolmuş seferleri yapabilecek, turist 
gönderen ülkelerle, bu merkezlerimiz arasında 
mevsimlik hava ulaştırma kanalları açmak şart
tır. 

Turistik yerleşme plân ve projelerinin ger
çekleştirilmesinde Türk mimar ve mühendisle
rinden faydalanmak, yabancı firmalara döviz 

kaptırmak alışkanlığından kurtulmak lâzım
dır. 

Kütle.turizm merkezlerinde, ulaşım yolların
da, giriş kapılarında çalışan her bakanlık ve 
kuruluştan, elemanların devamlı kursa tabi tu
tulmaları, yetiştirilmeleri, şikâyetleri geniş öl
çüde azaltacaktır. 

Tanıtma çalışmalarına hız vermek bu çalış
maları içerde ve dış arda belli merkezler için 
yoğunlaştırmak gelecek turiste tanıtmanın ya
rattığı imajı yıkıcı davranış ve durumlardan 
kurtarmak gerekir. 

Bakanlığın yazıla yazıla kangren haline ge
len, «Baskı, broşür suiistimalleri» biran önce 
açıklığa kavuşturulmalı, sorumluları mahke
meye verilerek kamu oyuna bu konularda tat
min edici açıklamalar yapılmalıdır. 

Bütün sigortalıların ucuz ve sıhhatli biçimde 
tatillerini geçirebilecekleri sosyal turizm kuru
luşları açılmalıdır. 

Kıyılarımızdan, kumsallardan, deniz ve gü
neşten geniş halk topluluklarının serbestçe ya
rarlanabilmesi, iç - Anadolu halkımızın tatil
lerde kıyılara daha geniş ölçüde çıkabilmesi ve 
sosyal turizmin gelişebilmesi için kıyılar ve kum
sallar toplam yararına değerlendirilmelidir. 
Bu amaçla gereken yerlerde kamulaştırmaya gi
dilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sözlerime son verirken turizm politikamızın 
bu görüşler açısından yürütülmesini temenni 
eder 36 - 40 arkadaşla kabul edeceğimiz turizm 
bütçesinin Türk halkı için, Türkiye için uğurlu 
olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz G. P. Grupu adına Sayın 
Vefa Tanır'da. Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon
ya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; huzurunuzda bu gece konuşurken sı
kıntı içinde olduğumu hatırlatmak isterim. Muh
terem arkadaşlarım, bütçenin müzakerelerinin 
son günlerine doğru, sık sık huzurunuza çıkar 
oldum. Sayın Cüceoğlu'nun dediği gibi, siz ko
ca koca partiler 35 kişi ile bu bütçeyi takibeder-
senis biz 13 kişilik kadromuzla huzurunuzda bir 
günde üç kere çıkmak mecburiyetinde olduğu
muzu hatırlatırım. 
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BAŞKAN —- Efendim sayın üyeler dışarıya 
çıkıp girdikleri için oluyor. 

ViüİİA TANİK (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, t ı r vazifedir onun için sık sık huzurunuz
dayım.^ A. P. sıralarından «siz kaç kişisiniz» ses
leri.) 

VEFA TANIR (Devamla) — 13 kişiyiz. 
Efendisi eğer bunun orantısını yapacak olur
sak siziBarar edersiniz. Bırakın da orantı yap-
mıyalım. 13 te 4 herhalde 257 de 8 kişiyle bir 
orantı olmaz. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, de
vam bıijrurun. 

VEFA TANIR (Devamla) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, dış ödemenin sağlanması, iç eko
nomik Sayatın canlı tutulması, milletlerarası 
tanışma* ve dayanışmanın gelişmesi, sosyal ve 
kültürel bilgi ve görgünün artırılması gibi 
çok yöjslü olan ve kalkınmamız için zaruri dö
viz kabaklarının sağlanması bakımından bir 
kat daî» önem kazanan turizmi, G. P. olarak 
üzerinde durulması lâzımgelen memleket me
selelerinin başında görüyoruz. 

Bu kadar ehemmiyetli olan bir meselenin, 
politikasının tesbit edilmesi de şafttır. Tu
rizm politikamız gerek turist sayısının, gerek 
turist taşına elde edilen döviz miktarının ar
tırılması esaslarına dayanmalıdır. Böyle tu
rizm politikasına genel ekonomik bir politi
kanın ayrılmaz bir parçası olarak bakıyoruz. 
Her ekonomik politika gibi, turizm politika
sının da bir plânı vardır. Turizm kalkınma
sının itmelinde bu plân iki yönlü yatar: Biri 
ekonomik, bir fizikî plân, 

Ekonomik turizm plânlaması, turizmin mev
cut duı^mu, tıkanıklıkları, gelecek gelişmeleri
nin taHmini, üretim hedefleri, yatırımların ve 
turizmijı sorunları plânıdır. 

Fizikî turizm plânlaması; turizm gelişmele
rinin mtkâna oturtulması, gelişme bölgelerinin 
tesbit «dilmesi, yatırımların bâzı yönlerde yo-
ğunlaşljirılmasının sağlanması, kıyıların yağ
masını^! önlenmesi, plânsız yerleşmenin mey
dana getirdiği çirkinliğin ortadan kaldırılma
sı, fizikî plânlamanın esasıdır. Türk turizmi, 
fizikî puanlamada geç kalmıştır, aziz arkadaşla
rım. Plân hedeflerine ulaşamayışımızın nede
ni de badur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı bütçesi görüşülürken yıllar-

j dan beri alışageldiğimiz, buradan kıraat edilen 
bir bütçe görüşmesi sistemine ve her sene ay
nı aksaklıkları burada tekrarlamanın dışında 
ben bu konuşmamda daha ziyade bir türlü 
dert yanıp da düzeltemediğimiz esas meselele
rin birkaçına eğilmek isterim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, son zamanlar
da vatandaşlarımızın dış seyahatlerde sarf et
tikleri döviz miktarının devamlı surette art
masını endişe ile karşılıyoruz. Türkiye'den dı
şarıya sırf eğlence amaciyle veya masrafı çı
karmak için Amerikan pazarlarına eşya temin 
etmek niyetiyle yapılan dış seyahatlerin, sı
nırlanmasını gönülden dileriz. Ve hemen bu
nun yanında, hiç kimsenin bu mesele üzerinde 
daha hassas davranabileceği zannında değilim. 
Ama, bu bir inanışın, bir dinî vazifenin yerine 
getirilmesi anında, pek çok açıkgözün memle-
ken ekonomisini sarsacak kadar bir davranı
şını da yılda bir kere yerine getiren Haç f ari-
zasiyle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesin
de Sayın Bakanımızın ve Bakanlık erkânının 
bir noktaya dikkatlerini çekmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, son yıllarda hacı aday
larımızı taşıyan seyahat acentaları, Kuveyt'le 
yurdumuz arasında bir kısım sigara kaçakçı
lığını vazife haline getirmişlerdir. Kafileler 
halinde çıkmaya zorladığımız seyahat acen
taları bu meseleyi keşfettikten sonra canü gö
nülden 5 - 6 otobüs kafilesinin arkasına bir 
tanker, bir, iki eşya taşıyacak diye taktıkları 
açık kamyonlarla hac dönüşlerinde Türkiye'ye 
bir sürü kaçak cıncık - boncuk cinsinden eşya 
ve son zamanlarda tonlarca Amerikan sigarası 
sokmaktadırlar. Bunun üzerinde dikkatle du
rulmasını bilhassa istirham ederim. 

Aziz arkadaşlarım, hemen bunun yanında 
yurdumuzda artık belli ki, her yıl Hac mevsi
minde dışarı çıkan vatandaşımızın sayısı 27 - 30 
bin arasındadır. Ve bu Haç mevsimi Hükümetin 
ilân ettiği kısa müddet içerisinde de yerine geti
rilmemektedir. Hemen Ramazanın başlangıcın
dan itibaren yurt dışına türlü yollardan hacı 
adaylarımız çıkmaktadır. Bu çıkışlarda Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı maalesef hacı arkadaş
larımızın ilk konakladıkları büyük dış vilâyet
lerde hiçbir tertibat almamaktadır ve aziz ar
kadaşlarım bu, Arap ülkelerinde ve hele o an-

I da Arap ülkelerini ziyaret eden diğer ülkele-
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rin insanları nazarında Türk halkının perişan
lığını, yaşayışını kötü bir şekilde tasvir et
mektedir. Hele Şam gibi, Amman gibi merkez
lerde Hac mevsiminden üç - beş ay evvel ter
tibat almamak, Türkiye'ye, Türkiye'nin yaşayı
şına turizm celbedebilmek için en kötü notu 
kendi elimizle verdirmiş olmaktayız. 

Hemen bunun yanında diyorum ki; 27 - 30 
bin kadar vatandaşımız Arap memleketlerine 
bir vazifeyi yapmak için gidiyorlar. Buna kar
şılık aziz arkadaşlarım, Arap memleketlerinden 
Türkiye'ye giren turist sayısı da çok azdır. 
Bunun mânası da şudur; biz dışarıya turist gön
derirken, bu merkezlerde eğer yurdumuzu ta
nıtmak için bürolarımızı daha ciddî, daha çalış
kan bir halde tutsaydık, elbetteki buralardan 
da bu kadar gidişin hiç değilse yarısı Türki
ye'ye gelirdi. Bunun için Sayın Bakanlıktan, 
Kuveyt ve Cidde'deki bürolarımızın daha ça
lışkan ve daha verimli bir hale getirilmesini, 
Şam ve Amman'da da, hiç değilse aynı güçte 
birer büronun açılmasını, çalışır halde açılma
sını rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, tanıtıcı yayınlara 
gelince: Yurdumuzun turistik varlığını ve 
ulusal değerlerini ortaya koyan broşür, yol ha
ritaları ve tanıtıcı kitapların nefis bir baskı 
ve mizansen - pasaj düzeni içinde çeşitli dil
lerde ve renkli olarak yayınlanıp dağıtılma
sında fayda pek çoktur. Hattâ aziz arkadaşla
rım, bugünkü dağıtımını kâfi görmediğimiz ya 
y? ularla bile matbaa masrafı bir hayli fazla 
olmaktadır. Bakanlığın bu işler için bir matbaa
ya kısa bir zamanda kavuşması da dileğimiz-

Sayın C. H. P. sözcüsünün üzerinde durdu
ğu bir meseleyi Türk turizmi için Gr. P. olarak 
biz de esaslı nokta olarak kabul etmekteyiz. 
Son zamanlarda tıbbî turizm büyük rağbet ka
zanmaktadır. Bilhassa bâzı hastalıkların rad
yasyonla tedavisinden sonra, güneşi ve bitki
sel beslenmesi az olan iskandinav memleket
leri insanları, kaplıcalardan, şifalı sulardan, iç
melerden, şifalı mağaralardan daha fazla fay
dalanabilmek için Orta Avrupa ve Karadeniz 
kıyısında bir kısım tıbbî turizm merkezi olan 
memleketlere akın halinde gelmektedir. Hattâ 
öyledir ki, aziz arkadaşlarım bu, Karadeniz kı
yısındaki Halk Cumhuriyeti olan memleketler-
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do bile kışm ortasında bir kısım İskandinav 
memleketlerinden gelmiş turistleri çok mik
tarda görebilirsiniz. Bizim kaplıcalarımız ve 
şifalı sularımız Avrupa'da bir tek gifalı suyu 
istisna ederseniz, hemen hemen hiçbir devlette 
yoktur. Buna kargılık iç turizmi biraz canlı 
tutabilmişizdir. Dış turizm için kaplıcalarımız, 
şifalı sularımız - son zamanlarda birazcık is
tisna edersek mağaralarımızı - maalesef işlemez 
haldedir. Bunun üzerinde de dikkatle durulma
sını G. P. olarak gönülden dileriz. 

Aziz arkadaşlarım, turistik vesikalar alınır
ken türlü yolsuzluklar oluyor. Biz Gr. P. olarak 
bunun şikâyetçisiyiz. Yalnız şikâyetimizin he
men bir yanında da, bu vesikalar alınırken 
başlangıçta yanlış bir yol tutulmuştur. Efen
dim, bu kadar yüksek fiyatlar;, biz kendi 
milletimizden alacak değiliz, memleketin döviz 
kaynaklarını çoğaltabilmek için madem ki, 
burada yabancılar kalacak, bu fiyatları yüksek 
tutalım diye bir kısım gazinolar, bir kısım dis
kotekler, bir kısım oteller yüksek fiyatla ça
lışmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, dışarıda bunlara bakar
sanız Türkiye'den daha konforlu yerler bu fi
yatların altındadır. Bir Karadeniz sahilindeki 
Mamaya otellerinde üç öğün yemek de dâhil 7 
liraya turist yatırılmaktadır. Ve o otellere gir
diğiniz zaman Ankara Otelinizden de lüks ol
duğunu görürsünüz. Şimdi, Avrupalı turist, 
bu gibi turist çeken mıntakalan mı tercih eder, 
yoksa bütün parasını aldığımız bizim yerleri 
mi tercih eder? O otelin sahibinden şöyle bir 
şey duymuştum; Avrupalı turist bir ay iktisat 
edebilmek için buraya gelir, demişti. Yani Orta 
Avrupadaki yaşayışını bir ay terkettiği zaman, 
burada tatil geçirmiş olmasına rağmen de ikti
sat ederek dönmüş oluyor, aziz arkadaşlanm. 
Turistik yerlerimize tarife tatbiki yapılırken 
bunlara da fazla dikkat etmek lâzımdır. 

Sonra aziz arkadaşlarım, turist eğlence arı-
yarak gelir. Türkiye'de sayısı pek çok eğlence 
yerleri vardır, ama hiçbirisi turistik değildir. 
Sadece kâğıt üzerinde turistiktir. Alınan tari
fe de turistik, ama içerisine gittiğiniz zaman, 
dikkatle bakacak olursanız, kapıdan giren turist 
orayı ilk yarım saatte terk eder. Bundan sonra 
oranın turisti, soyulan yerli vatandaşımızdır. 
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Bu gibi şeyler üzerinde de Bakanlığın dikkatle 
durmasını rica eder, Yüce Meclise saygılar su
narım. 

Sayan Başkanım, eksik dakikamı ikinci söz
cümüz? ©lan Kabadayı'ya bırakıyorum. 

BAŞKAN — Zaten Sayın Kabadayı her za
man üg dakika ileri haklarını kullanıyorlar efen
dim. Sizin de o kadar alacağınız kaldı. Her za
man yapıyoruz onu. 

Sözaırası A. P. Grupu adına Sayın Kemal 
Erdemfde buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL ERDEM 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi 
üzerinde A. P. Meclis Grupu olarak görüş ve 
temennilerimizi arz edeceğim. 

Ekonomimizin en önemli meselelerinden bi
rini teşkil eden, dış ödeme dengemizin sağlan
masında başta gelen etkili faktörlerden biri ola
rak e\& alınan turizm alanındaki hükümetlerimi
zin almış oldukları tedbirleri ve politikayı mem
nuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Biliâdiği gibi uzun yıllardan beri açık veren 
dış ödemelerimizin dengeye kavuşturulması, 
Birinci ve tkinci Beş Yıllık Kalkınma plânları
mızın ânahedeflerinden birisidir. 

Yatırımlarını bütünüyle tamamlamamaıg, kal
kınma: halinde bulunan bir ülkede dış ödeme 
dengesinin sağlanamaması da şüphesiz tabiî bir 
olaydır. Ancak bu duruma imkânların elver
diği en kısa zamanda da çare bulmak, ekono
mi ilminin bir gereğidir. Hükümetimizin bu 
meseleyi, lâyık olduğu önem ve derecesinde ele 
aldığın^ görmekteyiz, öyle tahmin ediyoruz ki, 
İkinci pBeş Yıllık Kalkınma Plânının uygulama 
süresi bittiği zaman Türkiye bu alanda büyük 
mesafe almış olacaktır. 

Yurdumuza fazla miktarda yabancı turist 
çekmek için asıl sorun, turiste arzuladığı kolay
lıkları sağlamak, onda; iyi, güvenli günler ge
çirebileceği kanısını uyandırmaktır. Bu amaç 
dış tuıfşm gelirinin çoğaltılmasıdır. Bu da, dö
viz getirecek tesis ve işletmelerde Hükümetimiz
ce dahfu çok teşvik ve himaye tedbirleri almaşım 
gerekli kılar. 

îkiiâîi Beş Yıllık Kalkınma Plânımız, bu 
plân döneminde izlenecek turizm politikasının 
temel ilkelerini de malûmunuz olduğu veçhile 
şu şekilde tesbit etmiştir: 

İkinci plân süresince turizmin ekonomik, 
sosyal ve kültürel fonksiyonlarından tam olarak 
yararlanacaktır. 

Dış turizm geliri, yabancı turist sayısı ve 
bunların ortalaması yükseltilecek ve iç turizm 
hareketleri geliştirilecektir. 

Turizm yatırımları, turistik potansiyeli yük
sek bölgeler içindeki belli yerlerde yoğunlaştı
rılacak, kütle turizmine uygun konaklama ve 
ulaşım imkânları sağlanacak, bu yatırımlar kre
di voliyle malî ve hukukî tedbirlerle destek
lenecek, fizikî plâna göre yapılmaları gerçekleş
tirilecektir. 

Sektördeki fiyat politikası, uluslararsı reka
bet şartlarına göre düzenlenecektir. 

Sektödeki teşkilâtlanma yeniden düzenlene
cek, turistik tanıtmaya ve kredi politikasına ye
ni bir yön verilecektir. 

Turizm sektöründeki alt yapı tesisleri ile, 
örnek tesisler kamu sektörünce ele alınacak, 
diğer turistik yatırımlar özel sektörce yapıla
caktır. 

Yukarıda maddeler halinde açıkladığım tu-
rzim politikası hedeflerinin gerçekleşebilmesi 
için İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereken 
tedbirleri tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının sadece turizm sektörü ile uğraşması 
ve Türkiye turizminin tanıtılmasının, bu Ba
kanlık tarafından gerektiğinde diğer kamu ku
ruluşları ile işbirliği sağlanarak yürütülmesi 
hususları da tahakkuk etmiştir. 

Plânın tesbit ettiği diğer tedbirlerin de kısa 
zamanda gerçekleştirilmesini temenni etmekte
yiz. Bu tedbirlerden bilhassa turizm işletmeleri 
kurulması, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Banka
sının yeniden düzenlenerek turizm sektöründeki 
kredi politikasını yürütecek bir örgüt haline 
getirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi millî mer
kezinin kurulması ve Türkiye'nin turizm yönün
den fizikî plânının öncelikle bütün turistik böl
geleri kanlıyaoak şekilde tamamlanması sürat
le gerçekleştirilmelidir. 

Plânın tesbit ettiği amaçlara ulaşmak için 
yürütülecek çalışmalar Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının erörevidir. Ancak hedeflere zamanın
da varılabilmesi için. bu konuda, ilpili difrer 
Devlet kuruluslannm da bu Bakanlıkla tam bir 
koordinasyon içinde çalışmaları gerekir. 
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Genellikle böyle bir ahenkli çalışmanın 
ı mevcudiyetini de görmekte olduğumuzu ayrıca 
belirtmek isteriz. 

Bugün Türkiye'nün turizm işleri esas itiba
riyle 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanununa göre yürütülmektedir. Bu kanun, 
meydana çıkan gelişme sonucu bugünkü ihtiyaç-
ilıarı karşılıyamaz duruma gelmiştir. Yeni bir 
Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısı
nın da hazırlanmakta olduğunu memnuniyetle 
(haber almış bulunuyoruz. Bu tasarı ile birlikte 
Bakanlığın Teşkilât Kanununun da yeniden 
ele alınarak, ihtiyaca cevap verebilecek bir du
numa getirilmesini temenni ederiz. 

Bugün yurdumuzda çoğalan turistik tesis
lerin denetimini yapacak kadronun sayı bakı
rından yeters'Miğini de görmekteyiz. Bakanlık 
uzman denetçilerinin çoğaltılması bir zaruret 
olmuş'tur. Bu hususu bilhassa Sayın Bakanımı-
nn incelemesini istemekteyiz. 

Bakanlık teknik teşkilâtının, mahallî idare
lerim yaptıracakları turisitik yardımlar da bu 
idarelerimize proje, kontrol, teknik yardımlar 
da yapabilecek bir hale getirilmesini zorunlu 
görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, İkinci Beş Yılık Kal
kınma Plânı 1969 yılı içinde Türkiye'ye 735 
bm yabancı turisttin gelmesini ve bu turistlerin 
de 55 milyon dolar dış turizm geliri getirme
lerini öngörmüştü. 1969 yılının kesin rakamla
rına göre, Türkiye'ye gelen 683 513 turisttir. 
Aynı dönemde 46 milyon 175 bin dolar turizm 
geliri sağlamışlardır. Bu rakamlar plân hedefi-
ıi' çok yaklaşılmış olduğunu göstermektedir. 

1970 yılı için plân, Türkiye'ye 920 bin 
yabancı turist gelecek ve bu turistler Türkiye'
ye 77 milyon dolar dış turizm geliri sağhya-
caktır, demektedir. 

Bu konu ile ilgili diğer bir noktayı da açık
lamayı gerekli görmekteyim. 1969 yılnda Türki
ye turizm gelir ve giderleri bilançosu lehde 
3 780 000 dolarlık bir farkla bağlanmıştır. Bu 
farkın içinde bulunduğumuz 1970 yılında daha 
da çoğalacağını ümideitmıekteyiz. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız 1969 
yılı için gerekli yatak sayısını 102 665 olarak 
tesbit etmiştir. Ancak 1969 yılı içinde yatak 
adedûmiz 31 681 olarak, plân hedefinin altında 
kalmıştır. 1970 yılı içinde plânın tesbit ettiği 

ya'tak adedi 127 537 dir. Buna mukabil 1969 yı
lındaki yatak adedi rakamına ilâve olarak 
27 429 yatağı kapısıyacak tesislerin de inşa ha
linde olduğunu gördüğümüzü belirtmek isteriz. 

1969 yılı içinde tiler Bankası fonundan 
4 650 970 lira, Turizm Bankası eliyle 29 048 874 
lira olarak, toplam 33 699 844 liralık kredi da
ğıtılmıştır. 

ıSayın milletvekilleri, yukarda belirttiğimiz 
gibi, yatak adedindeki noksanlık göz önüne alı
nırsa, yatırımları çoğaltmak ve plân hedefine 
tam olarak varabilmek için kredi fonlarının bü
yütülmesi bir ihtiyaoolarak ortaya çıkar. 1970 
yılında bu konuda etkili tedbirler alınacağı ka
nısındayız. Turizm alanına kredi sağlamak için 
hâlen kullanılması mümkün olan kaynaklar 
ürerinde bir inceleme yapılmasını Sayın Baka
nımızdan temenniye değer görmekteyiz. Türkiye 
haiz olduğu tabiî imkânlarla tıbbî turizm için 
gerekli bütün şartlara mâliktir. Bu alanda Tu
rizm ve Tanıtma Bakanımızın verimli bir ça
lışma içinde olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu yoldaki çalışmalarının hızlandırılmasını ar
zulamaktayız. 

Türkiye şifalı sular bakımından dünyanın 
en şanslı ülkelerinden biridir. Tıbbî turizm ala* 
ianda ve bilhassa termalizmde bir program dâ
hilinde yapılacak yatırımların bizlere çok 
şeyler vâdettiğini de aynca beyan etmek isteriz. 

Turizm, mahiyeti itibariyle bir harekettir. 
ve bu sebeple ulaştırma ile birinci derecede il
gilidir. Yurdumuzda kara yolu altyapı tesis
leri memnuniyet verici bir gelişme içindedir. 
Turizmin geliştirilmesi bakımından, deniz ve 
hava ulaşımına önem verilmesi gerektiğine ina
nıyoruz. Turistik önceliği haiz bölgelerimizde 
ihtiyaca uygun hava meydanlarının yapılma
sının faydalı gelişmeler sağlayacağı kamsında-
dayız. Karakollarımızda trafik düzeninin sağ
lanması önemli bir konudur. Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının bu konuda İçişleri Bakanlığı 
ile bâzı çalışmalar yaptığını da öğrenmiş bulu-
luyoruz. Bu alamda alınacak etkili tedbirlerle 
yabancı yayın organlarının aleyhimizde yürüt
tükleri propagandaların büyük bir kısmı da ön
lenmiş olacaktır. 

Son zamanlarda kamu kuruluşları elindeki 
sahillerimizin elden çıkmaması için Hükümetçe 
alınan kararı da çok yerinde buluyor, bu şe-
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kilde gah i İlerimizin daha verimli tarzda değer-
lendiritoıesi imkânını doğurmaktadır. Çünkü 
kıyı turizmi, turizmin en önemli bir bölümüdür. 
Hüküniftimizin bu konuyu yurdumuzun yara
lına es. iyi bir şekilde bir düzene kavuştura-
cn^^a güvenimiz vardır. 

Sözlerimize son vermeden önce, yurdumuz
da tur|smin gelişmesi için faydalı gördüğümüz 
bâzı hususlarda biraz temennimiz olacaktır. 

Beü ĵdiye ve köylerimize turizm laüanındaM 
hizmetlerini gerçekleştirmek için yeterli para /© 
teknik j yardım yapılmalıdır. Ayrıca köy ve be
lediyelerimize turizm içlin gerekli bâzı tesisler 
Turizm Ba|kanhğmca yapılmalıdır. Turistik 
bölgelerdeki vaM, kaymakam vıe belediye yöne-
ticilerijftn turizm alanındaki bilgi ve görgüleri
ni lartıifnıak üzere, turizmde gelişmiş ülkelere 
gönılerffir. Bu bölgelerimizde muvaffak olmuş 
idareoitferimıızin, daha çok faydalı olabilmesi 
için, bu bölgelerdeki görevlerinin uzatılma
sını Tıirizm ve Tanıtma Balkanlısı diğer bıakan-
hklarclân temin etmelidir. Turizm dernekleri
ne, fıaıaÜyetleriylıe orantill yardımlar yapılmalı
dır. ©iş deviletllerdeki tanıtma büroîTıarımızın 
çoğıalt̂ taııası ve burada çalışan elemanların tâ
yini hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi 
yerindjödir. 

Satın .arkadaşlarım, sözlerimi burada bitirir
ken, lfîfTO yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ça
lışmalarının geçmiş yıllardan üstün olmasını 
ümidetler, Sayın Bakanımıza ve Bakanlığın 
muhterem mensuplarına hizmetlerinde başarılar 
diler, Bİ970 yılı Turizm ve Tanıtma Ba|kanlığı 
Bütçelinin aziz milletimize ve memleketimize 
hayırli ve uğurlu olmasını diler, Yüksek He
yetini^ mensubu bulunduğum A P Grupu ve 
şahsım adına saygıyla selâmlarım. (A P sıra-
lanndiBi alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, G P Grupu adına ikinci 
defa Şâyın İhsan Kabadayı'da, Sayın Vefa Ta-
nır'm | bıraktığı süre ile birlikte ve Başkanlı
ğın <H;her za-man gösterdiği müsıalmaha içinde. 

G |P GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım^ 

Başkanımızın gösltermiş olduğu bu anlayışa 
çok tıifekkür ederim. 

Ttunizm bütün dünyada iyi işletildiği takdir
de o memlekete çok gelir getiren |kaynıaklllardan 

birisidir. Türkiye olarak turizm mevzuunda 
geniş potansiyeli, imkânları olup da hu imkân
lar derecesinde maalesef gelir saglıyamıyan 
memleketlerin başında geldiğimiz de bir vakıa
dır. Bir memleketin tarihi «serleri, tabliî güzel
likleri, turizmin ianakaynağını ve ıtükenmiyen 
sermayesini teşkil eder. Bizde bunlar fazlasiyl© 
var. Türkiye tabiî güzellikleri, bakımından 
lâteşbrh oenneit diyecek kadar güzel bir ülke
dir. Dünyada Türkiye'den başka hiçbir mem-
lelket bulamazsınız ki senede dört mevsimi ol
sun, yedi iklime ait her türlü meyvası ve sebze
si yetişisin. Bu ancak ve ancak Türkiye'dir. 
Kışta yazı bulursunuz, baharda sonbaharı bu
lursunuz. Burası Türkiye'dir. Tanrı her şeyi 
vsrmjBltıir. Ancak işletmek, değerlendirmek bize 
kalmaktadır. 

İkindi kategori olara]k tarihî eserler dedim. 
Tarlhd acınız, balkınız, ihtiyar ıtıarihimiz sinesin
de Anadolu kadar gelmiş geçmiş devirlerin me-
derayetlerinliı ve kıymetli ©serilerini toplayan 
h?;şk% bir üılke bulamazsınız. Tam otuzijki mil
le*© ait, medeniyete ait her türlü tarih kalıntısı 
vardır ve yaşamaktadır. Otuzüçüncü olarak 
Selçuklular, Osmanlılar gelmiştir. Bu iki dev
letin de en canlı ve zengin eserlerini Anadolu'
da bulmak mümkündür. Tarihe iaşkı olan, gel
miş geçmiş tarihî eserleriyle görmelk istiyen her 
turist Türkiye'de gönlünü, mânasını doyur
mak anlamında hiçbir yerde bu derece nasip ve 
feyiz taramaz. Fakat, maalesef yılların ihmali, 
âtıl ve kötü fikirler bu hazinenin kıymetini 
bülmemıek gibi Türk Milleti olarak hiza makûs 
bir kadere sürükleyip götürmüştür. Eski çağ 
esıerlerinli. Anadolu^da gezdikçe, görürüz. Kimi 
kıymetli sütunlar damlarda yuvak olmuş, kimi 
sütun başları da köylerde köşe taşı olmuştur. 
Tam iki Asır Anadolünun ©ski çağ eserleri ça
lınmış, soyulmuş, Avrupa ve Amerika'nın mü
zelerini doldurmuştur. Yüreğimizin en büyük 
acısı son olarak kaçırılan Borak hazinesi ve 
bunun götürülürüdür. Avrupa'yı en son ola
rak gidip gördüğümde tarihî yerlerini gezip 
dolaştım. Millet olarak kalabilmek için kökü
müze, yapımıza, vatanımıza ecdadımızın bırak
tığı toprakların bize bıraktığı ©serleri koruma
ya mecburuz. Avrupalı, tarihi ©serlerini, bir 
celinin çeyizine baktığı gibi hakmış, korumuş. 
Bir kuylmcunun, bir sarrafın nadide işlediği 

il 



M. Meclisi B : 90 28 . 5 . 1970 O : 3 

pırlantayı, elmıaısı işlediği gibi eski eserlerini 
İkoruya gelmiştir. Fakat neye yalan söylıiye-
yim, turizmlin hıajkiki kaynağı olan, bizim millî 
pasaportumuz, hüviyetlimiz ısayıltan bu leserleri 
hiç de iyi koruyamadığımızı, gelen turistlerin 
bu manzarayı ıseyrettiktıen sonra bize pek iyi 
not vermadiğmii, burada hüzünle söylıiyerek 
G, P. Cfrupu adına bundan böyle tedbir aılmmıa-
Ginm muifeka ve mutlıaka lüzumlu olduğunu 
belirtmeye mecburum. 

Evet, turizm ba|kımındian en çok imkân
lara böylece sahibiz, fakat geliri az olan bir hal
de kalmışız. Turizm bakımından yağ, şeker ve 
irmiğe sahibiz fakat turizm ahçıbaşıısı ola
mamışız. İnşallah bundan böyle bu imkânları 
kul-ıanmıssını biliriz. 

Turizmde yeni. gelişmeye ve milletçe haysi
yetlimizi koruyarak millî seferberliğe girmeye 
mecburuz. Bir arkadaşım, hafızamda yanlış 
kaMnamışsıa-, «turizmde pek de büyük iraıtkân 
?ıağlıanmiâ ; amı edildiği gibi kalkınmada im
kân buhmıjnıaz.» dedi. Biz G P Grupu olamk 
Anadolu'nun bu zenginlikleri ve hazinesi kar-
•sısın'da pdk büyük imkân bulunacağınla, bütçe
d e . açıkları kapayacak kadar zengin bir im
kâna sRhibolduğuna kaianiiz. Yunanistan, îtaıî-
v , V3 İsmnyLVnın imkânlarına bakaraalk bütçe
de çok büyük imkân kazanmış olduğunu, sağ-
femış olduğunu acı olarak görürüz ve bunu 
îıen^l vvm ve hesabımıza fena bir puvan oKa-
rak (kıatoul etmeye mıecbuıruz. Hal böyle iken 
maalesef turizmde giderimiz fazla, gelirimiz 
çok azdır. Turizmden gelen, hatırımda kaldı
ğına göre, 26 milyon dolar kadar bir şey, giden 
d&s 40 milyon doların üstünde zannediyorum. 

Hacılar mevzuunu arkadaşım söyledi, üze
ninde duracak değilim. Titizlikle durmak lâ
zımdır. 

Turizm için bizde ikinci büyük şanssızlık, hal
kımızın tarihsel akışında, millî ve dinî inançla
rında turizmde gelir sağlamada bize imkân vermi
yor, Münevver olarak tekmilimiz kravatta değil, 
icraat, hizmetleriyle halka eğitici ve uyarıcı ham
lelerimizle halkı, uyandırmaya mecburuz. Türk 
halkının millî yapısı, inançları turisti maalesef 
misafir diye kabul etmekte. Tanrı aşkında, 
ebedi ecdadmdan tevarüs ettiği duygularla ona 
bedava, bol keseden misafirperlik göstermekte
dir, turist muamelesi yapmamaktadır. Halkı

mıza bunun turist olduğunu, efendilik, insanlık 
yapılmasının lüzumunu, ama ve ama yapmış ol
duğu hizmetin karşılığının alınması gerektiği 
hakkında onu uyarmak hepimize düşen vazife
dir. 

İkinci bir talihsizlik de maalesef bir kısmı 
açıkgözler üç kâğıtçılar, turisti parası bitmiyen, 
hesabını bilmiyen insan gibi kabul ederek onu 
soymak, yüzmek anlayışında bir zehaba kapıl
maktadır. Birçok hâdiseleri işitiyoruz, Tür
kiye turizmi için bunlar pek de hoş hâdiseler 
değil, nahoş hâdiseler olmaktadır. Bunların 
üzerinde de, turizmin istikbali için ehemmiyetle 
durmaya mecburuz. 

Turist ne arar? Tarihî eserler arar, var biz
de; tabiat güzellikleri arar, var bizde; deniz 
arar, fazlasiyle var; plaj, güneş hiçbir yerde 
bıılunmıyacak zengince var. Onun yanısıra iyi 
servis, barınma yeri, yol, emniyet arar. Maa
lesef biz, iyi servis bakımından emsali memleket
lerle mukayese ettiğimiz zaman çok geri oldu
ğumuzu. görürüz. Turizmde servis bakımından 
personel yetiştirmeye, bu yolda kurslar açmaya 
mecburuz. Genç ve dinamik bakanımın Garbta 
gördüğü ölçülerle servis işlerine ehemmiyet ve
receğine ve bu eksikliğin, telâfi edileceğine inan
mış bulunuyorum. Barınma bakımından oteller, 
motellerimiz vardır, fakat bilhassa temizlik bakı
mından, servis bakımından çok zayıftır, yolları
mız yeni yeni gelişmektedir, inşallah turistin 
arzu ettiği seviyeye kısa zamanda ulaşacağına 
kaaniiz. Emniyet, hiç yok demiyeceğim, vardır 
ama zaman zaman olan hâdiseler, millî haysiye
timizi kırıcı şekilde Batı basınına intikâl etmek
te, bizi üzücü hâdiseler doğurmaktadır. Turiz
min hemen mevsimine girdik. Bu mevsimde, 
tedbirde kusur etmiyelim de takdire bühtan et-
miyelim. anlayışında, özür dilerim, G. P. Grupu 
adına tavsiyede bulunmaya mecburum 

Rehber yetiştirmeye de mecburuz arkadaşlar. 
Anadolunun zengin hazinelerini görmeye gelen 
turiste, kırık derik rehberlerle tanıtmaya imkân 
olmadığına göre, lisan bilen, centilmen anlayış
ta rehberler yetiştirmek lüzumuna inanmakta
yız. 

Gümrük muameleleri; hakikaten pek çok tu-
l ristin şikâyet ettiği bir mevzudur. Muamele de

ğil, bilhassa Garplı turist için cehennemi bir 
muamele olmaktadır. Gümrük ve Tekel Bakan
lığı Bütçesinde söyledik, Turizm. Bütçesinde de 
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söyliyeiim, bir koordine ile turistleri sıkıcı ha
reketlerin tasfiyesi yolunda genç bakanımdan 
yeni üamleler beklemekteyim. Turist güler yüz 
ister, ervlâdın babadan istediği gibi güler yüz 
ister. Abus surat, Rusya militarizmi gibi katı 
çehre Sürtemez. Turistlerin bu mevzuda zaman 
zaman şikâyetçi olduğunu duyuyoruz. Herkesin 
yüzü gfülemez, benim gibi... -Zira ben katı in
sanım^ L Gül deseniz, zorla gülünmez, mümkün 
değil, içten gelmeli. Çünkü bu Allah vergisidir. 
Bunun bir elemeye, seleksiyona tabi tutarak, 
buna elverişli insanların rehber olarak turizme 
ayrılmisını hattâ ve hattâ turistlerin dahi bu 
katagp^ide tertibe alınması Türkiye'nin turizmi
nin gerçeği için ciddî hamleler olur kanısında
yız- ! 

Hükümet turizme cidden kıymet vermekte
dir, G« I\ olarak takdirle anarız. Az faizle ciddî 
krediler vermektedir, ama yeter derecede midir? 
Hayır ̂  Eksiklikler yönünden çizmiş olduğumuz 
tablo karşısında kâfi değildir; inşallah gelecek 
bütçelerde daha fazla olarak ayrılacağına ina,n-
maktajpız. Meslekten olmıyan kimselere bu tu
rizm kedilerinin verildiğini duymaktayız. İn
şallah (bunlar lâftır, ciddiyetle alâkası olmaması 
bizleri! ancak sevindirir. Bu kredi tevziinin öy
le ise feha ciddî ölçülere bağlanmasını, meslek
ten olknıyan kişilere verilmemesini, otelcilikle 
lokanta işlerinin, Batıda bir ekol olduğuna göre, 
bu meslekten olan, yetiştirilen kimselere veril
mesini! Türkiye turizminin geleceği için büyük 
faydalar sağlıyacağını da Grupum adına borç 
bilirini. 

Arlsadaşım da söyledi, maalesef sahilleri gez
diğini* zaman görürsünüz ki sahillerimizde bizim 
gibi hftlk adamına, fakir ve fukaraya dilim ka
dar yer kalmamıştır. Açıkgözler eliyle hân-ı 
yağmaya uğratılmıştır. Yunan yağması gibi. 
Sayın Bakanımın, turizm denince akla sahil, 
güneş geldiğine göre, bunları koruyucu, hazine 
ve millet menfaati için koruyucu tedbirlerin 
almasını, hân-ı yağma olanların da tasfiyesi yo
lunda f erekli tedbirlerin alınmasını, millet na
mı hesabına geleceğimiz için faydalı görmekte
yiz. 

Ttaizm demek, beton yığını demek değildir. 
Bu bir hastalık haline geldi. Bundan vazgeçe
lim. Turist bırakıp geldiği memleketlerde be
ton yığının âlâsını görmekte, bulmakta onun 

içinde kalmaktadır, öyle ise geldiği memleket
te, bırakıp geldiği kendi memleketinde görmedi
ğinden başka şeyler bulmak istemektedir, öyle 
iıse biz, milli pasaportumuza ve millî hüyetimi-
mize bağlı, binalarımızı, inşaatlarımızı bu hü
viyette yapmalıyız, iç desen, dekor döşemesini 
de bu anlayışla döşemeye mecburuz. Batı an
layışında biz beton yarışına çıfcsak, konfor ya
rışına çıksak, varamayacağımıza göre, kendi 
millî mimari tarzımıza iç desen ve dekorunu da 
o anlayışla döşemeye mecburuz. 

Turizm polisinin 5 yıllık da olsa, ihyasını 
G.P. olarak lüzumlu görmekteyiz. Turizm sa
nayii hakikaten, Konya'dan kıyaslıyorum, göğ
sümüzü kabartır derecede gelişmiştir. Ama kâfi 
midir? Değildir. Turizm sanayii az parayla çok 
gelir getiren sahadır. Buna biraz da o hız ve-
rilelbilirşe, daha çok gelir sağlıyacağına biz 
G.P. Grupu olarak inanmış bulunmaktayız. 

Anadoluda birçok belediyeler, turizm ba
kımından imkân ve Türk Milletine şans vaadet-
mektedir. Bu belediyelerin gelir kaynağı sade
ce İller Bankasıdır. Bu kabil belediyeleri İller 
Bankasından başka kaynaklara bağlayıcı ted
birlerin bulunmasını da lüzumlu ve zaruri gör
mekteyiz. 

Turizmle ilgili birçok özel müesseselerin za
man zaman hatalarını, millî haysiyetimize do
kunan jm kızartıcı hallere varan taraflarını 
duymaktayız. 

Sayın Hükümetten ve bu Bakanlığı yürü
ten Sayın Bakandan, bu kabîl hareketlerde, 
önümüzdeki bir turizm mevsiminde daha has
sas olmasını, bunların ciddî bir seleksiyona ve 
organizasyona tabi tutulmasını, bu kabîl hâ
diselerde gözünün yaşma bakmadan, belgeleri
nin iptalini istirham eder, yeni yıl bütçesinin 
memlekete, millete, bunu yönetmekle mükellef 
olan Bakanlığa hayırlı, uğurlu olmasını temen
ni eder, cümlenizi saygı ile selâmlarım. (G.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
ti. Kişisel görüşlerini arz etmek üzere, Sayın 
Mustafa Kaftan, buyurun. 

MUSTAFA KAPTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının muhterem mensupları; gecenin 
bu saatinde, Yüce Meclisin ve muhterem Ba
kanlık mensuplarının yorgun olduğu bir de-
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virde, hazırlamış olduğumuz kişisel görüşme
lerden sarfınazar ederek, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı ile ilgili, yalnız bir konuda şahsi di
lek ve temennilerimi arz ötmek üzere huzurunu
za geldim. 

Muhterem milletvekilleri; bugün öğleden 
evvel Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinde bir ve
sileyle beyan ettiğimiz gibi, Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı kuruluşların bilançolarını kor
kunç zararla bağlamasının nedenleri üzerinde 
dururken, bu kuruluşlardan politikacının çir
kin elini çekmesini temenni etmiştik. Hükümet 
yetkilileri ve Bakanlığın Çorumlularından ışık 
sık Meclis kürsüsünde ve millet huzurunda 
partizan yönetimden sarfınazar edildiğine dair 
vaidler duymamıza rağmen maalesef çeşitli 
(bakanlıklarda ve muhtelif kuruluşlarda, par
tizan görüntülere şabidolmaktayız. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının hal ve gi
diş altı üzerinde iktidar ve muhalefet partisine 
mensup arkadaşlarımız tarafından yapılan 
eleştirilenden sonra, şu hususu belirtmek müm
kün ki, 1949 senesinde, Turizm Teşvik Kanu
nuyla ortaya atılan bu örgüt, 1970 senesine gel
memize rağmen, Türkiye'nin turizm dâvasında 
bir arpa boyu merhale katetmemiştir. 

Kamu ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin blân-
ıçolarının müzakere edildiği Yüce Mecliste, yine 
bir vesileyle konuştuğumuz üzere, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına bağlı kuruluşların, Tu
rizm Bankası, Yeniköy işletmesi, Kervan Ote
li işletmesi, Küçüksu, Ataköy, Bilsen Oteli iş
letmeleri gibi Inıruluşların bilançolarını kor
kunç bir zararla kapattıklarını, bunların tu
rizm sanayiine hizmette kendilerinden bekle
neni kesin olarak veremediklerini söylemiştim. 

Bunun çeşitli sebepleri içerisinde, bilhassa 
partizan düşüncenin kırınJtılarını bulduk. Ben 
şahsan 6 aylık Turizm ve Tanıtma Bakanının 
veyahut ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
bugünkü sorumlularının bu Meclisten, bu so
runun cevabını vermesini beklemem. Bunun de
lilleri ve ötelere giden sebepleri vardır. Fakat 
bundan birkaç ay evvel bizzat başımdan geçen 
bir olay, benim Turizm Bakanlığı Bütçesi mü
zakerelerinde maalesef partizan bir düşünce ile 
(hareket edildiği şeklindeki kanaatimi izhar et
meme vesile olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri; bundan iki ay 
kadar evvel, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
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bir önerge tevdi ederek, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının, dernekler ve kuruluşlar şubesin
den yalnız 1969 senesinde hangi derneklere, han
gi kuruluşlara, ne ölçüde, ne miktarda yardım 
edilmiş olduğunu 'sordum. 

Sayın Bakanlığın lütfedip bana vermiş ol
dukları cevapta, biraz evvel arz ettiğim müta
lâamı tedideden ve üzülerek beyan edeyim, 
Ibeni ve dinliyecek olan sizleri üzecek kötü ör-
nekleı* gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım; 1969 senesinde İs
parta'da Atabey Güzelleştirme ve Turizm Der
meğine, bu Bakanlıktan 15 bin lira verilmiş. Yi
ne 1969 senesinde İsparta'da Afşar Köyü Tu
rizm ve Tanıtma Derneğine 10 000 lira, yine 
İsparta'da, İsparta Turizm Derneğine 20 000 li
ra, yine İsparta'da, İsparta Turizm Derneğine 
20 000 lira gibi bir yardımda bulunulmuş. 

Turistik derneklere ne şekilde yardımda bu
lunulacağı, tahmin ediyorum, bu işle ilgili bir 
yönetmelikle teısfcit edilmiştir. Her halde Tür-
kiyefae turizme hizmet edecek, turizm sanayiine 
katkıda bulunacak yan kuruluşları teşvik et
mek amaciyle bu tip yardımlar öngörülmek
tedir. 

Ben, muhalefet partisi liderinin seçim böl
gesi olan Malatya^da bütün formaliteleri ik
mal edilmiş bir turizm derneğinin kurulduğunu, 
bir müze tesis edilmesi yolunda gayret içinde 
bulunduğunu ve aynı şekilde, iktidar partisi 
Genel Başkanının memleketine bir yılda olan 
yardımın, hiç olmazsa omda birini verecek şe
kilde bir yardım talebinde bulunmuştuk. Bu 
hususta gerekli inceleme ve tatbikat Malatya 
valiliği ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının il
gili bölümünde yapılmış, yardım verilmesi ge
rekçesiyle bakanlık yetkililerine sunulmuştu. 
Biraz daha tereddüt ettiğim için eski Turizm 
ve Tanıtma Bakanı bir arkadaşımla birlikte 
kendisinden çok şeyler beklediğimiz ve hâlâ 
ümidimizi muhafaza ettiğimiz Sayın Turizm ve 
Tanıtma Bakanından ricada bulundum. Ha-
tırlıyacaklar, bizi müsteşara gönderdiler, sa
yın müsteşar da, ilgili dairenin kuruluşun baş
kanımdan telefonla durumu sordu ve yanımızda 
böyle bir turistik dernek kurulduğunu ve yar
dıma hak kazandığını beyan ettiler, vaitte bu
lundular. Fakat arkadaşlar ifade eldeyim ki, biz 
Malatya Turizm ve Tanıtma Derneği olarak 
foir kuruş yardım almadık. Bütün Türkiye'de 
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örneklerini verdiğimiz, bilhassa Isparta'daki ör
neklerinle (benzer şekilde olmasa bile, onun 
çok CİM bir miktarda bir yardımdan istifade 
edilemedi. 

CAV1T OKYAYUZ (içel) — İsparta'dan 
başka yere verilmemiş mi? 

MUSTAFA KAFTAN (Devamla) — Arz ede
ceğim jsrkadaşlar. 

MuWterem arkadaşlarım; İsparta'da 1969 se
nesinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanaliyle 
yapılan yardımın dışında, elimdeki listeden bir 
tanesini okuyayım, istanbul ilim Yayma Ce
miyetine 150 000 lira verilmiştir. 

Şimdi, ıSaym Bakanımdan ve bakanlık men
suplarından sorarım; ilim yayma cemiyetinin 
turizmle ilgisi veya ilişkisi nedir? Şimdiye ka
dar İlim Yayma Cemiyeti Türkiye turizmine ne 
kadar ne ölçüde bir katkıda bulunmuştur? 

Üniversite olaylarının esasını tetkik etmek 
ve araştırmak üzere İstanbul'a gittiğimiz za
man, aşırı ısağ grup öğrencilerinin cebinde ta
şıdığı Bdlâhların ilim Yayma Cemiyeti tara
fından verildiği iddiasına karşı, böyle bir ce
miyete Turizm ve Tanıtma Bakanlığından 
150 000 lira gibi büyük bir meblâğın verilmesini 
aklın ve mantığın kabul etmesi mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Kaftan süreniz dol
muştur. 

MUSTAFA KAFTAN (Devamla) — Mü
saade ederseniz bağlıyayım efendim. 

BAŞKAN — Bağlayın. 

MUSTAFA KAFTAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; görüyorsunuz ki, partizan 
düşünce veyahut politik düşünce, ekonomik ve
ya turistik gayesi ön plânda tutulan dernek 
ve kuruluşların içerisine sinsice girdiği tak
dirde, bu kuruluşlardan memlekete bir fayda 
beklemeye imkân yoktur. Bugün Turizm ve Ta
nıtma ;Bakanlığına bağlı, yukarda arz ettiğim, 
başlta Turizm Bankası olmak üzere diğer kuru
luşların hiçbirisi memleket turizmine hizmet 
edecek, memleket turizmine katkıda buluna
cak en küçük bir güce sahip değildir. Bu ba
kımdan, biz anamuhalefet partisi liderinin 
memleketine Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın yardım yapmamasını, buna mukabil ikti
dar partisi liderinin memleketine, kendi ver
dikleri vesikada okuduğum, bir sene içeri

sindeki yardımın yapılmasındaki sakat düşün
ceyi burada belirtmek için huzurunuza çıktım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C.H.P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz, buyurun. 
ÇETİN YILMAZ (içel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Turizm Bakanlığının de
ğerli mensupları; huzurunuzda Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının 2 nci 1970 yılı Bütçesini 
eleştirmek ve kişisel görüşlerimi sunmak için 
bulunuyorum. Bu rastlaşıdan yararlanarak 1970 
yılı Bütçesinin ulusumuza yararlı olmasını dile
rim. 

Değerli arkadaşlarım; bütün hareketi ve 
hızlılığı ile yaşadığımız teknolojik çağın, en
düstri ülkelerindeki kesiminde yorgunluk art
mış, çok sınırlı ve ölçülü zaman ayarlaması 
içinde makina ve yaşam görüntüleriyle, aynı 
doğrultu ve oranda bunalım yoğunlaşmış, aksi 
yönde de refah ve varlık çoğalmıştır. Bu ne
denle iç ve dış turizmin bir bacasız sanayi ko
lu olarak, ama salt ithalâta dönük bir sanayi 
kesimi olarak, ulusların ekonomik hesapları 
arasındaki önemli yerini almıştır. 

Şu anda, 140 milyon insan, dış, 700 milyon 
insan da, iç yer değiştirme, gezme, eğlenme, 
dinlenme, öğrenme, tedavi, görme ve gereksin
melerini doyurmak için kafa yormakta, plân 
hazırlamaktadır. Yaygın refah ekonomilerinin 
rahatlığı içinde olan endüstri ülkeleri bile, bu 
kesimin yararlarına kapılarını açmışlar, ekono
milerine katkıda bulunacak bu tatlı kârları 
plânlama zorunluğunu duymuşlardır. Çünkü 
turizm, bir tatlı, kârlı ithalât endüstrisidir. 

Turizm, bir ülkenin dış ticaret, dış ödeme
ler, istihdam, kültür, millî gelir etkinlikleriyle 
yakından ilgilidir ve ulusal, bilimsel bir politi
kayı gerektirir. Değişik siyasal iktidarlar dö
neminde bu önemli konu, ulusal ve bilimsel ola
rak ciddiyetle ele alınmamış, taklit ve görgül 
bir nitelikte politika ile doğal gelişimine bıra
kılmıştır. özellikle İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına göre, turizmin temel ilkeleri olan dış 
turizm gelirleri, yabancı turist sayışı ortalama 
tüketimleri amaçladığımız sayıyı bulmamıştır. 

Turizm yatırımları turistik potansiyeli yük
sek böîgaler içindeki, balli yörelerde yoğunlag-
mamış, kütle turizmine uygun konaklama, 
ulaşım olanakları sağlanmamış, kredi yoluyla 
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malî ve hukukî sosyal tedbirlerle desteklenerek 
fiziki plâna öngörülen amaçlara ulaşılamamış
tır. 

Turizm sektöründeki vatırım politikasında 
altyapı tesisleri, buna yardımcı olanaklar, ör
nek kuruluşlar kamu sektörünün görevi iken, 
bu sektör özel girişime öncülük ve örneklik gö
revini yapmamış, yapamamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerine göre iç 
turist sayısı yılda % 10 artışla 1972 de 
2 363 000 turist ihracatını öngörüyor. Dış tu
rizmde yılda % 25 artışla 1972 de 1 435 000 tu
rist beklenirken, 10 günlük tüketim süresi içe
risinde 70 milyon dolar kâr ümide diliyor. Bu
na paralel olarak bu dönem içinde 700 milyon 
liralık turizm yatırımı yapılacağı plân gereği 
olarak önemli vaitler arasında bulunuyor. 
Hippi hesaplarına göre yapılan bu varsayımla
rın ne ölçüde yurt gerçeklerine uyduğunu; 
ulus severliğinden, iyi niyetinden hiç şüphe et
mediğimiz, ayağı toprakta, gerçekçi, dürüst bir 
Anadolu çocuğu olan Sayın Bakandan öğren
mek istemek de en masum haklarımız arasında
dır. 

öylesine oynak, kıvrak bir görünüm arz 
eden nazlı dış turizm etkinlikleri, uluslararası 
siyasi olaylarla, iklimle, ekonomik olaylarla, 
iç politika ile, ülkelerin toplumsal düzen çal
kantıları ile ilgilidir. Bu nedenle, Turizm Ba
kanlığı bir koordinel Bakanlıktır, etkinlikleri 
diğer yatırım bakanlıklariyle yakından ve na-
yati önemde ilgilidir. Bakanlıklararası işbirliği 
yatırım beraberliğinin sağlanmamış olması 
da eleştirilerimiz arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım; Orta - Doğu bunalı
mı, Yunanistan'daki yönetim antipatisi, yakın 
ve uzak Doğu ülkelerindeki turizm ilkelliği, ha
zırlıksızlığı, doğası, tarihî uygarlık ve kültür 
mirasiyle ülkemizi; turizm albenisi olan bir çe
kim merkezi, bir iştiiha alanı haline getirmiştir. 
1970 insanı sinirlenmemek, dinlenmek, eğlen
mek, öğrenmek zorunluğundadır. Uygar Kuzey 
insanının özlemini çektiği güneş ve sıcak deniz, 
varlıklı Orta - Avrupa insanının görmek istedi
ği eski çağ kalıntıları, hastalarının yararlana
cağı tıbbi turizmin doğal kaynaklan, örf ve 
âdetleriyle, folklorik değerleriyle bu ülkeyi 
görmek istiyen turist için îtalya - Yunanistan 
barajı bu ülkelerin tarihî geçmişinin kökü olan 
Anadolu ile iyi geçinmek zorundadır. Bu özel-
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likten, ayaklı reklâmlar ollan turistler aracılığı 
ile yararlanmalıyız. 

Türkiye 'rnizin her yöresinin bir Selçuk, Ber
gama olduğunu, Urfa'nın Halilürahanan'ı, Mev-
lânası, Silifke'nin Kanlı Divane, Ayatekya, 
Uzuncaburç, Cennet - Cehennemi ve birçokları 
cazibe merkezi olarak dikkatlere ve ilgilere su
nulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarımı, bu kısacık zaıman par
çasından yararlanarak eleştirilerimi özet olarak 
sıralıyacağım : 

1. — îmar plânlarının hazırlanmasına tu
rizm düşüncesi tartışmasız konmalıdır. 

2. Bern Üniversitesi Turizm Araştırma 
Kürsüsü örneği; üniversitelerimizde turizm 
araştırma kürsüleri açılmalı ve turizm etkinlik
leri ve yatırımları görgül yöntemden çıkarılıp, 
bilimsel verilere dayanJdırılmalıdır. 

3. Turizm ulaşımı % 37,1 uçak, 50,7 ka
ra, % 7,3 demiryolu, 4,9 denizyolu aracılığı 
ile yapılmaktadır. Deniz ve demiryolu ulaşımı
nın kolay, rahat, ucuz, güvenli olması sağlan
malı, millî şartlarla uçak sistemi planlanmalı ve 
uygulanmalıdır. 

4. Almanya'da bir gölün etrafında 27 746 
yatak vardır. Turizm merkezlerindeki yatak sa
yısı yetersiz ve niteliksizdir. Bir konuklama 
plânlaması yapılmalıdır. 

5. Turistin tüketim gereksinmesini sağlıya-
calk çekim ve tüketim kuruluşları kamu girişi
mi olarak ele alınmalıdır. 

6. Turizm yatırımlarında kamu ve özel sek
tör koordinasyonu sağlanamamış, bir başıbo
zukluk ve kontrolsüzlük içinde turizm ve vur
gun, eş anlamlı iki etkinlik durumuna gelmiş
tir. Turizm ve kâr kavranılan insancıl ve gele
ceğe dönük değildir, gündelikçidir. 

7. Yaygın ve örgün turizm eğitimi kaçınıl
maz bir zorunluktur. BataıIıîklararaBi bir 
önemli konu olarak derhal ele alınmalıdır. 

8. Mübalâğalı ve düşü&el propagandalar 
turiste hayal kınklığı yaratmaktadır. Gerçekçi 
ve yaygın, etkin bir propaganda üslûbu gerek
lidir. 

9. Tıbbi, tarihî, spor, av, doğal ve tabiî tu
rizm envanterleri yapılarak önce iç turizm ha
reketi sağlanmalı ve bu etUrinlik dış turizmin 
finansmanı olarak değerlendirilmelidir. 

10. Dış ve iç turizmin fiziksel plânı yapıl
mamıştır. 
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11. Doğasını ve tarihini korumak zorunlu
sunda 'Olduğumuz ülkemizde turizm kontrollan 
ve koruyucu tedbirlerimiz yetersizdir. Bakanlı
ğın teftiş ve tedbir örgütleri yok denecek kadar 
azdır. 

12. Sosyal turizm ofisi kasası kurulmalıdır. 
13. Güler yüzlü, insancıl ve ahlâklı olmı-

yan gümrük koşullan ve kontrollan sert ve in
safsız eleştirmelimizden birisidir. 

14. Sosyal turizmin gereği olan sahil yağ
ması durdurulmalı, sahillerimiz petrol şirketle
rinin tekelinden kurtanlmalı, yereysel özelik
lerine g<>re kamusal kuruluşlara önem verilmeli, 
mutlu azınlık için yapılan lüks Devflet yatırım-
lan halka açık bir üslûba dönüştürülmelidir.. 

15. La Payette ve Piyer Loti'yi büyüleyen 
îstanlbul bir çekim merkezi olarak hem doğası, 
hem tarihini kaybetmektedir. İstanbul konusu 
başlıbaşına bir turizm konusudur. 

16. Turizm kredileri üllfcede üzerinde en 
çok dedikodu yapılan Bakanlığı birtakım kirli 
«amlarm hedefi yapan bir başka konudur. Kre
di dağJtemı bir gerçekçi ve bilimsel kontrollü 
modelle önlenmeli, ulusa! çıkar endişesinin tam 
hâkim olduğu, plân ve ahlâk ilkelerinin işledi
ği bir örgütsel çalışma içine alınmalıdır. 

DeğeıUi arkadaşlanm, Turizm Bakanına olan 
güven duygularımı bir kere daha belirtir, bu iş
lerin üstesinden geleceği umuduyla 1970 bütçe
sinin Türk ulusuna yararlı olmasını diler, hepi
nize saygılar sunanm. (C. H. P. sıralanndan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — İki aded kifayeti müzakere tak
riri gelmiştir. Sayın Bakana söz veriyonım. Sa
yın Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cev
heri, buyurunuz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1970 yılı 
bütçesi üzerinde çok değerli konuşmacı arka-
daşlanımam, hakikaten gayet güzel bir işbirliği 
anlayışı içerisinde bize yön gösterici olan ten-
kidlerine, temennilerine cevap verirken, gece
nin bu ilerlemiş saatlerinde tahammül enerjili
nin sonuna gelmiş çok değerli arkadaşlarımın 
da şaibemi fazla tüketmeden, yine huzurunuza 
takdim edilip, sarfı için izin istihsali istenen 
Bakanlık hizmetlerinin ana birtakım meselele
ri haklajıda kısa maruzatta bulunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlanm, Türkiye gerçekten; 
bir çok arkadaşlanmızm, aşağı yukan bütün 
konuşmacıların değindiği gibi, büyük bir tu
rizm potansiyeline sahip, dünyada pek az mem
lekete nasibolmuş pek çok kıymeti sinesinde 
toplıyan, pek çok turistik değeri topraklan üze
rinde banndıran bir memlekettir. 

9 000 - 10 000 seneyi bulan tarihî tesbitler-
le bu çağlara ulaşan büyük bir medeniyetler 
silsilesinin, yine her noktasında birbirinden da
ha güzel 6 000 kilometrelik bir sahil şeridi ile 
çevrili olan memleketimiz bugün bütün dünya
da turizm endüstrisini kendi ekonomik hayatı 
içerisinde önplâna geçirmek istiyen memleket
lerin arasında değerli ve hatın sayılır bir yere 
sahiptir. 

Sayın konuşmacı Kabadayı'nm memleketi 
olan ve dünyada en eski yerleşim yeri olduğu 
tarihçe sabit bulunan Çatalhöyük'ten başlıya-
rak bir Hitit medeniyetini, bir Prigya medeniye
tini, bir Elen, Romen, Lidya, Selçuk ve Osmanlı 
medeniyetlerini peşipeşine bu topraklar üzerin
de bir medeniyetler zinciri halinde dizen, tâbiri 
mahsusuyla bir medeniyetler sentezi olan mem
leketimiz bununla da yetinmemiş, turistik de
ğerlere sahibolmak bakımından sadece bir me
deniyetler sentezi değil aynı zamanda bir coğ
rafya sentezi, bir turizm coğrafyası sentezi ha
line de gelmiştir. Şunu izah etmek isterim ki, 
bir taraftan Karadeniz turizmine giren, Kara
deniz turizmini yapan memleketlerle rahat ra
hat rekabet edecek bir halde bulunurken, bir 
tarafta İstanbul'u ile, Ege'siyle, nihayet Akde-
niziyle Doğu Akdeniz turizmine, Ege turizmine 
ve Orta - Doğu turizmine rahatlıkla ortak ola
bilen bir coğrafi sentez merkezi halinde bulun
maktadır. 

Klimatizm, hidroklimatolojik varlıklar ve 
kaynaklar; yine burada şükranla ifade edil
mek gerekir ki, aşağı yukan dünyada hiçbir 
devlete, hiçbir memlekete nasibolmıyan bir 
zenginliğe sahiptir ve bundan sonra Göreme gi
bi, Pamukkale gibi tabiat değerleri, tabiat ha-
rikalan; dünyada bir eşi, bir benzeri daha bu-
lunmıyan eserler ve değerlerdir. İşte Bakanlı
ğımız bu görüşlerden hareket ederek Türkiye'
nin mutlaka bir turizm silkinişi, bir turizm se
ferberliği yapmak mecburiyetinin lüzumuna 
inanmaktadır. 
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Bugün dünyada, biraz evvel Sayın Çetin 
Yılmaz arkadaşımın da değindiği gibi, 850 mil
yon insanı daimî olarak hareket halinde tutan 
bu büyük insan sirkülasyonunun Devletlerin ve 
milletlerin hayatına getirdiği önemli yerden ve 
bu önemli yerin yine idarelere ve milletlere ge
tirdiği çok yönlü bir hizmet anlayışından Ba
kanlığımız hareket etmekle, koordinasyon göre 
vinin büyük ölçüde kendisine düştüğünün idra
ki içerisinde bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu turistik değer
lerimize, bu büyük turistik potansiyelimize mu
kabil, memleketimizin bugün içerisinde bulun
duğu yere de yine bir kaç satırla işaret etmekte 
zaruret vardır. Bugün her ne kadar geçirmiş 
bulunduğumuz 1969 senesi için plân hedefleri
nin göstermiş olduğu 55 milyon dolara erişeme
miş isek bile, yine geçmiş senelere nisbetle bü
yük bir merhale katettiğimiz, 46 175 OO0 doları 
bulmak ve geçen sene giderlere nisbetle şimdiye 
kadar ilk defa olarak 3 780 000 dolarlık lehte 
bir fark yapmış olmamıza da burada işaret et
mek lâzımdır. 

Burada değerli konuşmacıların ve hususiy
le O. H. P. nin muhterem sözcüsü Sayın ibrahim 
Cüceoğlu arkadaşımızın yine ifadelerine karşı 
beyan etmek isterim ki, 1969 senesinde, 1968 
in 29 010 000 dolarlık turizm gelirine muka
bil 1969 senesinde bu gelir 46 175 000 do
lara baliğ olmuş ve artış hızı % 59,1 i bul
muştur. Bu rakamlar OECD nin Avrupa'da neş
retmiş olduğu rakamlardır. 

Muhterem arkadaşlarım 1968 senesine nis
betle % 59,1 oranında bir yükseliş oranının, 
bir artış hızının temin edilmiş olmasına ve 
şimdiye kadar ilk defa 3 780 000 dolar ile 
lehte bir fark kaydedilmiş olmasına rağmen 
Bakanlığımız ve idaremiz hiçbir zaman bun
larla yetinmenin Türkiye'nin sahilbolduğu tu
ristik değerlere büyük turistik potansiyele 
orantılı bir hareket olmıyacağı kanaatinde
dir. Hakikaten memleketimiz çok büyük 
hamlelere istidatlı ve bu hamleleri yapabile
cek güçtedir. Acak, turizmi sadece bir tanıt
ma, sadece bir pazarlama seferberliği halinde 
mütalâa etmek yanlış bir görüştür. 1968 sene
sinde meselâ, 28 531 olan yatak adedinin 
1969 da 31 681 e dahi çıkmış olmasını yine Ba
kanlığımız hiçbir zaman yeterli kabul etme
mekte, memleketimizin değerlerinin çekebile

ceği büyük turistik hareketin kabul edilebil
mesi için kâfi saymamaktadır. Ege sahillerin
de ve Akdeniz yöresinde 500 000 yatağı yir
mi senelik bir zaman projeksiyonu içerisinde 
öngören çalışmalar Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından yaptırılmakta ve bu çalışmanın 
neticeleri de önümüzdeki Sonbahar aylarına 
doğru alınacak bulunmaktadır. 

Ucuz bir memleket oluşumuz, Avrupa ölçüle
ne Avrupa standartları fiyatlarına göre hâlen 
memleketimizin dünyanın ucuz ülkeleri arasında 
bulunuşunu bir avantajımız olarak muhafaza et
mekte ve bunun şimdiye kadar turizm alanında 
büyük ilerlemeler, gelişmeler kaydetmiş olan 
memleketlerin modellerinde hususiyle ispanya'
da turizmin gelişmesinin başlangıçta bu mem-
leektin dünyada ve Avrupa'da ucuz bir mem
leket olarak tanınmasına borçlu bulunduğunu 
da yine kendimize bir emsal olarak inandığı
mızı ve kabul ettiğimizi belirtmek isterim. 

Bakanlığımız, memleketin büyük değerle
rinin yurt dışında tanıtılması, dolayısiyle mem
leketimizde ekonomimizde öngördüğümüz bir 
hedefin tahakkuk edebilmesi için hız verdiği 
tanıtma faaliyetlerini 1970 yılı içerisinde 
reklâm giderleriyle beraber 11 Ü37 000 liraya 
çıkarmıştır. Bu, aşağı - vukarı şimdiye kadar 
geçen senelere • nisbetle sarf edilen rakamın 
bir mislinden fazladır. Bu arada Alman ve 
Avusturya televizyoncuları memleketimize cel-
bedilmiş, geçmiş haftalar içerisinde bir Alman 
turizm yazarları heyeti memleketimizde Ba
kanlığımız tarafından misafir edilerek bü
yük turistik değerler taşıyan yerlerimiz bu 
heyete gezdirilmiş ve kendilerinin memleketi
mizden iyi intibalarla ayrılmaları sağlanmış
tır.. 

Yine dünya turizm neşriyatı alanında bü
yük otorite olan ve bir ismi bulunan Lord 
Kinro's tarafından memleketimiz hakkında 
geniş ye bilhassa ingiliz televizyonlarında bü
yük bir rağbet göreceğini beklediğimiz tanı
tıcı bir filim hazırlanmış ve bu şahıs da be-
ıaberindeki ekiple beraber geçtiğimiz haftalar 
içerisinde faaliyetini İkmal ederek memleketine 
dönmüştür. 

Yine Avrupamn yüksek tirajlı, aşağı - yu
karı dünyanın en büyük mecmuaları arasında 
bulunan Vog gibi Life gibi, Geografic Magazine, 
Paris Match, Mer gibi mecmualarda geniş neş-
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lîyatm yer bulması temin edilmiş, bunların bâ-
zûaın âdeta bu mecmualar, memleketimize has
redilmiş birer özel sayı mahiyetini almıştır. 
Bunların daha da arttırılması için gayret gös-
t'jrilmtkfee, bilhassa tanıtma faaliyetlerimizin 
memleketimize teveccüh eden turistik hareke
t e esprisi içerisinde, memleketimizi görmek isti-
yen imanların kafasında besledikleri imajı mem
leketimizde tahakkuk ettirebilmek yönünden ele 
ahnmıl ve bu şekilde tanzim edilmeye gidil
miştir. Bu cümleden olarak sadece sahil turizm
le riyle yetinilmemiş, Orta - Anadolunun içerisin
de tarih ve tabiat değerlerinin yanında birta-
k.m mistik değerlerin de geliştirilmeısi öngörül
müş ve yine bu arada Konya'da ve Hacı Bek-
taş'da birer tören salonu yaptırılması karar al
tına alınmak suretiyle Anadolu'nun içerisinde 
memleketimizi süsliyen tarihî ve tabiî değerlere 
birer mistik motif eklenmesi basiretli bir tu
rizm politikam yönünden zaruri addedilmiştir. 
Bu şirretle yurt dışında zaman zaman yapılan 
birtakım siyasi spekülâsyonlar taşıyan, özellikle 
Anadolunun eski bir Yunan harabesi halinde ta
nıtılmasına matuf ve bir Megalo - İdeaya gerekçe 
veren faaliyetlerin de yerinde olmadığı, bu mem-
lrkette, daha evvel yaşamış medeniyetlerin bü
yüklüğü kabul edilmekle beraber onların yanın
da aynen onların cesametinde ve büyüklüğün-
• ı medeniyetlerin de buigün berhayat olduğunu 
göstermek fikri, tanıtma politikamızın esası ola
rak alınmıştır. 

ıSayın Cüoöoğlu arkadaşımızın gayet isabetle 
değindiği ve çakşmalarımıza esas olarak alınmış 
l i r hususu burada zikretmiş olmasını yine şük
ranla kaydetmek isterim. Turizm, dünyanın her 
yerinde, bunu geliştirmiş olan İtalya'da, İspan
yamda, Karadeniz ülkelerinde Romanya ve Bul
garistan gibi bir konsantrasyon politikası esası 
etrafında toplanmakta, memleketin turistik de
ğerleri etrafımda bir yayılmadan ziyade bunla
rın muayyen merkezlerde toplatılması suretiyle 
bir memleketi ziyaret eden turistin kısa güzer
gâhlarla bütün değerleri aşağı - yukarı mahal
linde görebilmesi ve onlardan istifade edebilme
sinin sağlanması esasından hareket edilmek
tedir. Yine bu görüşün ışığı altında Akdeniz 
bölgesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesi civa
rında, Selimiye köyü, eski Antik Side şehrinin 
civarında büyük bir turistik tatil şehrinin ge

liştirilmesi öngörülmüş, bu suretle Doğuya doğ
ru kayan Akdeniz turizminin karşılanabilmesi 
imkânları araştırılmak istenmiştir. Beynelmilel 
konkura açılıp 171 projenin iştirak ettiği mü
sabakada, burada şükranla ifade etmek isterim 
ve vazifemdir ki, dört tane Türk gencinin teşkil 
ettiği ekip, müsabakanın isimler kapalı olarak 
yapılmasına rağmen, birinciliği kazanmış ve 
halen bu ekibin projesinin tatbiki için huzuru
nuza takdim edilmiş olan bütçemizle onüç mil
yon liradan fazla bir istimlâk ödeneği konul
muştur. 

Muhterem arkadaşımın yine, mühendislik 
faaliyetlerinin yabancılardan ziyade yerlilere 
yaptırılmasının uygun olacağı şeklindeki gö
rüşüne katılmakla beraber beynelmilel korkura 
açılan, gerektiğinde yabancı firmalara yahut 
mühendislere yaptırılan projelerin sadece bir 
proje ikmali faaliyeti içerisinde kalmayıp bilâ-
hara bu projelerin finansmanında da projeleri 
daha evvel dünyaya ve yatırımcı müesseselere 
duyurmak gibi bir fayda taşıdığını da belirt
mek isterim. Nitekim Side projesinin beynelmi
lel konkura açılması neticesidir ki, halen bura
da yatırım yapmak istiyen birtakım vabancı 
müesseselerin teklifleri Bakanlığa gelmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu konsant
rasyon, bu teksif politikasına Bakanlığımızın 
benimsediği görüşe bir misal olmak üzere is
tanbul için de aynı şeyi düşündüğümüzü, is
tanbul'un da bir tatil şehri olarak geliştirilme
sinin bugün bilhassa Karadenizde turizm hare
ketlerinin, tatil turizmi hareke tleı inin inkişaf 
etmiş olması karşısında bir zaruret olarak mey
dana çıktığını ifade etmek isterim. Bugün dün
yanın en güzel yerlerinden biri olduğu aşağı 
yukarı bütün dünyaca teslim edilen güzel İs
tanbul'umuz haddizatında tatil turizmine hita-
betmekten bir hayli uzaktadır. Bugün yapılmış 
bulunan Hilton gibi, Trabyo Oteli gibi ve ya
pılacak olan, yapılmakta bulunan Empire, Con
tinental gibi, rağmen istanbul tatil turizmi te
sisleriyle donatılmadığı müddetçe bu büyük 
tesisleri ile, bu şehir içi tesisleri ile bir tatil 
turizmine hitabedemiyecek, dolayısiyle Karade
niz sahillerinde gelişmiş olan tatil turizminin 
onlara yarıyan bir cazibe unsuru haline gelme 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunacaktır. Eğer 
biz Karadeniz sahillerinde ve İstanbul civarın-
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da büyük turistik merkezleri geliştirebdlirsek, 
o zaman Karadeniz sahillerinde Romarya ve 
Bulgaristan'ın bugün geliştirmekte olduğu ha
reketlerin, turistik hareketlerin bir kısmını ra
hatlıkla çekebiliriz. Biz bu rekabetin içerisine 
girmez, bu anlayışla bir seferberlik havası içe
risine kendimizi sokmazsak istanbul, yakın bir 
gelecekte Karadeniz memleketlerinin, bizim 
dışımızdaki Karadeniz meleketlerinin turizm 
hareketlerine hizmet eden bir atraksiyon unsu
ru haline gelir. 

Muhterem 0. H. P. sözcüsü arkadaşımızın 
hakikaten yapıcı ve bizimle birlikte bir işbir
liği anlayışı içerisinde takdim ettiği güzel ko
nuşmasına basla ve broşür suiistimalleri şek
linde bir peşin yargı tarzında ifade olunan 
görüşlerine rağmen yine teşekkür ederek, bize 
aynı zamanda bu hâdiseyi bir kere daha Yüce 
Meclisin huzurunda açmak ve izah etmek fır
satını verdikleri için de yine şükranlarımı arz 
ederim,. 

Muhterem arkadaşlarım, baskı ve broşür 
suiistimalleri ismi altında bundan birkaç ay ev
vel birtakım dergilerde ve bunlardan da ikti-
sabedilerek bâzı gazetelerde cereyan etmiş olan 
hâdise şudur: 

Bakanlık, dış bürolarda birtakım tanıtma 
malzemesinin stoklarının erimekte ve tüken
mekte bulunmasını nazarı itibara alarak, daha 
çok ihtiyaç duyulan yerlerden bulunan Antal
ya'nın Batısı, Bursa'dan Çanakale'ye ve transit 
yolları, 

2. İstanbul plânı, 
3. Orta - Anadolu tabiat ve tarih harita

ları, 
4. Altı aded afiş olmak üzere, bu dört aded 

baskı ismi ihaleye çıkarmıştır. Ancak, 2518 sa
yılı Kanuna göre ödeneklerin bütçenin hemen 
kabulünde serbest bulunmaması, ancak Hazine
nin tediye durumuna göre kısım lasını ve za
man zaman serbest bırakılmaları zarureti kar
şısında bu işin ödeneği 1 Aralık tarihinde ser
best bırakıldıktan sonra bunların gerekli do
kümanlarını hazırlamış ve ihaleye çıkarmıştır. 
ihalede işin bitim müddeti olarak Şubatın 18 i 
alınmış, bundan sonraki 10 günlük müddet de, 
ödemeler yapılmadan önce Sayıştayın vukuu 
muhtemel istizahlarına cevap verebilmek için 
gerekli zamanın muhafazası kaydıyla tutulrnuş-
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tur. Ancak, renkli baskı alanında, son seneler
de artmış olan matbaa sayısının ve kendi ara
larındaki kinci rekabetin neticesi olarak, ida
reye birtakım töhmetler teveih edilmiş, husu
siyle arz ettiğim gibi, ödeneğin serbest bırakıl-
masiyle bütçe yılının son günlerine kadar geçen 
bir zaman içerisinde ele alınmış olan bu ihale
ler meselesini dar bir zamana sıkıştırılmış bir 
hava içerisinde takdim etmiş, dolayısiyle bu iş
lerin yapımına iştirak edecek olan birtakım mü
esseselerin himaye edildiği kanaatini yaymak 
istemiştir. 

Meselâ; ancak elinde hususi bir kağıdı, bu
na mahsus olan kâğıdı bulunduran müesseseler 
tarafından yapıllabileceği, yine birtakım dergi
ler tarafından - ki, bu dergiler matbaaların doğ
rudan doğruya kendi reklâmları için çıkardık
ları dergilerdir - ancak muayyen birtakım hat
tâ bir iki müessese tarafından ancak yapılabile
ceği iddia edilmiş bulunan îstanbul plânına 
Apa - Ofset, Güzel Sanatlar, Ajans Türk, tzmir 
Ticaret, Kâğıt ve Basım tşleri gibi beş matbaa 
birden iştirak etmişlerdir. 

Binaenaleyh, beş matbaanın birlikte iştirak 
ettiği bir meselede bir ihale işinde her hangi bir 
kimsenin kayınlmış olması ve ancak onlann 
kayınlması için bu işin o tarzda tanzim edilmiş 
olması görüşünü bizzat yine beş müessesenin bu 
işe iştirak etmiş olmasiyle sabittir. Aynca, Ba
kanlığımızın teşkilât kanunu olan 265 sayılı 
Kanunda, bu kanunun 29 ncu maddesinde ida
re, baskı işlerinin, renkli baskı işlerinin hususi
yetini ve yüksek kalite zaruretini - bir propa
ganda işine hitabetmesi itibariyle - nazan iti
bara alarak hiçbir surette, hiçbir kimseye du
yurmadan tek bir müesseseyi dahi çağınp onun
la bu işi yapmak imkânını sağladığı halde 22 
müesseseye bu teklif mektuplan yapılmış, bun
lardan bir tanesine saydığım ve arz ettiğim gibi 
beş müessese iştirak etmiş, 6 aded afiş ihalesine 
Apa - Ofset, Güzel Sanatlar, Kâğıt ve Basım İş
leri, Ajans Türk, tzmir Ticaret katılmış, Orta -
Anadolu Tabiat ve Sanat Harikalan ihalesine 
de yine Apa - Ofset, Güzel Sanatlar, Ajans 
Türk, izmir Ticaret katılmış, Bursafaan Çanak
kale'ye ve Antalya'nın Batısı ve transit yollan 
işine de yine Apa Ofset, Güzel Sanatlar, Ajans 
Türk ve îzmir Ticaret matbaalan iştirak etmek 
suretiyle bu işin dar ve muayyen birtakım fir-
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malara hasredilmek fikrini bizzat bu iştirakle
rin kendileri tekzibetmiş bulunmaktadır. 

Buna rağmen, filhal bu durum vâki bulun
muş olmasına rağmen idare, demokratik bir gö
rüşten hareket ederek, bu iddiaları değerlendir
meden razak tutmamış ve bu teklifler kapalı 
zarf içerisinde yapılmış olmasına rağmen, bu 
zarflar açılmadan ihale iptal edilmiştir. 

Binaenaleyh, burada vâki olmuş bir iş mev
cut bulmnmadığı gibi, vâki olmuş olsaydı bile 
bu sekice iddiaların vâridolmamasına rağmen 
değerli arkadaşımın burada, biraz da bir yargı 
odası taşıyan ifade ile, baskı suiistimallerinden 
bahsetmiş olmasını biraz insafın Ötesine düşmüş 
bir ifade olarak nitelendirmek isterim. 

Yine» O H P nin muhterem sözcüsü arkada
şımız, şimdiye kadar bütün gayretlere, hattâ 
birtakım turistik gelirlere dâhil olmıyan rakam
ları da ithal etmemize rağmen, turizm dengemi
zin açık bulunduğunu ifade etmişlerdi. Burada 
yine Devletin resmî arşivlerinden alınıp Avru
pa iktisadi İşbirliğinin neşriyatı içerisinde dahi 
yer bulmuş rakamlara istinaden arz etmek ve 
kendilerine tebşir etmek isterim M, bu, aleyh
te değil, ilk defa olarak, 3 milyon 780 bin dolar
la lehteöir. 

Kumarhanedere kredi verildiğinden bahis 
buyurdular. Kayıtlarımız içerisinde, kumarha
nelere kredi verilmiş şeklinde hiçbir tatbikatta 
benim de tereddüdüm oldu, acaba böyle bir şey 
olmuş Biudur. Veyahut bizim kredi ile destek
lediğimi! müesseseler bilâhara bize taahhüdet-
tflderi bu tutumun dışında birtakım faaliyetler 
içerisine girmişler midir şeklinde araştırmam 
neticesinde varmış olduğum kanaat, her hangi 
bir kumarhaneye hiçbir surette kredi verilme
miş olduğudur. 

İBRAHİM CÜOEOĞLU (Ankara) — Yerini 
gösteririm Sayın, Bakan, beraber gider baka
rız. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Şimdi de 
lütfederseniz yine arz edebilirim, hay hay efen
dim. 

Yalnız, şunu arz edeyim ki, Bakanlığımız, 
bu işlerin üzerinde, turistik maksatların dışına 
taşan müesseselerin faaliyetleri üzerinde titiz
likle durmakta, bilhassa ahlâki, yönlerden arzu 
edilen çizginin dışına çıkan müesseselere karşı 

hiçbir suretle müsamahalı hareket edilmemekte, 
bunların belgeleri iptal edilip taksitli borçları 
dahi muacceliyet kesbettirilmek suretiyle ken
dilerinden tahsil edilmesi yoluna gidilmektedir. 

Fiyat artışları başıboş bırakılmış değildir-. 
Bu seneki tatbikatımızda da hiçbir surette yüz
de 10 dan fazla hiç kimsenin tarifelerini artır
masına müsaade edilmemiştir. Ayrıca, geçmiş 
aylarda 265 sayılı Kanunu tadil eden 1244 sa
yılı Kanunla 8 aded daha denetçi kadrosu alın
mış ve bu denetçiler için yapılacak imtihanla 
alınacak elemanların da takviyesiyle bu mües
sesenin murakabe sisteminin daha iyi işletilme
sinin yollan araştırılacaktır. 

Baskı broşürlerimizin yetersizliğinden bahis 
buyurulmasma cevaben yine arz etmek isterim 
ki, bu yılki trajımız 6 milyon 230 bin olarak 
hesabedilmekte ve tahmini maliyeti de 6 milyon 
lira civarında bulunmaktadır. 

Demin arz ettiğim gibi, bu sene kesret haline 
gelmiş bu matbaaların arasındaki rekabetten 
İdaremiz bizar olarak yaptırıbildiği kadar işle
rin âzamisini Devlet matbaalarına yaptırmak 
yolunu, tercih etmiştir. Meselâ; Harita Genel 
Müdürlüğüne 2 milyon 100 bin trajlık İstanbul, 
Ankara ve İzmir plânının baskı işleriyle, Kara-
yollan haritasının ve bir genel Türkiye broşü
rünün 2 milyon 820 bin liralık işi Millî Savun
ma Bakanlığının Harita Genel Müdürlüğüne si
pariş. verilmiştir. Ayrıca, Millî Eğitim matba
asına da 1 milyon 50 bin liralık 10 bin aded 
muhtelif broşür ve depliyanın baskı işi tevdi 
edilmiş, ancak bunlar bizim kendilerine götür
düğümüz işin daha fazlasını almak imkânına sa-
hibolmadıklan için, bunlardan artan işler özel 
sektöre ihaleye çıkarılmak yoluna gidilmiştir. 
Bununla hiçbir zaman, özel sektörün memleke
tin iktisadiyatı üzerindeki çalışmalarını kabul 
etmemiş olmak gibi bir fikirden hareket etmiyo
ruz. Ancak, bu kesimde çalışan birtakım matba
aların kendi aralarındaki rekabet dolayısiyle 
idareyi bizar etmiş olmaları sebebiyle bu yola 
gidilmiş olduğunu da yine burada açıkça beyan 
etmek isterim. 

Turizmin bir eğitim işi olduğu yolundaki ga
yet haklı ve isabetli görüşlerinden hareket ede
re!?: turistik tesislerin, muayyen ölçüler içerisin
de turizm eğitiminden geçmiş personel tarafın
dan beslenmesi şeklindeki görüşleri esasen bir 
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tatbikat olarak Bakanlığımızca ele alınmış ve 
Yeni Vasıflar Yönetmeliğimizde turistik mües
sese ve belgelerin muayyen bir ölçü içerisinde 
eğitim merkezlerinden diploma almış kimseler 
istihdam edilmesi mecburiyeti öngörülmüştür. 

Yine bugüne kadarki turistik uygulamanın, 
maalesef turizme bağlanan ümitlerin pek ger
çekçi olmadığını belirten ifadelerine karşı şunu 
arz ederim ki, 1964 senesinde 8 milyon 137 bin 
olan turizm geliri 1967 senesinde 18 milyon 542 
bine, 1969 senesinde de 46 milyon 175 bine çık
mak suretiyle burada ifade ve izah buyurulan 
gelişme hızının çok daha üstünde bir ilerleme, 
bir terakki kaydetmiş olduğudur. 

BAŞKAN — Sayın Bakana Başkanlık ola
rak bir va'dinizi hatırlatacağım. Görüşmeye 
başlayınca vaktin gecikmiş olduğunu ve Genel 
Kurulun da fazla.. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Hay hay Sa
yın Başkanım. (A. P. sıralarından anlaşılamı-
yan sesler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan vait buyurmuşlar
dı, ben onu hatırlattım, efendim. 

TURİZM VE TANITMA. BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Bütün vait-
lerimizde durmak prensibimizdir Sayın Başka
nım. 

Muhterem. Güven Partisi Sözcüsü Vefa Tanır 
arkadaşımızın, ekonomik ve fizik plânlamaları
nın lüzumuna değinen görüşleri Bakanlığımız 
tarafından bugün, hakikatte tatbik edilmekte 
bulunan bir faaliyet cümlesindendir. Halen 
yurdumuzun turistik bölgelerini özellikle içine 
alan fiziksel plânlama çalışmaları önümüzdeki 
aylar içerisinde neşriyata intikal edecek bir hale 
gelmek üzeredir. 

Dış seyahatlerin sınırlanmasına değinen, özel
likle Hac Farizası sırasında birtakım kaçakçılık 
hâdiseleri içerisine kansan kimselerin mevcudi
yetinden bahis buyurulan beyanlarına da yine 
Anayasanın 18 ve 19 ncu maddelerinde hem iba
det hürriyetinin ve hem de seyahat hürriyetinin 
teminat altına alınmış bulunduğunu cevap ola
rak arz etmek isterim. 

Bir taitbikaJtın kötülüğü ancak bir istisna 
şeklinde mütalâa olunur. Bir kaidenin ortadan 
kaldırılmasına müncer olamıyacağı da ancak 
tatbikattaki aksaklıkların giderilmesi için ge

rekli işlemlerin yapılması lüzumuna işaret et
mek isterim. Arap memleketlerinden gelen tu
rist sayısı, yine kendilerinin bilgilerini tazele
mek veyahut ıttılâlarına arz etmek üzere söy-
lrmek isterim ki, bizim dışarıya gönderdiğimiz 
hacılardan bir hayli yüksek olup, muhtelif Arap 
memleketlerinin yekûnu halinde 56 650 rakamı
nı bulmaktadır. 

Dış büroların daha verimli hale getirilmesi, 
genellikle Şam'da ve Amman'da bürolar açıl
aması bugünkü mütevazı bütçelerimiz içerisûnde 
Ibizim için biraz külfetli bir hal almaktadır. Ha
len Cidde'deki büromuz vasıtasiyle Arap mem
leketleriyle olan irtibatımızı devam ettirmenin 
gayreti içerisindeyiz. 

Bir matbaa temini hususundaki isabetli gö
rümleri tarafımızdan daha evvel ele alınmış ve 
bundan iki ay evvel Yugoslavyattaki bir top
lantıya iştirak etmiş bulunan müsteşar ve genel 
ıi/iüdür arkadaşlarımız bu konuda birtakım in-
ofcîıameler yapıp bâzı önbilgileri bize getirmiş
lerdir. Eğer önümüzdeki senie Yüce Meclislerdn 
tasvibine ve iznine mazhar olursa böyle bir ta
savvuru gerçekleştirmek fikrinde olduğumuzu 
da arz etmek isterim. 

Tıbbi turizm için İkinci Beş Yıllık Plânda 
75 milyon öngörülmüştür. Ayrıca bu sene yine 
tibbi turizm merkezlerimizin etüdedilmesi ve 
(Mı tanıtmaya esas olmak üzere değerlendiril-
ımasi için istanbul'da Hidro Klimatoloji Ensti
tüsü tarafından sarf edilmek üzere bütçelerimiz 
içerisinde 632 bin liralık bir ödenek mevcuttur. 
Bu ödenek daha önce 1 milyon lira idi, ancak 
ikinci bir defa bütçelerimizin şevki sırasında 
Personel Kanununun tatbikine esas olmak üze
re öngörülen tasarruflar içerisinde bir kısım 
kesintiler yapılmış ve 632 000 liraya indirilmiş
tir. 

Turistik vesikalar alınırken yolsuzluklar 
olduğu iddialarını da, yine burada vaka ve 
mahal zikrederek işaret olunması lüzumunu 
yalnız cevaben arz etmek isterim. 

Demin burada muhterem arkadaşım tarafın
dan ortaya konulan hususu nasıl cevaplandır-
dıksıa, bu hususta da öne sürülecek her türlü id
diayı rahatlıkla ve kolaylıkla karşılamak duru
mundayız. Eğer bildikleri her hangi bir vaka 
vara a ve bunu bize intikal ettirirlerse bundan 
ancak minnettar oluruz. 
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Fiyatların yüksek tutulması, hususiyle Ro-
înanyaViaki tesislerle rekabet edemiyecek bir 
seviyeye çıkmış olması yolundaki görüşlerini 
kısmet kabul etmek durumundayız. Fiyatların, 
nemini i arz ettiğim gibi, memleketimizin ucuz 
bir m^nleket olarak dünyada tanınması yönün
den hikikaten muayyen bir seviyede tutulması 
lüzumİudur. Ancak, Romanya tesisleri hakkın
daki Silgilerinin de, her halde kendilerinin zi
yaretleri bir müddet evvele tesadüf etmiş ol
malı Ü, son rakamlarla pek tetabuk eder du
rumda değildir. Daha geçen hafta orada bulu-
r an vş başka bir vesile ile oraya giden Bakan
lık mensubu arkadaşıımadan rica etmiştim; ge-
\irdiği;rakamlar önümüzdedir, aşağı - yukarı 
orada jfull pansiyon hiçbir yerde 4 - 5 dolar
dan a|âğı bulunmamaktadır. 

Fiyatların yine muayyen seviyelerde tutul
ması için, bilhassa eğlence yerlerinden vâki 
şikâyejflere karşılık fiks menü ve asgari konso-
masyqm tatbikatları ele alınmış ve bu esas üze
rinde^ tasdik edilen tarifeler müesseselere tev
di edİprıiş bulunmaktadır. 

Değerli Kemal Erdem arkadaşımızın, yine, 
denetçilerin artırılması yolundaki temennisinin 
de demin arz ettiğim gibi, 1244 sayılı Kanunla 
sekiz yeni kadronun alınmış olması suretiyle 
yerine, getirilmiş olduğunu ve tatbikata geçile
ceğin^ jbelirtmek isterim. 

Turizm kredilerinin yetersizliği hususun
da ve; i çok yerinde olan bu görüşe katılmamak 
mümkün değildir. 6086 sayılı 1953 lerin tarihini 
taşıyai bu kanunun o zamanki rayiç ve stan
dartlar içerisinde öngörmüş olduğu bir fonla 
bugüi; memlekette bir turizm politikasını finan
se etnaenin, oyu ayakta tutmanın mümkün olma
dığını da, yine idare olarak Yüce Meclisin hıı-
zurunjda ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Meselâ bu kanunla öngörülmüş bulunan ve 
tamahı sarf edilmiş olduğu için bugün artık 
müteİavil hale gelmiş bulunan 50 milyon lira, 
bugün, büyük çapta bir otelin yarı bedeline an
cak tekabül eder. 

Eilri çağ eserlerinin korunması yolunda 
mulhtlrem ihsan Kabadayı arkadaşımızın gayet 
yerintie olan görüşlerinin de, şimdiye kadar 
memljeİketimizde bu değerlerin lâyıkı ile aııla-
şılmainış olmasından gelen bir hâdise olduğunu 
belirtmek isterim. 

Meselâ Doğu Berlin'de kurulan Bergama 
Müzesinin bugün orada dünyanın aşağı yukan 
sayılı değerlerini teşkil eden eserlerin yurdu
muzdan o çağlarda kaçırılmak suretiyle taşı
nırken, Bergama ahalisi, devrin padişahına, 
«Burada birtakım kefere bizim kireç taşlarımı
zı söküp götürüyor» şeklinde şikâyette bulun
muştur. Bu, yakın bir geçmişe kadar memleke
timizde büyük değeri olan tarihî eserlerin an
cak bir kireç taşı niteliğinde mütalâa olunma
sı bugün bizi getirmiş olduğu noktadır. 

Turistin soyulması meselesi : 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Başkanıma 
da arzı cevalbettiğim gibi, kısa kesmeye itina 
ve sabrınızı taşımamaya dikkat ettiğim konuş
mam içerisinde arz edemediğim hususa değin
mek istiyorum. 

Turizmin her şeyden başka, çok yönlü bir 
Sosyal eğitim meselesi olması ve haddizatında 
turizm idarecilerinin bütün dünyadaki talih
sizliği, turizm hizmetlerinin son derece has
sas birtakım hizmetlerle, son derece ince çiz
gilerle tedahül halinde bulunması, birçok ke
simlerde vâki olan menfi tesirlerin, hesapla
rın yine bu idarecilerden sorulmakta bulunma
sıdır. 

Emniyet hususunda ve basma intikal eden 
olaylar hususundaki kıymetli kanaatlerine ve 
görüşlerine iştirak etmemek mümkün değil
dir, ama yine burada bir hususu belirtmek is
terim ki, çoğu zaman, memlekette turizmin 
gelişmesine büyük yardımı olan, büyük kat
kısı olan basının bazan sansösyon saiki ile, 
endişesiyle çıkardığı haberlerin de geniş öl
çüde menfi etkiler yaptığı, geniş ölçüde tu
rizmi ters yönden etkilediği, hattâ baltaladığı 
bir vakıadır. 

Meselâ Gediz depreminden sonra bâzı ga
zetelerimizde yer alan veba salgını haberi Av
rupa'da âdeta bir panik yaratmış, yine o sıra
da dışarıda bulunduğunu bahsettiğim arkadaş
larım seyahatlerini uzatmak, Almanya'ya ve 
Fransa'ya geçip, orada basın toplantıları 
yapmak suretiyle bu haberlerin asılsızlığını 
izah etmek mecburiyetinde kalmışlardır ki, 
en büyük trajlı gazetelirimizde çıkmış olan bu 
haberin yapmış olduğu menfi tesirin ancak 
cüzi bir kısmını da silebilmiş oldukları yine 
bir vakıa olarak burada ifade edilmek lâzım-
«gelir. 
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Yine, emniyet hâdiselerine telmihen bahset
tiklerini zannettiğim Çamlıca'da "bir turiste te
cavüz olayı da, yukarıda arz ettiğim şekilde 
tamamiyle hayal mahsulüdür ve saralı bir 
Alman turist hanımın uçağa bineceği sırada 
nöbeti tutmuş ve kendisi tekerlekli bir araba 
ile uçağa nakledilirkşen çekilmiş bulunan bir 
fotoğrafı, maalesef memleketimiz aleyhinde ge
niş istismarlara malzeme teşkil eden bir neş
riyat halini almıştır. Tekzilbedildiği, ajans
lara geçildiği halde, adı geçen gazetıe buna 
yine, malaesef iltifat etmemiş, birtakım baş
ka gazetelerde bu hâdisenin tavzihi ile ancak 
yetinilmek zorunda kahnılmıştır. 

Mahallî mimari tarzının korunması yolun
daki görüş, yine Bakanlığımızın üzerinde itti
fak ettiği gayet kıymetli bir beyandır. Haddi
zatında bugün Türkiye'ye gelen turist, Türki
ye'de bir nebze de kafasındaki diğler sebepler
den önce, Doğuyu görmek fikrryle ve düşün-
cefcıiyle Türkiye'ye gelmektedir. Türkiye'nin 
bir avatajı da Avrupa'ya en yakın Doğu bu
lunmasıdır. 

Demin arz ettiğim gibi, Konya ve Hacı
bektaş gibi gibi büyük merkezlerimizin gelişti
rilmesi fikri, yine Avrupa'da memleketimtize 
karşı teveccüh etmiş olan hareketin bir Doğu
yu görmek merakına cevap verebilmek endişe
liyledir. 

Bu sebepledir ki, Vakıflar idaresi, kervan
sarayların eski halleriyle onarımını ele almış; 
Kuşadasındaki Mehmet Paşa Kervansarayı bir
kaç seneden beri hizmete girmiş bulunmakta
dır. Ayrıca, Edirne'deki Rüstem Paşa ve İs
tanbul'daki Haseki medreseleri de aynı ta
rihi havaları içerisinde tanzim edilerek bi
rer değerli turistik müessese haline getirilmiş
tir. 

Belediyelere yardım hususunda Kanaatleri 
yerindedir. Bunun, Bakanlığımız bütçelerin
den 2 - 3 senedir çıkarılmış olmasını idaremiz 
bir noksanlık olarak hissetmektedir, önümüz
deki sene.bu faslın tekrar ihyası İdaremizce 
öngörülen hedeflerden birisidir. Eğer Muhterem 
Heyetiniz bize yardımcı olursa, gerçekte sıkıntı 
içerisinde bulunan ve turistik hizmetlerin ge
reklerine cevap vermekten uzak bulunan bele
diyelerimize yardım elinin uzatılması imkânı 
hâsıl olacaktır. 

Değerli Mustafa Kaftan arkadaşımızın da 
kıymetli mütalâalarına cevap arz etmek istiyo
rum. 

Evvelâ, 1949 dan bu yana turizm gelirlerin
de bir arpa boyu dahi katedilmemiş bulundu
ğunu beyan eden görüşlerine, demin arz ettiğim 
rakamları, yüksek müsaadelerine sığınarak bir 
kere daha tekrarlamak isterim. 

Turizm gelirleri aynı esaslar ve aynı ölçüle
re göre hesabedilmiş olmak kaydiyle, 1959 da 
4 750 000, 1960 da 5 998 000, 1961 de 7 092 000 
ve netice itibariyle rakamlar her sene artarak 
devam etmektedir; 1964 te 8 317 000, 1965 te 
13 758 000, 1966 da 17 424 000 ve nihayet 1969 
da 46 175 000 dolardır. 

Binaenaleyh, bir arpa boyu dahi yol katedil
memiş olduğunun cevabını bu rakamların ken
di kendine vermiş olması gerekir. 

Partizan bir yönetim zihniyetinin bakanlı
ğımıza hâkim olmuş olduğu yolundaki beyanla
rını, yine yüksek müsaadelerine sığınarak, ka
bul edemiyeceğimi belirtmek isterim. 

Her halde Başbakanın memleketi olduğu 
için oradan misal alınmak lüzumu duyulan, İs
parta derneklerine yardıma mukabil diğer der
neklere ne ölçüde yardım yapıldığını sordular. 

Kendilerine arzuları üzerine takdim etmiş 
olduğumuz liste içerisinde, meselâ İsparta iline 
yapılmış olan bir yardımın kat kat üzerinde bu
lunan, meselâ Nevşehir'e 127 690 lira verilmiş
tir. Bu rakamlar Sayıştayın vizesinden geçmiş 
rakamlardır. 127 690 lira 19S7 yılında verilmiş
tir, 1969 da ise, 56 000 lira. 

Daha başka misaller vardır, fakat uzatmak 
istemiyorum, kısa kesmek istiyorum. Yalnız ge
ne İlim Yayma Cemiyetine ilişkin olan beyan
larını da burada cevaplandırmak mecburiyetin
deyim. 

Kendilerine vermiş olduğumuz listenin 108 
nci sırasında İlim Yayma Cemiyeti, İstanbul, 
150 000 lira. Yalnız, bilmiyorum, acaba kendile
rindeki listede var mı, yok mu; hemen satırın 
devamında parantez içerisinde şöyle bir cümle 
olacaktır : «Süleymaniye camiine halı satmalm-
ma'sı için» Yoksa, İlim Yayma Cemiyetine silâh 
satmalınması için değil. (A. P. sıralanndan 
«bravo» sesleri) 

Dün TMGT ve TMTP den arkadaşlar geldi. 
Genç arkadaşlanmızdı, turizme heyecanla hiz
met etmek istiyorlardı ve onların da arzulan-
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m aynı şekilde karşıladık. Eğer talebe yurtla
rında çakan silâhları da turizm derneklerine ya-
pıllan yardımlara bağlarsak, o zaman bu işin 
altından çıkamayız. Yani, bir cümlenin yarısını 
okuyup, yarısını meskût geçmek suretiyle be
yanda bulunmayı ne şekilde değerlendirmek 
icabederse, ben onu Muhterem Heyetin takdir
lerine arz ederim. Hepsi burada var, aynı dak
tilodan çıkan kopyası kendilerine takdim edil
miştir. 

Muhterem muhalefet liderinin memleketi ol
duğu için himayeden uzak kaldığım beyan bu-
yurdukfları noktaya hiçbir Malatya Milletvekili 
arkadaşımın talebi olmadan, ben idareci arka
daşlarımdan rica ettim, dernek değil, bu sene 
orada bir daimî büro teşkil ediyoruz. 

Gene, Çetin Yılmaz arkadaşımızın fizikî 
plânlamanın ve teftiş sisteminin lüzumuna deği
nen beyanlarının da Bakanlığımızca kabule şa
yan, muhterem görüşler olduğunu arz etmek is
terim. 

Sosyal turizm kanun tasarısı elde hazırdır 
ve sosyal turizmin, gerçekten Devlete büyük 
meşakkat içerisinde hizmet eden sabit gelirli 
memur vatandaşlarımızın istifadelerini temin, 
tatil imkânlarını kendilerine hazırlamak üzere 
ele alınmış bir esaslı görüş olarak benimsendi
ğini ve önümüzdeki yıl içerisinde bir kanunla, 
•bunun daha iyi bir tatbikatın garantisi altına 
alınmasa yoluna gidilmiş bulunduğunu da be
lirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle Bakanlı
ğımız bütçesi üzerinde serd edilmiş bulunan çok 
kıymeffi görüşlere ve temennilere Bakanlığımız 
adına arzı cevabetmiş bulunuyorum. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Saym Bakanım, Sayın Özeke'-
nin bir sorusu var. 

Buyurunuz Sayın Özeke. 
M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sultan 

AifameV Nur-u Osmaniye, Beyazıt camilerinin 
bahçelerinde bütün serseriler karargâh kurmuş
lardır. Affedersiniz, yüznumaralarına girilecek 
gilbi değildir. Bakanlık olarak bu muhitlerin, 
Vakıflar İdaresi ile anlaşarak acaba bir gezi 
haline getirilmesi mümkün değil midir Bunu 
rica ediyorum. 

TUBÎZM VE TANITMA BAKANI NEC-
METTŞî CEVHERİ (Devamla) — Bu büyük 

eserlerimizin, büyük değerlerimizin civarında 
bizi de zaman zaman rahatsız eden, işgal eden 
birtakım hâdiselerin, beyan buyurulduğu şekil
de, cereyan etmekte olduğu doğrudur. Vakıflar
la, zaman zaman ikaz edici faaliyetlerimiz ol
muştur. Ancak, bunlara yapılan yardımın 
biraz evvel de arz ettiğim gibi, gayet yerinde 
ve isabetli olarak ve burada rahatça müdafaa
sını yapabildiğimiz şekliyle, halılarının yenilen
mesi şeklinde vâki olmasının bile izahatını yap
mak mecburiyetinde kalıyoruz. Yani şunun için 
arz etmek istiyorum ki, Bakanlığımızın, meselâ 
bir de temizliğe, yüznumaralarının işaret edil
diği pis halinden çıkarılması için doğrudan doğ
ruya yardımda bulunmamız imkânları maalesef 
kısıtlıdır. O bakımdan ancak alâkalı idarelerin 
dikkatlerini çekmek suretiyle buna yardımcı 
olabilmekteyiz. Bir de, demin arz ettiğim gibi, şa
yet önümüzdeki senelerde, bundan iki - üç sene 
evveline kadar tatbik edilmiş olan belediyelere 
yardım, eğer tekrar ihya edilirse bu hususta da
ha müessir çalışmalar yapmak imkânını bulaca
ğız, bunu arz ederim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLÜ (Ankara) — Söz sı
ram vardı, Bakandan sonra söz verilmesini is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Cavit Olkyayuz'dadır. 

SİNASİ ÖZDENOĞLÜ (Ankara) — Ben de 
gnıpum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — öyle bir iş'ar olmadı bana. Bu
rada iş'ar var. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Şimdi 
söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim grup yetkilileri bildi
rir. Yazı ile bildirirler, kâğıtlar burada dosya
dadır. 

Buyurunuz Sayın Okyayuz. 

A. P. GRUPU ADINA CAVİT OKYAYUZ 
(İçel) — Saym Başkan, aziz arkadaşlarım, Ba
kanımızın muhteva ve mâna dolu konuşmasın
dan sonra bendeniz çok İnşa bir maruzatta bu
lunacak ve sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, memlekete hizmetin yo
lu, bizim anlayışımızda, A. P. nin anlayışında 
her zaman haktan, her zaman hakikatten geç
mektedir. Hiçbir şart içinde politik his ve hırs
larımızın esiri olarak biz A. P. liler bu kürsüyü 
politikaya ait fikriyatımızın propagandası için 
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bir plâtform olarak kullanmayı düşünmedik, is
temedik, düşünmiyeceğiz ve istemiyeceğiz. 

ıGecenin bu saatinde burada bir parti müna-
kaşaJsmm, gerçekten küçüklük saydığımız ölçü
süne girmek istemiyorum. Ancak, elindeki liste
den yalnız İsparta turizm derneklerine yapılan 
yardımı okuyarak, diğer vilâyet ve kazalardaki 
turizm derneklerine yapılan yardımları okuma
yan arkadaşımızın bu davranışını hakka ve ha
kikate cesaretin büyük faziletiyle bağdaştıra-
maJdığiımızı söylemek de, bizim en tabiî hakkı
mızdır. Biz, A. P. li olarak her zaman hakkı sev
dik, hakikati sevdik, burada bunun gerçek bir 
misalini vererek ispatlamak istiyorum. 

13304 sayıllı Resmî Gazetede Çanakkale, Ba
lıkesir il sınırının denizden başladığı nokta ile, 
Antalya, içel il sınırının denizden başladığı 
nokta arasında karasularımızın bitişiği, sahil 
şeridinin üç kilometre derinliği saha içinde ka
lan arazînin 933 sayılı Kanuna göre, turistik ge
lişme bölgesi olarak teslbit edildiğini gördük ve 
okuduk. Bizim, A. P. olarak kanaatimiz odur ki, 
Yüksek Plânlama Kurulunun bu karan, turizm, 
tabiî ve tarihî potansiyelini yeteri kadar kapsa
mamakta ve bu hizmetin gelişimi yönünden 
memlekete, umup, inandığımız büyük geleceği-
getirebilmek için yeterli ve kifayetli bulunma
maktadır. Biz, A. P. li olarak Hükümetimizin bil
hassa gerçekten sıcak bölgenin evlâdı olan Ba
kanımızın sıcak bir alâka ile bu haksızlığın üze
rine eğilerek, bu dâvada turizmin ve turizm hiz
metlerinin gelişimine yardımcı olabilecek bütün 
âmilleri tam bir kifayetle, tam bir verimle de
ğerlendirmesini bekliyoruz, istiyoruz ve buna 
güveniyoruz. 

A. P. nin kanaat ve kararı odur ki, politika, 
cesaret ve faziletle tetfeiki icabeden bir ilim hü
viyetindedir. Bu ilmî hüviyeti ancak mânevi ve 
fikrî heybete sahip insanlar objektif anlayış ve 
ölçülerin içinde kıymetlendirmeyi bilip, becere
bilirler. Biz, bu anlayışla bu istikamette Büyük 
Meclisimizi, Sayın Başkanımızı ve turizmimize 
yeterli canlılığı ve heyecanı vermeye muktedir 
olduğuna inandığımız Sayın Bakanımızı ve ar
kadaşlarını, A. P. Grupu adına hürmetle selâm
lıyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — iki aded kifayeti müzakere 
önergesi vardır. 

Sayın Hüseyin Ajbbas da, yazılı olarak, kifa
yet aleyhinde söz istemiştir. 
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Kifayet önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yapılan konuşmalar, Turizm ve Tanıtma Ba

kanlığı Bütçe müzakereleri konularını vuzuha 
kavuşturmuştur. Kifayetini arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Zeki Adıyaman 

Adıyaman 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe müza

kereleri sırasında yeteri kadar sözcü konuşmuş 
olup, konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ederiz. 

Konya Burdur 
Baha Müderrisoğlu A. Mukadder Çiloğlu 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Ajbbas, saat 
23,55 tir. Kifayet aleyhinde konuşmak üzere söz 
istemişsiniz, konuşacak mısınız? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Konuşmam 
beş dakika sürer Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Abtoas. Yal
nız, kifayet aleyhinde konuşacaksınız. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; gerek sözcü ar
kadaşlarımız ve gerekse Sayın Bakanımız, tu
rizmin önemi hakkında etraflı malûmat verdi
ler. Ancak, bendeniz hemen hemen hiç temas 
edilmediğini tahmin ettiğim bir hususun vu
zuha kavuşturulmamasından dolayı kifayet 
önergesinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Bu husus da şudur; muhterem arkadaşlar, 
elbette her memleket kendi içtimai durumunu 
düzeltmek için çeşitli yönlerden gelir temin et
meye çalışacaktır. Bu da, en tabiî hakkıdır. 
Ancak, bunu temin ederken, kendi varlığının, 
şahsiyetinin, inancının ve daha birçok değerle
rinin çiğnetilmesi pahasına her halde üç - beş 
kuruşu talebetmez. 

Yine bugün Türkiye'de görüyoruz ki, hassa
ten Haçlı zihniyeti, bugün Türkiye'nin birçok 
yerlerini, yeraltında harabe haline gelmiş eser
lerini ihya etmek bahanesiyle çeşitli ellerden, 
çeşitli şekillerde yardım vaitlerinde bulunmak
ta, bunları da biz lütuf kabul etmekte, hattâ 
Anadolu'daki tarihî eserlerin imar ve ihyası 
için gerekli projelerin maalesef onlar tarafın
dan yapıldığını, teklif edildiğini ve onların dü-
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şünceleri istikametinde bizim ilgililerin de bu
nu tatbik etmekte olduğunu görmekten üzüntü 
duymakjtayız. 

BAŞKAN — Sayın Abbas. kifayet aleyhin
de konuşacaktınız. 

HÜgEYlN ABBAS (Devamla) — Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde ve Cumhuriyetimizin 
kuruluşundan bugüne kadar hiçbir şekilde 
Türk, Müslüman topraklarına gelmemiş olan 
Vatikanın Papazının, 1967 senesinde Türkiye'
yi... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, kifayet aleyhin
de konuşmanızı rica edeceğim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Bunlar 
aydınlatılmadığı için kifayetin aleyhinde bulu
nacağımı söyliyeceğim Sayın Başkan. 

Tarih boyunca Ortodoks ve Katolik kilise
leri dargın iken, Papanın Türkiye'yi ziyaretiy
le iki patrik arasında barış yapıldığı ve eski 
tarihî dargınlıkların ortadan kaldırıldığı, bu
nun arkasında her iki zümrenin papaları bir ve 
beraber olarak Anadolu'da, Anadolu'nun 
yeniden bir Hristiyan memleketi olabileceği 
tezini kuvvetlendirmek için çalışmışlardır. 
(A. P. sıralarından «kifayetle ne alâkası var?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Abbas, sözünüzü kesece
ğim. Beni o duruma getirmeyiniz. Hem beş da
kikayı geçti, hem de kifayetin hududu dışmda-
sınız. 

Lûtfön bağlamanızı rica edeceğim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Ortodoks 
kilisesinin.. (A. P. sıralarından «hâlâ ortodoks-
tan bahsediyorsunuz» sesleri) 

BAŞKAN — Ortodoks, Katolik, Protestan.. 
Bunlam lütfen bırakınız, kifayete dönünüz. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Papa, bu 
ziyaretinde Bülbül Dağında bin dönüm arazi
nin mülkiyeti tamamen kendisine açıldığından 
bahsile bu yerde bir de Katolik kilisesi açmak 
için teşebbüse geçtikleri bunun da aydınlatıl
madığı için ben kifayet aleyhinde bulunuyo
rum. 

Yine biz, Hıristiyanların hatın için veyahut 
üç - beg kuruşluk yardımın hatırı için birçok 
mabetlerimizi, ecdadımızın bize bırakmış oldu
ğu birçok tarihî eserleri dün cami iken, bugün 
camilikten çıkarmış, müze veya başka maksat
ları için kullanıyoruz; bunların da aydınlığa 

kavuşturulması için kifayetin aleyhinde bulu
nuyorum. 

Bu bakımdan hepinizi hürmetle selâmlıyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

B — TURİZM VE TANIZMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 16 779 977 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- 13.000 Yönetim giderleri 3 016 469 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 403 445 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 541 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 12 742 649 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 EtM ve proje giderleri 7 232 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 EMakina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

979 — 
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Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 13 882 Ö00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 115 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 510 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

282 000 36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi kabul 
edümjjtir. Bakanlık mensuplarına ve memleke
timize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bugün saat 9,00 da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 00,03 

t>9^ 

— 980 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

90 NCI BİRLEŞİM 

28 . 5 . 1970 Perşembe 

Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER 

X 4 — Vakıflar Genci Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe îftnunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Se
natosu Ü/1095) (Millet Meclisi S. Sayısı : 139) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1402) (Da
ğıtma tjarihi : 15 . 5 . 1970) 

X (2j.; — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporum dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1/1103) (Millet Meclisi S. Sayısı : 145; Cum
huriyet! Senatosu S. Sayısı : 1388) (Dağıtma 
tarihi :| fl5 . 5 . 1970) 

X 13j i— |Ege Üniversitesi 11970 yılı Bütçe ka
nunu tiiarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 
1/1100) (Millet Meclisi S. Sayısı : 142; Cum
huriyet - Senatosu S. Sayısı : 1393) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 4 1 — 'Hacettepe Üniversitesi 1970 yık 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe ifjarma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (MÎIet Meclisi 1/293; "Cumhuriyet Senato
su 1/1101) (Millet Meclisi S. Sayısı : 143; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1394) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 5« — İktisadi ve Ticari İlimler 'Akademi
leri 197Û yık Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma {Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosıj. ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/297; Cumhu

riyet Senatosu 1/1109) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 148; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1398) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/295; Cumhuriyet Se
natosu 1/1102) (Millet Meclisi S. Sayısı : 144; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1396) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 7. •— (İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 
yık Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Se
natosu 1/1108) (Millet Meclisi S. Sayısı : 147; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1397) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X '8. — (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkankk-
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/290; Cumhu
riyet Senatosu : 1/1112) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 153; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1391) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 19. —• Petrol Dairesi Başkankğı 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Se
natosu 1/1111) (Millet Meclisi S. Sayısı : 152; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkankklan 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet 



Senatosu 1/1105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
140; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 11. — Hudut (ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1970 yık Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/294; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1107) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 141; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1395) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 12. t— Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/300, Cumhuriyet 
Senatosu 1/1113) (Millet Meclisi S. Sayısı: 151; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1401) (Dağıt
ma tarihi ; 16 . 5 , 1970) 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başjkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/291; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1114) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 150) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1392) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 14. •— Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meçlisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu 
1/1110) (Millet Meclisi S. Sayısı : 154; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1400) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 5 . 1970) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

2 — 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. ı— 1970 yılı İBütçe kanunu tasarısına 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/286; Cum
huriyet Senatosu 1/1115) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 155; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1387) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1970) 

X 12. — Beden Terbiyeli Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1106) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
146; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1389) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 3. — jDevlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdrülüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/1104) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 149; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1390) (Dağıtma tarihi : 15.5.1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem .3 I / O 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1MV 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1 /289; Cumhuriyet Senatosu 1/1104) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1390) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreetrliği 13 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10495 -1/1104 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28 . 4 . 1970 gün ve 1/289 - 51 sayılı yaızınııza karşılıktır : 
'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1970 tarihli 71 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 103 

Kabul : 98 
Ret : 4 
Çekimser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/289, C. 8.1/1104 
No. : 53 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1970 tarihli, 71 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1970 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 




