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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1971 yılı bütçe kanunu tasarısının görüşül

mesine devam olunarak : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul 

olundu. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 

kanunu tasarısının maddeleri kabul olunarak 
tümünün gelecek oturumda açık oya sunulaca
ğı bildirildi. 

Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Birleşime saat 13.00 te ara verildi. 

İkinci Oturum, 
Hudut ve Sahiller Sağlık ve, 
Tekel Genel müdürlükleri 1971 yılı bütçe 

kanunu tasarıları tekrar açık oya sunuldu ise 
de, oyların ayırımının birleşim sonunda açık
lanan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanama
dığı, oylamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

Ulaştırma Bakanlığı ile İmar ve iskân Ba
kanlığı bütçelerinin görüşülme günlerinin yer 
değiştirmesine dair verilen bir önerge kabul 
olundu. 

Tarım Bakanlığı ve, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul olundu. 
Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1971 yılı bütçe kanunu tasarısının maddeleri 
kabul olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, 
oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

Orman Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçe 

kanunu tasarısının maddeleri kabul olundu ve 
tümünün gelecek birleşimde açık oya sunula
cağı. bildirildi. 

24 . 2 . 1971 Çarşamba günü saat 09,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21,45 te son 
verildi. 

Başkan 
Baskanvekili 
Talât Köseoğlu 

Kâtip 
Sivas 

Enver Ako\ 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

m 

II - GELEN KÂĞITLAR 

TlAıSiAMLAR 
1. — İOTO yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 

işaretli celtyeln Millî Savmana Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/442) ((Bıültçe Karma Komisyonuna) 

2. — İsltanbul Tekinlik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı (1/443) 
(BüıtJçie Kanma Komisyonuna) 

3. — 1970 yılı Blüifcçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında dıe-
ğişjilkl'ük yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/444) (Blütçe Kartına RomÖsyonuna) 

4. — 31 . 7 . 1970 enin Ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kal
dırılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cet
velin konulması hakkında kanun tasarısı 
(1/445) (Plân Komisyonuna) 

5. — Devlet Denizcilik Akademisi kanun 
tasarısı (1/446) (Millî Eğitim, Ulaştırma ve 
Plân Komisyonlarına) 

6. — TiMriiye Cumihuraye'ti Hükümeti ile 
Danimarka Kırallığı Hükümetti arasında Hava 
Ulaşıtırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 

| (bulunduğu hakkında kanun tasarısı (1/447) 
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(mastaram, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

7. — Türkiye Cumlhuriyelti Hükümeti ile 
Norveç Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu Ihaklkında kanun tasarısı (1/448) 
(Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile is
veç Kırallığı Hükümeti arasımda Hava Ulaştır

ın - GÖRÜŞ 
1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu İle 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair CumJıuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Milet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481). 

A - İMAR VE ÎSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine devam edi
yoruz. 

Hükümetten bir hususu öğrenmek istiyorum. 
'Toprak ve îskân Geinel Müdürlüğü mensupları 
burada mıdırlar? Yoksa, bu Genel Müdlirlük 
bütçesinin, Köy İşleri Bakanlığı bütçsmde gö
rüşülmesi mi daha uygundur. 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Top
rak ve îskcm Genel Müdürlüğü, Köy İşleri Ba
kanlığı bünyesinldödlir. 

BAŞKAN — O halde programda yazılı olan 
tasus, Köy IşCietri Bakanlığı bütçemde görüşül
mek üzre tasfhih edilmiştir. 

ma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı (1/449) (Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 
9. — 792 sayılı Koordinasyon kurulu kararı

nın tatbikatına ait Sayıştay raporunun sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/443) (Sayıştay Komisyonuna). 

LEN İŞLER 

îmaır ve îskân Bakanlığı Bütoesi üzerindeki 
görüşlerini arz etmek üzere grupları adına söz 
aümış bulunan sayın milletveOdllerıiniin isimle
rini arz ediyorum : 

Dem'okraltıik Parti Grupu adıma Sayın Vedat 
önisal, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa-
yıln Mustafa Kaftan, 

(Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın îh-
san Kabadayı, 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Esat Kı-
raltlioğlu, 

Söz almış bulunmaktadırlar. 
KİŞÜ36İ görüşlerini arz etmek üzere söz almış 

üyeleri, arz ediyorum : 
üüceoğlu, Arslantürk, Kaftan, Kangal, Tosya

lı, Akova, Meşjhur, Yazıcıoğlu, öztürk, Çakır, 
Mutlu,, Kaya, (Sönmez, Artaç, Kürşad söz almış 
bulıımmaktadırllar. 

îlk ısöz Demokratik Parti Grupu aidına Sayın 
Vedat önsal'dadır. 

Buyurunuz efeııdiım. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 

(MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Muh
terem Başkan, değerli milletvekilleri, 

I I ^ M 1 İ t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,00 

(BAŞKAN — Bşkanvekili Fikret Turhamgil 

(KÂTİPLER : Şwfcet Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Mecl'islinin 58 nci Birle simini açıyorum. 
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imar ve iskân Bakanlığımın 1971 yılı bütçesi 
üzerinde, DemlofkraJtiük Parti G-rupunica tenkid ve 
temennilerini arz edeceğim. 

İtmar ve iskân Bakamftığının kuruluş ve va
zifeleri hakkımdaki 1116 sayılı Kamunun 2 nci 
maddesi, bu bakanlığın vazifelerimi tadadeftmiş-
tıiır. Bu mıaddede belirtilen görevler de, bilâhara 
çıkarılan Arsa Ofisi ve Gecekondu kanunları 
muvacehesinde, bu bakanlığa tahmil edilen gö
revleri şu şjekMe tasnif edebiliriz : 

1. Bölge, şehir, kasaba ve köylerin imarı 
içilin gerekli plânların hazırlanması ve buraların 
tatlbiki için gereken tedbirlerin alınması, özet
le, iskân ünitelerinin imarının sağlanması. 

2. Yurt sathımda melsketn ihtiyacımın temi
nini programlamak. Sıhhi, sağlam ve ucuz mes
ken inşası ve mevcutların ıslahı için gerekli ted
birleri almak, ucuz ve elverişli malzeme ve ar
sa teminini sağlamak. Gecekondu tıipimde mes-
keoıleniın yapılmasına mâni olmak ve mevcutları 
ıslalh eitmek. Kısacası, herkesini sıhhi, sağlam 
ve ucuza temin edilebilecek meskenlerde ika-
meltini sağtoyaoak yolda gerekli tedlbirleri almak. 

3. Tabiî âfetlerden evvel ve sonra gerekli 
tedbirleri almak ve vatandaşların iskânım sağ
lamak. 

îmar ve iskân Bakanlığrının vazifelerini bu 
şekilde taismif ettikten sonra, kamaaıîimıce, her 
grupta belıiırlfeilen görevlerin ne derecede muvaf-
fallcıyetle tatibik edilmekte olduğunu teshil et
mek, daha kolay olacaktır. 

îskâîn ünitelerinin imarının, sağlrnmaısı şek
linde, özetlemiş olduğum görevler manzumesini 
İM safihada imceliyelbilirilz : 

İlk safha, plânlama safhasıdır, ikinci safha 
fee, bu plânların ıtaltibiki safhasıdır. Her ilki saf
hamın da gerçekleşmesiiınde, bakanlığa bağlı iller 
Bankam Genel Müdürlüğü yardımcı olmakta
dır. 

ıSayın Bakan geçen yıl Mecliste yapmış ol
duğu konuşmasında, tenkidlere cevap verirken, 
îmıaır ve iskân Bakanlığımın kanuni görevinin 
sadece şehirlerle uğraJkmak olduğunu belirt
mişler ve «köyün her türlü meselesi Köy işleri 
Bakanlığı taraflından yapılıyor» demişindi Diğer 
bakanların, mselâ Tanım, içişleri, Milî Eğitim, 
Sağlık bakanlıklarınım böyle düşünımiiyecelkleri-

ni ümit ve temenni ederek, görüşlerimizi, Sa
yın Bakanın bu i§ bölümü anlayışı çerçevesin
de açıklamaya gayret edeceğim. 

(Memleketimizde hızlı bir şehirleşme hareketi 
mevcuttur, 1950 yılımda nüfusumuzun yüzde 
18,5 u şehirlerde yaşarken, 1970 yılında bu oran 
yüzlde 38 e yükselmiştir. 

1905 yılımdan önce yüzde 5,5 olan şehirsel 
nüfus artışı 1970 de yüzde 6,8 e ulaşmıştır. Bu 
rakamlar, esasen yüksek oranlarda gerçekleşen 
nüfus artışımıza ilâve olarak, şehMere doğru 
ıgelıişciıi büyük bir nüfus hareketimi de göster
mektedir. 

ŞsMrîerde sağlık, eğitim, sosyal güvemlik im
kânlarının fazlalığı ve daha yüksek gelir im-
Gaküarı, şehirleşmemin hızlanmasına tesir eden 
faJktiörL'&rdıir. Gelecek yıllarda da, şehirlere doğ
ru gelişen bu nüfus hareketinin daha da hızla
narak gelişeceği kolayca tahtmim edilelbilir. 

Bu hızlı şehirleşme hareketi muvacehesinde, 
îmar ve iskân Bakanlığına, iskân ünitelerinim 
'imasının sağlanimaısı konusunda çok güç ve güç 
olduğu niilsbetite de önemli görevlerin düştüğünü 
zikretmek i»terim. Bu görevlerin ifası konusun
da bakanlığın ne derecede muvaffak olduğuma 
kısaca temas edeceğim. 

Bölgelerin gelişme imkânlarını ortaya çı
karmak, yatırımların dengeli dağılımını sağla
mak, çeşitli bölgelerarasındaki gelişmişlik far
kını azaltmak, ekonomik faaliyetlerle sosyal 
faaliyetlerle sosyal faaliyetler arasında ilişki 
kurmak bakımından bölge plânlamasının bü
yük önemi vardır- Bölge plânlarından, şehir
leşme ve yerleşmenin düzenli bir şekilde ce
reyan edebilmesi için, istifade edilmesini ikin-
ki Beş Yıllık Plânda öngörmüştür. 

Türkiye'nin 8 bölge ve 15 alt bölgeye ay
rıldığı, 8 bölgeyi kapsıyan çalışmaların, bel
li biı* seviyede birbirleriyle mukayeseye imkân 
verecek şekilde tamamlandığı, alt bölgeler se
viyesindeki detaylı plânlama çalışmalarının ise 
yürütülmekte olduğu belirtiliyor. Henüz tat
bikata intikal etmiş bir husus olmadığından, 
bu mevzuda müspet veya menfi bir beyanda 
bulunmak için vakit erkendir. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde;, deneme 
mahiyetinde yürütülen bölge proje çalışmala
rından umulan faydaların sağlandığı söylene-
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mea. Ancak, bu denemelerden elde edilen tec
rübelerle, bu defa hazırlanan plânların fay
dalı olmasını temenni ederiz. 

Ankara, İstanbul ve izmir gibi büyük şe
hirlerin imar plânlarının hazırlanması, 1965 
yılında çıkarılan bir kararname ile imar ve İs
kân Bakanlığına verilmiştir. Aradan geçen 
uzun süreye rağmen olumlu bir neticeye ulaşı
lamadığını üzüntü ile müşahede ediyoruz. 

Senatoda bu çalışmaların güçlüğünden bah
seden Sayın Bakan, bakınız ne diyor: 

«Hattâ Ankara'nın 1/25 000 lik haritası he
nüz bitmedi. Çünkü, Ankara'nın ulaştırma tet
kikleri henüz sona ermedi.» 

Bu cümlelerde, çalışmaların niçin bitirile
mediği ve «yılan hikâyesine» döndüğünün se
bepleri vardır. Harita ahmı ile ulaştırma etüt
lerinin bir münasebeti olmadığını anlıyabil-
mek için, «harita» ve «ulaştırma» kelimelerinin 
mânasını iyi bilmek kâfidir, ama bir Bakan
lığın çalışmalarına istikâmet verecek ve bu 
çalışmaları denetliyecek olan zat» bu şekilde 
konuşabiliyor. Bu durumda daha başarılı ça
lışma elbette beklenemez. 

Diğer belediyeler iller Bankası vasıtasiyle 
imar plânlarını hazırlamaktadırlar, iller Ban
kasının,, imar plânlarının ve şehir haritalarının 
hazırlanmasında tecrübe ve ehliyet sahibi bir 
kuruluş olduğunu belirtmek isterim. Hazır
lanan imar plânlarının tatbik kabiliyetinin da
ha fazla olması istikâmetinde çalışmaların ge
lişmesi temennimizdir. 

Bakanlığa bağlı bir kuruluş olan İller Ban
kasının hazırladığı harita ve imar plânlarının 
Bakanlıkça tasdik edilmesi zaman kaybına 
ve teknik iş gücünün israfına sebebiyet ver
mektedir. Bu durumun tashihi yolunda Sayın 
Bakanın ne düşündüğünü öğrenmek isteriz? 

Şehirlerin iman konusunda en önemli hu
sus, hazırlanan plânların tatbik edilebilme 
hususudur. Bu da büyük ölçüde paraya da
yanır. imdr tatbikatı yolunda, işin hacmına 
oranla kabili ihmal addedilebilecek küçük 
meblâğların sarfı dışında, Bakanlığın bir ça
lışma yaptığı görülmemiştir. 

Şehirlerin iman konusunda belediyelere en 
büyük yardımcı iller Bankasıdır. Ancak, son 
zamanlarda banka, içine düştüğü büyük malî 
sıkıntı dolayısiyle fonksiyonunu ifa etmekte 

müşkülâta uğramaktadır. Hükümet Progra
mında bankanın kaynaklarının artırılacağı 
derpiş edilmiş olmasına rağmen, bu yolda 
her hangi bir tedbir alınmamıştır. Bilâkis, ban
ka düştüğü büyük malî sıkıntı içinde yalnız 
basına bırakılmıştır. Senatoda 1971 yılı Büt
çe müzâkereleri esnasında, iller Bankasının 
malî güçlüklere mâruz kalmasının sebeplerini 
Sayın Bakan şöyle ifade ediyor: Aynen tek
rarlıyorum : 

«Banka,, malî kaynakları bakımından, bele
diyeler borçlarını ifa edemediği için, aldıkla
rı borcu veremediği için müşkül duruma düş
müştür.» 

Bu izah tarzını hayretle karşılamamak müm
kün değildir, iller Bankası, borçlanan bele
diyelerin yıllık borç taksitleri bu belediyele
re banka eliyle tevzi edilen hisselerinin, yıl
lık tutarını aşarsa, bunlara kredi açamaz. Buna 
mevzuatı imkân vermez Dolayısiyle, beledi
yelerin borçlarını ödiyememesi, diye bir konu 
bahis mevzu olamaz. Sayın Bakan, Bakanlık 
mevkiinde bulunduğu 1,5 yıla yakın süre içinde, 
kendisine bağlı en büyük müessesenin işleyiş tar
zını öğrenememiş olabilir. Ancak^ bilmediği bir 
konuda beyanda bulunmasını, Bakanlık ciddi
yet ve vekârı ile bağdaştıramadığımızı belirt
mek isterim. 

Hükümet Programında ve ikinci Beş Yıllık 
Plânda, belediyelerin gelir kaynaklarının tas
fiye edilerek, günün ihtiyaçlarına uygun ha
le getirilmesi derpiş edilmiş olmasına rağmen, 
bu konuda, bugüne kadar her hangi bir tedbir 
alınmamış olmasının yanında,, devlet, beledi
yelere ait olan veya aidolması gereken malî 
kaynaklara el atmıştır. Meselâ,, Belediye Gelir
leri Kanununa göre, tekel gelirlerinden bele
diyelere ayrılan paya 1969 senesinden itibaren 
el atılmış ve her yıl bleediyelere gönderilen 
70 - 75 milyon lira devlet kasasına aktarıl
mıştır. 

1966 yılında Millet Meclisine sevk olunan 
Belediye Gelirleri Kanununda değer artış ver
gisi belediye gelirleri meyanında mütalâa edil
miş iken, 1970 yılı Bütçe Finansman Kanunu ile 
bu vergiye de el atılmış ve devlet gelirleri 
meyanında ithal edilmiştir. Buna benzer mi
salleri kolayca çoğaltabiliriz. 
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Neticede, belediyeler içine düştükleri bü
yük malî müzayakalar neticesi imar tatbikat
larını gerçekleştiremez hale gelmişlerdir. 

Aksıyan imar tatbikatının, hızlı şehirleşme 
hareketinin mevcudiyeti dolayısiyle, önümüz
deki yıllarda çözülmesi imkânsız sosyal ve eko
nomik problemler halinde karşımıza çıkacağı 
muhakkaktır. Mesele son derecede ciddidir ve 
âcil tedbirleri gerektirmektedir. İmar ve iskân 
Bakanlığı mevzua ciddî şekilde eğilmeli, iller 
Bankası kaynakları takviye edilmeli ve beledi
yeler içinde bulundukları malî sıkıntıdan sürat
le kurtarılmalıdır. 

Şimdi de, kısaca İmar ve iskân Bakanlığının 
görevlerini sayarken; herkesin sıhhî, sağlam ve 
ucuza temin edilebilecek meskenlerde ikâme
tini sağlıyacak yolda gerekli tedbirleri almak, 
şeklinde özetlediğim görevler hususunda tenkid 
ve temennilerimi arz edeceğim. 

Bu görevlerin ifasında, Bakanlığa bağlı Em
lâk ve Kredi Bankası yardımcı olmaktadır. 
Herkesin sıihhî ve sağlam meskenlerde ikâmeti
ni sağlamak her şeyden ence ucuz mesken temi
nine bağlıdır. Gecekondu meselesinin çözül
mesi de, yine mesken maliyetlerinin indirilme
sine büyük ölçüde bağlıdır. Ucuz mesken sahi
bi olmakta vatandaşın karşı karşıya bulunduğu 
güçlükler; şehirlerin etrafının gecekondularla 
sarılması, sosyal ve ekonomik düzensizliklerin 
doğmasına sebebiyet vermektedir, 

Bugün Ankara nüfusunun yansına, istan
bul'da ise üçte birine yakın kısmı gecekondu
larda ikâmet etmektedir. Bu husus, konut me
selesinde gereken tedbirlerin alınmasında başa
rı sağlanamadığının bir delilidir. 

Toplam yatırımlar içinde konut sektörü ya
tırımlarının, ikinci Beş Yıllık Plân denemi için
de tesbit edilen oranını artırmadan mümkün olan 
en çok sayıda konut üretimini sağlamak öngö
rülmüştür. Bu gayeye erişebilmek, her şeyden 
önce maliyeti ucuzlatmak ve ekonomik stan
dartta konut yapımına yönelmekle mümkün 
olur. İnşaat maliyetlerinin indirilmesi ise, ucuz 
malzeme temini ve ucuz arsa teminine bağlı
dır. 

İmar ve İskân Bakanlığı bünyesindeki Yapı 
Malzemesi Genel Müdürlüğünün vazifesi; yeter
li, kaliteli ve ucuz yapı malzemesi sağlanmasın
da gerekli tedibrleri almaktır, şeklinde özetle

nebilir. Arsa Ofisi Kanununa göre, Bakanlığa 
bağlı olarak kurulmuş olan Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğü ise, arsalar üzerindeki spekülâsyo
nu Önlemek, arsaların ucuza temini yolunda 
gerekli tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. 
Bu umum müdürlüklerin faaliyetleri üzerin
de durmadan, ikinci Beş Yıllık Plânda tesbit 
edilen ve varılan neticelerin mukayesesini yap
makla iktifa edeceğim : 

ikinci Beş Yıllık Plânın ilk yılı olan 1968 
yılında 3 200 000 000 lira bu sektörde yatınm 
öngörülmüş, 1968 yılı uygulama programında 
ise, 3 690 500 000 lira sarf edilmesi progriatm-
lanmış, tatbikat ise, bu hedefleri aşarak, 
3 281 500 000 lira sarfı şeklinde tecelli etmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın önsal, Grupunuzun 
ikinci hakkını da kullanıyor musunuz? 

VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Kullanıyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 

VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 1969 yılın
da da nakit sarfında program hedefleri aşıl
mıştır. Plân 3 800 000 000, program 3 milyar 
240 milyon 800 bin lira olmasına rağmen, ger
çekleşme 3 740 800 000 lira olmuştur. 

Nakit sarfı bakımından plân hedeflerinin 
aşılmış olmasına mukabil, mesken adedi bakı
mından gerçekleşme plân hedeflerinin çok al
tında kalmıştır. 1968 yılında 141 000 meskene 
ihtiyacolduğu ikinci Beş Yıllık Plânda tesbit 
edilmiş olmasına rağmen, inşaat 110 260 olarak 
gerçekleşmiştir. Yani 1968 yılında 30 740 ko
nut açık verilmiştir. 

1969 yılında açık daha da büyümüş; 174 
bin ihtiyaca mukabil 132 060 üretim sağlana
bilmiştir. Bu yılın konut açığı 41 934 tür. Ka
tı netice alınamamış olmakla beraber, 1970 yı
lında da konut açığının büyüyeceği tahmin 
edilebilir. 

Bu rakamların mânası açıktır. Daha fazla 
para, sarf edilmiş buna mukabil daha az konut 
üretilmiştir. Ucuz mesken temini yolundaki ça
lışmaların başarılı olmadığını bu rakamlar ifa
de ediyor. Her yıl konut üretimindeki vâki 
açıklar ise, herkesin sıhhi ve sağlam konutlar
da oturmasını temin yolunda başarısızlığın de
lilidir. 
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imar ve iskân Bakanlığının vazifelerini 3 
grupta toplıyarak özetlemiştim. Simidi tabiî 
âfetlerden evvel ve sonra gerekli tedbirleri 
almak ve vatandaşın iskânım sağlamak şeklin
de özetlemiş olduğum görevler hususundaki 
görüşlerimi de kısaca arz edeceğim. 

Her hangi bir tabiî âfet vukubulunca, baş
ta Sayın Bakan olmak üzere tüm bakanlık teş
kilâtının bütün işlerini bırakarak felâketzede
lerin yardımına koştuğu ve bu yolda fedakâr 
ve feragatkâr çalışmalar yaptığı bir gerçektir. 
Felâkete uğrıyan insanların yaralarını sarmak 
ve onların dertlerine ortak olmak takdire de
ğer bir davranıştır. 

Memleketimiz talbiiî âfetlere sık sık mâruz 
kalabilen bir coğrafî kuşak üzerinde bulundu
ğuna göre, bir tabiî âfet vukuunda gerekli ted
birlerin ânında alınabilmesini önceden plân
lamak mutlak bir zarurettir. Esasen bu husus 
Âfet İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri ara
sında tadadedilmiştir. 

Ancak, her yeni âfetin tmar ve tskân Ba
kanlığımızı hazırlıksız yakaladığı ve felâketle
rin tahribatını azaltabilmek için Bakanlık men
suplarının insanüstü bir çalışmaya itildiği de 
vakıadır. 

Sayın Bakanın Senatoda tenkidlere cevap 
verirken söylediği şu sözler, yukardaM beyan
larımı doğruluyor kanaatindeyim. Gediz depre
minde yardım malzemesinin dağıtımında aksak
lıklar olduğu hususundaki tenkidleri Sayın Ba
kan Senatoda şöyle cevaplandırıyor: «ıGelen 
yardım malzemesinin Kızılay tarafından dağı
tılmasını istedik. Onlar bu mevzuda tecrübeli
dir, imkânları vardır.» 

Gediz depremimde, bütün Bakanlığın Gediz 
depremi ile meşgul olduğu, Bakanlıktaki işle
rin bu yüzden aksadığı tenkidini de Sayın Ba
kan yine Senatoda şöyle karşılıyor: «Bir bü
yük deprem olmuş; birçok vatandaş enkaz al
tında kalmış, açıkta kalmış. Her işi bırakıp ev
velâ aradaki afetzedelerin işlerini halledece
ğiz. Onları barınılacağız ve ondan sonra diğer 
işlerimize devam edeceğiz dedim.» 

Plansızlığın bundan güzel itirafı olamaz. 
Evet Sayın Bakan. Felâkete uğnyanların işle
rini halledeceksiniz. Bu, kanunların size ver
miş olduğu görevlerden birisi. Bunun için ku

rulu teşkilâtınız da var, ama diğer kanuni gö
revlerinizi de aksatmadan yürüteceksiniz. 

1971 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi
nin memleketimize ve milletimize hayırlı olma
sını temenni eder, Demokratik Parti Grupu 
adına hepinizi hürmetle selâmlarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — imar ve İskân Bakanlığı bütçe
si üzerinde söz sırası Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına Sayın Mustafa Kaftan'da, bu
yurun efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAF
TAN (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

İmar ve İskan Bakanlığının 1971 yılı Büt
çesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun görüşlerini iletmek üzere huzurunuz
dayım. 

Sözlerime, kalkınma çabamızda önemli bir 
yeri olan İmar ve İskân Bakanlığı gibi büyük 
bir kuruluş hakkında, kısıtlı bir zaman içinde 
çok bir şey söylemenin mümkün olamıyacağım 
belirterek başlamak isterim. 

Takdir edersiniz ki, bu kadar az bor zaman 
çerçevesi içerisinde konulara ancak genel hat
ları ile değinebilecek, eleştirilerimizde, sorun
ların kişisel tutum ve davranışlardan ötede 
plân, program ve prensipler üzerinde durula
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasamızın öngördüğü ilkelere uygun 

olarak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağhya-
bilecek dengeli bir yerleşme ve şehirleşme dü
zeni kurmak, konut ve arsa sorununu toplum ih
tiyaçlarına yeterli seviyede tutmak, genel haya
tı etkiliyen âfetlerin meydana getirdiği zarar
ları asgari haddine indirebilimek İmar ve İs
kân Bakanlığının genel hatlarıyla çizebildiği
miz görevlerindendir. 

Bu büyük sorunlar içinde mücerret, bir ba
kan veya bakanlık örgütünü ele alıp, her tür
lü eleştirileri bir noktaya yöneltmek, elbette 
gerçeklere uygun düşmez. Bunlar, tek bir ba
kanlığın görev ve yetki sınırlarını çok aşan, 
ülkenin yarını ile ilgili ve çok kez uzun vade
li konular olup, tüm icra organını ve doğru
dan doğruya iktidarı ilgilendiren toplumun te
mel sorunlarıdır. Onun için, eleştirilerimizde 
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hedefimiz imar ve İskân Bakanlığı olduğu ka
dar, Adalet Partisi Hükümeti ve onun iktida
rıdır. Aslmda tımar ve iskân Bakanlığı bütçesi 
görüşülürken şehirleşme, konut, gecekondu ve 
nihayet arsa sorunlarını, birbirleriyle sıkı iliş
kileri nedenleriyle, birlikte ele almak gerekir. 

Ancak, bunların içinde köy - kent ilişkileri, 
yerleşme ve şehirleşme sorunu toplumun sos
yal, ekonomik gelişme süreci içerisinde en ön 
safta gelen ve en ön safı işgal eden bir mev
zudur. Ne var ki, bugüne kadar şehirleşme ger
çeğinin nedenleri üzerinde Sayın imar ve İs
kân Bakanımız ile tüm muhalefet arasında bir 
ittifak sağlanamamıştır. 

ister şehirlerde gelişen endüstrinin çekicili
ğine, ister köydeki yetersiz yaşantının iticiliği
ne, ister daha başka nedenlere bağlansın, bu
gün Türkiye ide köyden kente doğru aşırı bir 
akım olduğu vakıası ile karşıkarşıya bulun
maktayız. 

Bu gerçeği kabul ettikten sonra, onu, sos
yal bir vakıa olarak ele alıp bir tek nedene bağ
lamamak, bir itham ve inkâr düellosundan kur
tararak meselenin üzerine bilinçli olarak yürü
mek lâzımgelir. Ne var M, Sayın imar ve is
kân Bakanımız da, köyden kente akışı sosyal 
bir vakıa olarak ele almasına rağmen, şehir
leşmeyi sanayileşmenin ve gelişmenin belli bir 
görüntüsü kabul etmek gibi, kendisine iştirak 
etmeyi mümkün kılmıyan bir görüşe sahip 
bulunmaktadır. 

Hayat pahalılığını refah alâmeti sayan Sa
yın Başbakan gibi, şehirleşmeyi de sanayileş
memizin ve endüstrileşmemizin bir işareti ka
bul eden> şehirleşme ve yerleşme politikasını 
bu açıdan değerlendiren Sayın Bakanla birlik
te olmamız mümkün değildir. 

Senatoda yapmış olduğu bir konuşmasında 
konuya değinen Saym imar ve İskân Bakanı
mız, zorlamak ve zecrî tedbirler almak suretiy
le şehre akimi önlemenin mümkün olamıyaca-
ğıını belirttikten sonra, aynen şöyle demekte
dir: «Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da 
bir bakıma bâzı önleyici tedbirler öngörülmek
le beraber, gerçekler bunu tutmadığından ve 
memleket realitelerine uygun olmadığı anlaşıl
dığından, ikinci Beş Yıllık Plânda şehirleşme 
bir sosyal vakıa olarak ele alınmış ve bunun 
düzensiz yerleşmeyi önlemesi bakımından bölge 

esasına göre kademeli tedbirler alınması öngö
rülmüştür.» demektedir. 

Yine Sayın Bakan şehirleşmenin; endüstri
sini kurmuş ve sanayileşmiş memleketlerde da
ha hızlı yolda olduğuna dair Fransa'dan, Al
manya'dan ve Amerika'dan rakamlar vererek, 
gelişmiş memleketlerde nüfusun daha çok şe
hirlerde toplandığını beyan etmiştir. 

Hemen ifade edelim ki, zor kullanarak 
köylüyü köyde tutmanın bir sonuç vereceğini 
kimse iddia etmiyeceği gibi, Batı ülkelerindeki 
şehirleşme hızını gösteren rakamların yanlışlı
ğını da kimse ileri süremiyecektir. 

Ancak, biraz sonra değineceğimiz gibi, Sa
yın Bakanın iddia ettiği şekilde, şehirleşme ko
nusunda iki plân arasında her hangi bir çatış
ma ve tezat söz konusu değildir, ikinci Beş 
Yillık Kalkınma Plânı gelişmenin şartları ola
rak 3 anafaktör kabul etmiştir; sanayileşme, 
modern tarımda reform ve şehirleşme. 

Görülüyor ki, bizzat İkinci Beş Yıllık Plân
da ifade edildiği üzere, tarım unsuru, modern 
tarımda reform unsuru gelişmede şehirleşme 
kadar, hattâ ondan önde gelen bir faktör ola
rak ele alınmaktadır. 

Köylüyü zorlayıcı tedbirlerle köyde tutmak 
elbette mümkün olmıyacaktır. Anayasanın 37 
nci maddesinin öngördüğü toprak reformu ger
çekleştirilemezse, yine Anayasanın 52 nci mad
desinde belirtilen, tarımda uğraşanların emeği
ni değerlendirecek temel tedbirler alınamazsa 
köylüyü, bir ölçüde, köyünde tutabilecek sos
yal yaşam koşullan sağlanamazsa elbette köy
ler süratle boşalacaktır. 

ikinci Beş Yıllık Plânda gelişmenin şartı 
olarak kabul edilen modern tarımı, köyde han
gi köylüyü bulup gerçeMeşlâreceksdniz? Sayın 
Bakanın Almanya, Fransa, Amerika için verdi
ği rakamlar doğrudur. Fransa nüfusunun 
% 21 i, Almanya nüfusunun % 15 i, Amerika 
nüfusunun % 5 i kırsal bölgelerde yaşamakta
dır. Bir an için kabul edelim ki, Amerika'da 
olduğu gibi bizde de nüfusun % 95 i şehirler
de toplandı.. Biz, Anayasanın ve ikinci Beş Yıl
lık Plânın gelişme şartı olarak öngördüğü, ta
rımda reform mucizesini köyde geriye kalan 
% 5 oranındaki insan kalabalığı ile mi gerçek
leştireceğiz? 
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Muhterem milletvekilleri, 
Her şeyde olduğu gibi, kaükmmanmzm ön 

şartı olarak kabul ettiğimiz şehirleşme soru
nunda kendi toplumsal, ekonomik, coğrafi ya
pımıza uygun koşullar kendimize uygun mo
deller içinde çözmek ve gerçekleştirmek zorun
dayız. Ne Amerika'da, ne Fransa'da ne de Al
manya'da köy ve kent kuruluşları bizdekiler 
gibi değildir. Köyle kent arasında oralarda me
safe kalmamıştır. Muntazam yollar, ucuz araç
lar bu mesafeyi daha da azaltmış, ekonomik 
ve sosyal yönden köylü - kentli ayınım yapıl
ması mümkün olmıyan uygar bir ortam yara
tılmıştır. 

Bizdeki gerçekler ise onların hiçbirisine 
benzememektedir. Cumhuriyet Halk Partisinin, 
kentte alınmasını öngördüğü kadar, köyde de 
alınmasını zorunlu bulduğu tedbirler, şehirleş
me olayını değil, aşırı şehirleşme nedeni ile 
köyden kente doğru olan nüfus akımını bir öl
çüde tutabilecek tedbirlerdir. 

1965 sayımının da 14 olan 100 bini aşkın 
il sayısı, 1970 sayımında 20 yi bulmuştur. 

Seçim bildirgemizde beyan ettiğimiz konut, 
arsa kentçilik alanlarında boy gösteren bozuk 
düzeni kademeli olarak değiştirebilmek için, 
kurulmasını zorunluğu bulduğumuz ve neden
se Sayın Bakanımızın allerji ile karşıladığı 
köy - kent ilişkisi sayesinde, köylü gücüne 
dayalı bir sanayileşme hareketi başlatılabile
cektir. 

Köylü - toprak ilişkisi, köylü - su ilişkisi 
düzene konmadıkça, köylüyü insanca yaşama 
koşullarına kavuşturmadıkça, köylü, sonunun 
nereye varacağını düşünmeden şehre akacak
tır. İleri memleketlerdekinin aksine koy, barın-
dıramadığı adamını şehre itmiş olacaktır. 

Şehirde gelişen endüstrinin köylüyü çektiği 
vakıasını kabul edersek, şehirdeki endüstri ile, 
şehire gelmiş köylü arasında bir bağlantı ara
mamız icabeder. Gerçekten, şehirdeki endüstri
leşmede eğer bir gelişme varsa, yöne bu şehirli 
insangücü ile temin edilebilmektedir. Zira köy
den gelen insangücü vasıfsızdır. Bu gücün en
düstriye kayışı ve kaynayışı olanağı yoktur. 

Başkent Ankara, köylerde barınma olana
ğını yitirmiş insan yığınlarıyla doludur. Bun
ların en vasıflısı, kapıcı olarak dahi iş bula
mamaktadır. Hamal, çöpçü ve başıboş bir ka-
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labalık teşkil ederler bunlar. Bu insan gücünün 
sanayie kaydırılması, geniş bir zaman akışı 
içinde ancak, yine köyde mümkün olacaktır. 

Sosyal yaşama koşullarına elverişli muay
yen kültür ve ekonomik düzeye ulaşmamış ola
rak şehire gelen insangücü; sanayileşmeye her
hangi bir katkıda bulunmak şöyle dursun, şe
hirde yaratacağı çok yönlü problemleriyle, şeh
rin endüstrileşmesinde sanayi için bir yük teş
kil edecektir. 

Dengeli şehirleşme sorununa çözüm yolu 
bulmak için, şehirleşme olayının sebeplerini 
kesin olarak tesbit etmek gerekir. İzah etmeye 
çalıştığımız nedenlerden ötürü, şehirlerdeki 
endüstrileşmeyi, köylüyü şehire çeken tek bir 
vakıa olarak kabul etmek, sorunlara hal yolu 
bulmaktan uzak kalmak demektir. 

istanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kent
lere yapılan insan akımım bir noktaya kadar 
endüstrileşmeye bağlasak dahi, büyük ve kü
çük sanayi ile, iptidai ve mütekâmil endüstri 
ile uzak yakın hiç bir ilişiği olmıyan kentlere 
bile köylerden akım olmakta, Anadolu'da sa
nayiden ve endüstriden uzak birçok il ve ilçe
lerin nüfusu süratle çoğalmaktadır. 

O halde, şehire akımın, şehirdeki endüstri
den çok, köydeki sosyal ve ekonomik etkenler
den ileri geldiğini kabul etmek zorunluğu var
dır. Onun için, plân ilkelerine uygun gelişme
nin şartlarından biri olan tarımda verimin yük
selmesi, köylünün uygarlıktan daha yeterli bir 
ölçüde yararlanalbilmesi, köylü gücüne dayalı 
sanayileşme hareketinin başlatılabilmesi için, 
köy gruplarından en elverişli merkezi tesıbit 
etmek; şehirlerarası gruplaşmalarla değil, köy
ler arası gruplaşmalarla dengeli bir şehirleşme
ye yönelmek mümkün olacaktır. Böylece her 
bölgede köylü gücüne dayalı küçük sanayi ile, 
büyük ve ağır sanayiin toplanabileceği merkez
ler beklenebilecektir. 

Türkiye'de toprağın coğrafi durumu, insan
ların dağılış şekli ve gerçeğe uygun olanı da 
budur. Bunun aksi, yani Bakanlığa hâkim olan 
zihniyetteki gibi, Amerika modeli yerleşme 
ümidi Türkiye gerçeğine ters düşen, ayran bu-
lamıyan köylümüze viski va'detmek gibi bir ha
yal olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Genel haıtlariyle izahına çalıştığım ve C.H.P. 

nin, seçim bildirgeleri ile açıklanan görüşleri-
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ni belirttiğim dengeli şehirleşme sorunu; ge
cekondu sorunu, arsa ve konut sorununu da be
raberinde getirmektedir. 

Türkiye'de gecekondu sayısı süratle artmak
tadır. Şehrin etrafını aralıksız karaçalı gibi sıa-
ran gecekondular çok defa Hükümetin üstesin
den gelemiyeceği kadar sosyal, hukukî prob
lemler yaratmaktadır. Gerçekten buralarda 
yerleşme olanağı bulabilen fakir vatandaşlar, 
gecekondu ticaretini meslek haline getirmiş 
bulunan gecekondu ağaları tarafımdan insafsız
ca sömürülmektedirler. Elinde hukukî hiçbir 
dayanağı olmıyan bu vatandaşlar, çok defa 
yargı kararlarına dayanarak, gecekondularının 
yıktırılması halinde kimseden hak talebedeme-
mektedirler. 

Yapılan incelemelere göre Ankara^daki nü
fusun % 65 i gecekonduda oturmakta, bu ge
cekonduların % 40 ı da kiraya verilmektedir. 
Böylece, Başkent gtilbi, nüfusu süratle çoğalan 
illerimizde gecekondu ticareti en verimli bir iş 
sahası olarak her türlü konıtroldan uzak bir 
grup insanlar tarafımdan yeni bir sömürü biçi
mi halinde gelişmektedir, ihtiyaca cevap vere-
miyen Gecekondu Kanunu, daima bir kenara 
itilmiş, maalesef, her zaman Devlet, gecekondu 
sorununu politik açıdan ele almıştır. Çok defa 
oy toplamak amacı ile iktidar ileri gelenleri 
seçim sırasında yer göstererek, burası yakında 
şehir olacak demiş, gecekonduculuğu âdeta 
teşvik etmiştir. 

Hiç bir itiraza lüzum bırakmadan söyleye
biliriz ki, gecekondu dalgalanmaları seçim za
manlarında dik yükselmeler göstermektedir, 
Gerek şehirleşme, gerek konut ve gerekse arsa 
meselelerinden hiç birisinin kapısından içeri so
kulmaması lâzım gelen politikacının eli, gece-
konduculukta rahatlıkla dolaşabileceği bir 
ortam bulmaktadır. 

Delilsiz konuşmamak için bir örnek verece
ğim. Adalet Partisi son seçimde Ankara'da, 
şehir içinde muteber oyların % 36,5 ini alabil
miştir. Adalet Partisi son seçimde Ankara'da, 
gecekondu bölgesi olan karşıyaka'da muteber 
oyların % 5 ini almıştır, öyle zannediyorum ki, 
politika hayatına parti kademelerinden değil 
de, doğrudan doğruya memuriyetten gelmiş bu
lunan sayın İmar iskân Bakanımız bu soruya 
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başka türlü, istemediğimiz bir cevap vermeye
ceklerdir. 

Özetle diyebilirz ki, temel endüstriden yok
sun, çarpık ve biçimsiz şehirleşme, kendini po
litika rüzgarına kaptırınca, bir kat daha çirkin
leşmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün şehirlerimizdeki nüfusun genel ola

rak % 35 ilâ % 40 oranındaki bir miktarı gece
konduda oturmaktadır. Bu gecekonduları dahil 
etsek bile, Türkiye'deki konut açığı gittikçe 
çoğalmaktadır. Genel olarak binaların eski, ah
şap ve kerpiçten, kısa ömürlü oluşu konut açığı
nı etkileyen nedenlerin başında gelmektedir. 

Çimento ve demire ihtiyaç gösteren beton
arme inşaata dönüşen miktarın neden ibaret 
bulunduğu, ilgililerce ciddî bir etüt konusu ya
pılmış mıdır, bilmiyorum? Ancak, öyle tahmin 
ediyoruz ki, 40, 50 seneyi aşkın toprak ve ahşap 
gecekonduların kendiliğinden yıkımından son
ra betonarme inşaata geçiş oranı % 5 i aşmaya
caktır. Bu arada çimento ve demire Devletin 
kendi eliyle yapmış olduğu son zamlardan sonra 
bu miktarın yüzde sıfır'a müncer olacağını tah
min etmek elbette kehanet sayılmamalıdır. 

Bu duruma göre, Türkiye'de bir konut prob
leminden bahsetmek veya çözüm yollarının 
arandığından bahsetmek söz konusu değildir. 
Hava gibi, su gibi, ekmek gibi bugün vatandaş
ların en önemli ihtiyaç maddesi haline gelen 
çimento ve demir fiyatlarının hızla artışı, elbet
te özel kesimde ve bir oranda da Devlet sektö
ründeki inşaat yapımına önemli ölçüde tesir 
edecektir. 

Bakanlığın reorganizasyon çalışmaları için
de, Türkiye'de genel olarak konut özellikleri; 
yaşlan ve sayılarıyla betonarme inşaata dönüş
me oranlarının bilimsel olarak etüt edilip, de
ğerlendirilmesini temenni ederiz, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Önemli bir konu da arsa sorunu ve arsa 

spekülâsyonudur. Türkiye'de bugün arsa tica
retinin getirdiği kân temin edebilen başka bir 
ticaret alanı mevcut değildir. Bu ise, bir taraf
tan sermaye piyasasını etkilemekte, diğer taraf
tan ölü yatırımlar olarak ekonominin gelişmesi
ni önlemektedir. Konu, gerçekten imâr ve İs
kân Bakanlığı yetkilerini aşan, tüm Hükümet 
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konusudur. Ne var ki, bu durumu önlemek için 
Bakanlık bünyesinde Arsa Ofisi kurulmuştur. 
10 yılda 250 milyon lira sermayeyi bulacak olan 
bu kuruluştan, arsa fiyatlarında nazım rol oy
nayacağını beklemek beyhude bir hayal olacak
tır. 

Bir yılda tutarı 10 milyar lirayı bulan arsa 
alım satım işleminde etkili bir rol oynayabil
mek için büyük bir sermaye ile işe koyulması 
gerekirken, cılız bir kuruluş olarak Bakanlık 
kadrosunda yer işgal etmesinin herhangi bir 
faydası söz konusu olamıyacağına göre, bu ku
ruluşun, maddi olanaklarını özel bir kanunla 
Yapı Malzemesi Araştırma Merkezi'ne aktarmak 
suretiyle, hizmete sokulmasını tavsiye ederiz. 

Konut sorununa değinmişken, Devlet konut 
politikasının tatbikatçısı olarak hizmet gören 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasından da söz et
mek isteriz. Bu kuruluşun, kendisine düşen 
görev ve hizmetlerinin kaynakları artırıldığı 
takdirde, daha da verimli hale geleceği kanı
sındayız. Vatandaşların tasarruf gücü ile, Dev
let gücünü birleştirerek başarılı bir konut poli
tikası yürütmekte olan Bankanın, kredi işlem
lerinde esneklik sağlıyacak yeni kuruluş kanu
nunun biran önce Parlâmentodan çıkması dile
ğimizdir. 

Konut kredilerinin prim, ikramiye ve bâzı 
vergilerden muafiyet tanınarak yararlanması 
suretiyle himaye görmesi, vatandaşı teşvik edi
ci önemli etkenlerdendir. Devlet konut politi
kasına vatandaş iştirakini sağlıyan özel kanun
la kurulmuş örnek bir bankanın çalışmalarının 
daha verimli hale gelebilmesi için, kaynakla
rının artırılması suretiyle, kredi faizlerinin 
mümkün olan seviyede tutulması, bankanın 
kuruluş amacına daha uygun olacağı kanısın
dayız. 

İller Bankası ve belediyeler, imar ve iskân 
Bakanlığı bünyesinde başlı başına sez edilme
ye değer ciddî konular ve önemli kuruluşlar
dır. 

Konuşmamızın başında belirttiğimiz gibi, çok 
mahdut bir zaman çerçevesi içinde kalacağımız 
için, teferruata girmemiz mümkün olmamakta
dır. Ancak, §u kadarını belirtmek isteriz ki, 
775 sayılı Kanun, görev verdiği belediyelerden 
bir hizmet beklemek bugün mümkün değildir. 
Belediyeler, alt yapı tesislerini yapmak şöyle 

dursun, kendi zaruri giderlerini, hele Personel 
Kanunundan sonra kendi personelinin maaşla
rını bile karşılıyamıyacak durumdadırlar. El
bette belediyelerimiz bugünkü hali ile bırakıl
mamalı, belediyelerin iller Bankası ve Bakan
lıkla olan malî ve idari ilişkileri yeniden gözden 
geçirilerek bir esasa bağlanmalıdır; 

iller Bankası, belediyelerden alacaklarını 
muntazam alamadığı için müşkül durumda bıra
kılmış, yeni kaynaklar arar duruma düşürül
müştür. Kanaatimce, kendi öz kaynakları ge
liştirilerek, belediyelerdeki paylarının artırıl
ması ve alacaklarının tahsil edilebilecek duru
ma getirilmesi, iller Bankasından beklenen 
hizmetlerin gerçekleşmesi için zorunlu bulun
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
İmar ve iskân Bakanlığı bütçesi ile ilgili 

olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun gö
rüşlerini, bu yılki bütçe müzakerelerinin imkân 
verdiği zaman ölçüsü içinde genel hatlariyle 
sunmuş bulunuyoruz. 

imar ve iskân Bakanlığı 1971 yılı bütçesinin 
milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, hepinize saygı
lar sunarım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Güven Partisi 
Grupu adına Sayın ihsan Kabadayı'da, buyurun 
efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım ; 

Türkiye her yönü gelişen, nüfusu ile de sü
ratli artış halinde olan bir memlekettir. Bu 
artış temposu içerisinde nüfusumuzun 1980 1er-
de 45 milyonu geçeceği bir gerçektir. Böylesi
ne süratli nüfus artışı içinde olan Ve gelişen 
memleketimizde, imar ve iskânın önemi her şey
den önce büyük bir ağırlık taşımaktadır. 

Nüfusumuz yılda 800 bin artmakta ve mev
cut nüfusumuzun % 70 i köyde, % 30 u şehirde 
oturmaktadır. En çoğu köylerde oturan nüfu
sumuz da devamlı olarak köyden şehire akmak
tadır. Bu yüzdendir ki, büyük şehirlerimiz de, 
imar bakımından sıkıntılı, izdihamlı, pahalı, 
sağlık koşullarından yoksun gecekondularla 
çevrilmiş, şehirler âdeta büyücek birer köy man
zarasına bürünmüş durumdadır. 

Köyden şehre nüfus akınının nedenini, ciddî, 
gerçekçi ve ilmî açılardan tesbit edemezsek, 
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Türkiye'de gecekondu sorununu ve konut soru
nunu ciddî olarak halletmemize imkân yoktur. 

Hazırladığımız bâzı kıstaslara göre, bu akı
nın nedenini kısaca size arz etmeye çalışacağım. 

Köy; maişet, geçim, sosyal hizmetler ve im
kânlar bakımından şehre nazaran gerilik taşı
yor. Köy ile şehir arasındaki mesafe çok açık. 
Köyde toprak kifayetsiz; küçük parçalara bö
lünmüş. Erozyon devamlı artıyor. Gübresizlik 
tarımda verimi süreli olarak düşürüyor. Köy 
gelirinin şehir© nazaran çok geri oluşuna, maa
lesef, mahsulün değeri fiyatına satılmayışı da 
bir sebeptir. 

Şunu açıkça kabul ediniz ki, - Bir köylü ço
cuğu olarak arz ediyorum - köyün ürününün 
para etmeyişi, âdeta devede kulak, dostlar alış 
verişte görsün misüllü, çıkardığı ürünlerin 
kendi başına, kaderine terk edilmesi, kabzımal 
tarafından, aracı tarafından - solun kullandığı 
sömürü tâbirini kullanmıyacağım -* istismar 
edilişi, toprağa alın teri dökerek kazanan insan
dan bu aracıların çok fazla kazanması, köylü
yü, çalışmasında, köyündeki hayatında kahırla 
boğmakta; hepimize, korunmayışından dolayı 
kırgın, dargın, üzüntülü bulunmaktadır. 

Köylü, yılın 12 ayında; yazın sıcağında ya
narak, kışın soğuğunda kavrularak çıkardığı 
ürün arızların elinde istismar vasıtası olmak
tan kurtulur, değerine kavuşturulursa, köyün
de kalacaktır. Fakat köylünün korunmayışı, şe
hir gelirlerinin fazla oluşu, köyde «ağa» dedi
ğimiz insan dahi, şehirdeki bir kapıcı gelirin
den yıllık gelirinin noksan oluşu, köyü, şehire 
çeken belli beşli sebeplerdendir. 

Konya'nın Toros köylerinde âlâ üzüm 25 -
30 kuruştur. Konya'da 150 kuruşa, Ankara'da 
250 kuruşa yiyemezsiniz. Âlâ kırmızı elma Ak
şehir'in Bozkır'ın dağ köylerinde 40 kuruştur, 
burada 300 kuruşa yiyemezsiniz. Böylesine der
beder, böylesine köyün malının değerlendirilme
si tablosuna acı ve ıstırap hâkim olduğu müd
detçe, köylü, köyünden şehre akmaya devam 
edecektir. 

Bunlar yapılmıyacak işler değildir. Ciddî ik
tidarların, müspet tedbirlerle, adaletle yoğu-
rulöiuş otoritelerle bunları halledeceklerine biz, 
Millî Güven Partisi olarak inanmaktayız. Za
mana ve büyük paralara bağlı meseleler üze
rinde ısrarla durmuyoruz, ama çok kolaylıkla 

yapılacak olan ve icraya düşen hizmetlerin de 
yapılmamasından yakınmaktayız, dertliyiz ve 
bunu da burada söylemeye mecburuz. 

Köylü son yıllarda uyanmıştır. Artık bugün
kü köylü dünkü köylü değildir. Köylünün geli
şen ve olgunlaşan dünya ile irtibat vasıtaları 
da oluşmuştur. 

Çocukluğumda köyden şehire gidiş nadirdi. 
Bugün tekmil köylü çoluğu, çocuğu ile beraber 
şehire geliyor. Göz görmeden gönül katlanır, 
ama gördükten sonra insanoğlunu gördüğün
den ayıramazsınız. Şehre gelip, şehri gören; şeh
rin nimetlerini gören köylü, köyüne zoraki dö
nüyor, şehirde kalmak için birçok çareler; ted
birler arıyor. 

Artık bir lokma, bir hırka devri geçmiştir. 
însanları medeni nimetlere kavuşturmaya ve 
ondan nasiplendirmeye mecburuz. Köylüyü şeh
re getiren nedenlerin başında bu gelmektedir. 

Çok köylerimiz de maalesef yol, su ve elek
trikten mahrumdur. Köylü hayatının ve bilhas
sa dağ köylerindeki yaşantının çıra, çarık ve 
kerpiçten öteye gitmeyişi köy nüfusunu şehre 
çekiyor. îşte Türkiye'deki gecekondu nedenle
rinin belli başlı anasebepleri bunlardan doğuş-
maktadır. 

Türkiye'de bugün nüfusun % 70 inin köyde, 
% 30 unun şehirde olduğunu söylemiştik. Bu 
nüfusun süratle artışı, şehirleşme ve sanayileş
me nedeni ile, şehirde oturma nisbeti % 50 - 55, 
köyde oturma nisbetleri de % 45 - 50 nisbetleri-
ni buluncaya kadar bu akın devam edecektir. 
Ordular kurup, toplum polisleri ihdas etseniz 
dahi köyden şehre bu akına mâni olamıyacak-
tır. Bu bir tarihi gerçektir. Vaktiyle Rusya'da 
da, Amerika'da da, Batı Avrupa'da da köyde 
oturma nisbeti % 70, şehirde oturma nisbeti 
% 30 iken, sanayileşme devri başlar başlamaz 
köydeki nüfus şehre akmaya başlamış ve nisbet-
ler tamamen tersine dönerek; % 55 - 60 nisbeti 
şehirlere, % 35 - 40 nisbeti köylere düşmüştür. 
Bizde de bu nisbet sağlanıncaya kadar akın de
vam edecektir, 

Öyle ise iktidarlara ve politikacılara bu yol
da vazifeler düşmektedir. Kabadayı, Millî Gü
ven Partisi adına çok korkunç tablo çizdi de
meyiniz. Bundan da bir bakıma ürkmemek lâ
zımdır. Ancak ve ancak, bunu müspet ölçülerle 
ve tarihi realiteden ders alarak kanalize eder-

I sek başarı sağlarız. 
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Batı Avrupa'da büyük sanayi ile birlikte bü
yük şehirlerin doğmasını, teşebbüs güçlerini, bu 
gecekondu hayatını yaşıyan insanlar meydana 
getirmiştir. Bunlar büyük bir müteşebbis ve 
büyük bir dinamik ehlidir, büyük zekâlardır. 
Bunların içinden varlıklar doğmuştur. Amerika 
ve Batı Avrupa'da, büyük şehirleşmenin yanın
da büyük sanayi varlıklarını da bunlar doğur
muştur. Bu akın statik halde bulunan nüfus 
potansiyelinin aksiyoner hale geçmesi demektir. 
Faydalı olması için, ciddî yollarla kanalize edil
mesini Millî Güven Partisi olarak arzulamak
tayız. 

Bu sıraladığımız gecekondu nedenlerinden 
ötürü, büyük şehirler çevresindeki gecekondu
lar, çıkan kanunlara rağmen çığ gibi büyüyor 
ve şehirlerin etrafını çepeçevre sanyor. 

Bu gecekonduların hemen hemen hepsi de 
sağlık şartlarından yoksun, kulübe misüllü ip
tidai binalardır. Gecekondu artışlarıdır ki, bü
yük şehirlerdeki halk sağlığı, belediye hizmet
leri, sosyal hizmet ve emniyet bakımından ciddî 
bir problem ve mesele haline gelmiştir. Günden 
güne nezaketini artırmaya devam etmektedir ve 
bu tempo ile giderse nezaketini artırmaya da
ha çok devam edecektir. 

Ankara'nın % 50 sinden fazla nüfusu gece
konduda oturur. 1965 sayımına göre Türlriye'de 
gecekondu sayısı 240 bin iken, 1968 de 400 bine 
çıkmış. Şimdi ise 500 binin üstüne çıktığı bir 
vakıadır. 

Bu artışın, tabiî nedenlerle olduğu kadar, 
politikacı ve idarecilerin büyük ihmal ve taviz
lerinden de olduğunu, tekmil seçimlerde bunun 
bir rey kaynağı olarak kullanıldığını söyleme
ye mecburuz. Biz politikacılar, artık ciddî sos
yal bir problem olan, Türkiye'nin geleceğinde, 
faydalarının yanında tehlike de teşkil edecek 
olan bu mevzuda tavizlerden vazgeçmeli, «Na-
sıh - Nusuf tövbesi» ederek, bunu ilmî yollar
dan halletmenin çaresini bulmalıyız. Aksi halde 
büyük şehir diyemezsiniz, âmme hizmetleri götü
remezsiniz ve büyük şehirleri de büyücek bi
rer köy olmaktan maalesef kurtaramazsınız. 

Konya'ya ışık sık güder gelirim. Konya yo
lunun Dikmem boğazına tırmanan kısmında 
1969 seçimlerinle kadar tek kulübe yoktu. Bu
gün geçerseniz, sol tarafım baştan aşağıya dol
duğunu, hattâ bahçelerimin de yapıldığını, düne 

kaidar hiçbir ev olmıyan Karşıyaka semtinin, 
Yenimahalle kadar dolduğumu, Anıkara'nım ça
nağı dedliğdimiz bu arazilerde gecekondular ya
pılmışken, 1969 seçimtertinden bu tarafa Etlik 
ve Keçiören sırtlarını aşarak Ovacık, Bağlum 
eemitdıni de işgal ettiğini görerek, bu sözleri-
mizim bir gerçek dUduğumu kabul etmek lâ
zımdır. Gecekonduyu teşvik etmek, seçimler
de rey aracı olarak kullanmak ve onlara tâviz 
vermek sekilinin, gelecekte Türk MUMinim ba
şına çözülmesi mümkün olrnııyam, dertlerin geti
receğini de burada söylemleye mecburuz. 

Gecekondu semtimde naçizane çalışmış bir ar-
kadaşımız olarak söyüyeyim ki, gecekondu, ben
den evvelki sözcü arkadaşının da arz ettiği gi
bi, sıaliece fakir fukara ıstırabı olmaktan çıkmış, 
gecekondu ağalarımın, siyasi mırmırların, eli 
maşalı ve deyneklilerin gelir kaynağı olmuştur. 

Alfcaiîiiağ'da tesbit etmiştim, bir kişinin 15 
gecekondusu var ve bunları kiraya vermektedir. 
Şahıs malını dahd parseltoyip satmaktadır. Bu
nun mütaafohidi vardır, bir gecede yapar ve 4 
bin liraya satar. Bir daiha yapar ve «atar, .ama 
mevcut iktidarların ihmalinden, (hiç kimseyi 
suçlamıyorum, gelmişi geçmişi dâhil) fakir fu-
ksciafmn boynundan, sosyal prolblerlerden türe
yen eli sopalılar, mırmırlar büyük büyük meb
lâğlar ©ağlarlar. Biz, Millî Güven Partisi ola
rak, idarenin bumianm üzerinde otoriter bir şe
kilde durmasını beklemekteyiz. 

'Gecekondu bugün îstanıbuil, îzmir ve Anka
ra'ya münhasır bir dert olmaktan çıkmış, Ana-
ıdolu'nun Zonguldak, Adana, Gaziantep gibi şe
hirlerimde de büyük bir sorun olmuştur. Bunun 
yanısıra, son yıllarda Anadolu'nun diğer vilâ
yetlerinde ve nüfusu çok olan kasalbalarda da 
ibu gecekondu meselesi aynı ağırlığı ile kendi
sini hissettirmeye başlamıştır. 

iBraıun nedenlerini tefarruatiyle anlattık. 
Hal çaresini de şöyle ifade etmek isteriz, Ana
dolu'da, şehre akan nüfusu önleyici ara sanayi 
merkezleri gilbi, bu göçü önleyici barajlar kur
manın lüzumuna inanıyoruz. 

Türkiye, (maalesef arazi verimi bakımımdan 
değişik yapıda bir memlekettir. Doğu'da kış 
uzun, iklim sert, toprak az verimli, mahdut mah
sulüdür. Orta - Anadolu da bundan farklı de
ğildir. Batı Anadlolu ise, iklimi' müsait, verimi 
çok, değişik ürüaler verir. Tanrı vermiş ve kul 
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da yıllar yılı, Osmanlı devri de dâhili, bütün ih-
iSıanların,! oraya yığmış, yığdırmış. Bu değiişük 
yapılar içimde Orta - Anadolu'nun ve Şarkım nü
fusu Batıya akmaktadır. Bumdan sonra, plân-
ffiamailara ve dengeli kalkıaımaya değer verir, 
Devli'!; yaitınmlannı Orta ve Doğu- Anadolu'
ya götürürsiek, üniversite kurnıalkta İzmir, İs
tanbul v« Aınjkara sevdasından vazgeçerek yeni 
üniveMiı&e ve fakülteleri Anıadoîü'ya dağıtırsak, 
nüfusun ara merkezlerde baraj yapmasnı da 
Bağlamış oluruz. 

ıÇoğunuz, üniversite ile bunun ne alâkası var 
diyeceksiniz? Çok alâkalsı var. üniversite mer
kezleri, büyük samayi merkezleri kadar ralüfus 
'.dalgalarını çeken yerlerdir. Bu yapılırsa, nüfus 
İda kendiliğinden dağıîmüş olacaktır. 

Tetiklik ei&ip sormuşumdur, Anadolu'dan 
büyük şehirlere gelen faJk&r köylünün pekgıoğu, 
fee^diîerinddki erikliği telâfi eitmek evlâdını 
okumuş bir büyük adam olarak görmek aşjkiyle 
geliyor ve buradaki fakir fukaraibğa katlanı
yor. Eğer bu büyük okullar Anadoluya dağıtıl
mış olsaydı, hiç olmazsa çocuğunu okutmak için 
gelenler gelmeyecek, oralarda kalacaklardı. 

Bütün bunların yanında, çıkan kanunlarla 
gecekonduları ıslah etme tedbirlerine gelince: 

Gecekonduların ıslahı için çıkarılan kanun 
hükümlerini ciddiyetle ele almak ve uygula
mak, 

Önleme bölgelerini çoğaltmak ve bunların 
üzerinde ciddiyetle, tavizlerden uzak olarak 
durmak. 

Kendi evini kendisi yapan formül ve fonu
nu güçlendirmek ve 775 sayılı Kanuna ve buna 
dayalı yönetmeliğe göre dağıtılan parayı faiz
siz vermek. 

Türkiye'de süratle artmakta olan arsa fi
yatlarına bir çare bulmakla mümkündür.. 

Kanunu çıkarmak kâfi değil, iyi kanun çı
karmak da kâfi değil. İyi kanunlar bâzı yerde 
ıstırap vasıtası, kötü kanun bâzı yerlerde huzur 
vasıtası olur. Yüce Meclisiniz kanun çıkardı, 
arsa stoku yapacak, kamulaştırma yapacak. Bu 
arsaları ev yapmak isteyenlere ucuz fiyata ver
mek için bir Arsa Ofisi Kanunu çıktı, fakat 
maddi imkânı olmadığı için işlemez halde. Bu
nu işler hale getirmeli ve bu yüzden milyoner 
olan büyük spekülatörlerin ağzının payını ve
rip, fuzuli kazançları önleyerek, «Dünyada me

kân, ahirette iman» diyen gariban vatandaşa 
bir arsa vererek ev yapma imkânlarının sağlan
mış olacağı kanısındayız. 

Türkiye'de meskenler çok pahalı. İnşaatlar 
çoğuyla lüks yapıya kaymış, kiralarda çok pa-
halılaşmıştır. Bugün Türkiye'de vatandaş aylık 
gelirinin % 40 ını kiraya veriyor. Böylesine 
gaddar bir kira ödeme ücreti Türkiye'den baş
ka Dünyanın hiç bir diyarında görülmemiştir. 
Ben, gayrimenkul sahipleri, apartman sahiple
ri kadar gaddar, gözünü hırs bürümüş hiç bir 
zümre tanımıyorum. Mevcut iktidarlar böyle
sine gaddar işleyen kira kanununu günün şart
larına ve gerçeğine uygun şekilde işleyecek bir 
kira kanunu getirmelidir. Yoksa, çıkarılan Per
sonel Kanunu muvacehesinde verilen fazla üc
retler ev sahiplerinin cebine girecektir. Bugün
kü mevcut iktidarın en büyük amacı bu olma
lıdır. Bilhassa fakir, fukara vatandaş, orta dere
celi memur ve küçük esnaf ev sahiplerinden ve 
kira derdinden fazlasıyla mağdur, gözü yaşlı, 
bağrı taşlıdır. Bunu, müsbet bir şekilde işler ha
le getirmelidir. Her kiracı, acaba bu ay başı mı, 
öbür ay başı mı ev sahibi kirayı artıracak kor
kusundan kurtulmalı, rengi sararmaktan uzak 
kalmalı, içinde ki emniyet ve huzur Devletin 
getireceği yeni kanunla sağlanmalıdır. 

Konut yapımında, maliyete en büyük tesiri 
yapan yapı malzemesidir. Bunu bol, ucuz ve ka
liteli olarak sağlar ve bu sanayii Devletçe teşvik 
eder; vergi iadesi, yatırım indirimi, gümrükle
rinin taksitlendirilmesi şibi imkânlar sağlarsak, 
yapı malzemesi sanayiini Türkiye'de süratle ge
liştirmiş oluruz. 

Ayrıca, yapı malzemesi yapan fabrikaların 
makina, teçhizat ve yedek parçalarının Türki
ye'de yapılması imkânlarını Devletçe sağlar ve 
bunu yapacak kişiler için bu dalı kârlı hale ge
tirmenin formüllerini bulursak, yapı malzemesi 
yapan fabrikayı güçlendiririz ve her ferdin bi
rer mesken sahibi olması yolunda büyük hizmet 
görmüş oluruz. 

Sonuç olarak, prefabrike konut yapımına 
önem vermeliyiz. 

6785 sayılı İmar Kanunu bugünün şartları
na uygun şekilde tadil edilmelidir, ki Mecliste 
bekliyor. İnşaallah kısa zamanda çıkar ve iyi 
niyetle de tatbik edilir, 
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Konut kredileri, sosyal sigortası olan tekmil 
vatandaşlara verilmelidir. 

Ayrıca, şehirde olduğu gibi, plânına uygun 
ev yapan köylüye de mesken kredisi verilmeli
dir. 

Memurlar da, hiçolmazsa işçinin sahiboldu-
ğu kadar, meskene sahibolma imkânlariyle 
ümitlendirilnıelidir. 

Âfetler faslına gelince : 
Âfetler; erozyon, sel, zelzele, yangın gibi 

zarar verici olaylardır. Geçen yıl âfetlerden 
14 737 talep vâki olmuş, bu talepler için 135 mil
yona ihtiyaç varken 55 milyon verilmiş, 80 mil
yon açık vermiştir. 

Âfetlere ayrılan fon yetersizdir. Bu fasıl 
güçlendirilmelidir. Bilesiniz ki Anadolu'da 
tam 32 medeniyet gelip geçmiş ve tarihin sayfa
larına gömülmüştür. Bu medeniyetlerin göçü
şünde, istilâların ve sâri hastalıkların tesiri ol
duğu gibi, âfetlerin de mühim etkisi olduğunu 
ve Türkiye'nin dünya üzerinde âfetler bölgesi 
olduğunu da kabul ederek, bu fonun, devede 
kulak kabilinden ayrılacak tadımlık ödenekler
le değil, doyumluk ödeneklerle takviyesinin, 
biz, zaruri olduğuna M. G. P. olarak inanmak
tayım. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası, kurulduğu 
günden bu yana, yıllar yılı yüzbinlerce vatan
daşı mesken sahibi yapan, ciddî ve başarılı hiz
metler gören kamu teşekküllerimizden biridir. 
Ancak, taşıdığı yük ağır; malî kaynağı zayıftır. 
Bugünkü pahalılık karşısında 1 milyarlık bir 
malî kaynak yetersiz hale gelmiştir. Günün 
şartlarına göre, mesken problemini çözecek ye
gâne kamu teşekkülü olduğuna göre, malî kay
nağım kuvvetlendirmeye mecburuz. 

Mesken sahibi olması için vatandaşa 40 bin 
lira veriyoruz. 1965 senesine kadar 100 -120 bin 
lira olan bir apartman dairesi, bugün, mübalâ
ğasız, 250 bin lira olmuştur. 50 - 60 bin lira olan 
bir apartman dairesi de 120 -130 bin lira olmuş
tur. O günün şartlarına göre 40 bin lira, vatan
daşın alacağı meskenin hiçolmazsa yarı parası
nı karşılıyan bir kredi idi, fakat bugünün fiyat 
şahlanışı ve mesken pahalılığı karşısında, veri
len 40 bin liranın hiç değeri kalmamıştır. Em
lâk Kredi Bankasının malî gücünü artırmalı ki, 
40 bin lira olan kredi hiçolmazsa ild misline 
çıksın. Hilçolmazsa vatandaşa; «40 - 50 bin li

ra da sen temin et, orta halli bir apartman dai
resi alma imkânını bul!» diyebilelim. Aksi hal
de, bugünkü mesken fiyatlarının fırlayışı karşı
sında Emlâk Kredi Bankasının vermekte oldu
ğu 40 bin lira devede kulaktır; hiçbir vatanda
şın mesken almasına imkân vermiyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Grupunuzun 
ikinci söz hakkını da kullanıyor musunuz? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — On da
kika hakkımızı kullanıyorum. 

Bunun yanında, Emlâk Kredi Bankasının, 
ticari sahada da tüccara, özel kişilere yardımı 
olan, tekmil Anadolu'daki iyi çalışmalariyle, 
M. G. P. olarak kıvançla baktığımız, takdir et
tiğimiz bir Banka olduğunu huzurlarınızda tak
dirle yâdetmeye mecburuz. 

filler Banikasina gelince : 
tiler BaTİkası mevzuu, yalnız M.G.P. nin 

değil, tekmil muhalefetin bağrını yakan, unuta-
ımyaeağı, evlât acısı gibi bağnnida dert bırakan 
bir banlka olduğunu burada söylemleye medbu-
nuz. 

Gerçeği ap&çık söykfcnez&elk, dertli kalırsak 
ölürüz, carisini de bulamayız. xBiz, M.G.P. Gru-
pu dlıaraik, açikça, eğriye eğri, doğruya doğru 
söyüyelim M, yapanlara, «Allah belâsını versin» 
demiyaceğim, ama «Tanrı ıslah etsto, bir daha 
yapmasın, «Nasıh - Nusüh tövbesi» etsin. Bu
nu yapanlar ne kendilerine, ne memlekete hayır
lı hizmet etmezler, günâh dolu, felâket dolu bir 
talblıo çizarler...» diyerek, ömlemiek zımnında, ted-
(bir zımnında söylemeye medburuz. 

İller Bafnikaısımn da malî kaynağı zayıf, ge
liri nolksan, yükü çok ağır, ıdolıaıyüsiyîe taşıma 
mesnetleri çolk zayıftır. 

Hele bu imkânsızlıklar içeririnde, İller Ban
kasının seçim senesinde çektiğini bir Allah ile 
bir de kenldisi bilir. Sıratından öylesine kurban
lar kesdüir ki... Takatiyle alâkası olmıyan vait-
ler yapılır. 

İsim vermiyeceğiım, Konya'da doğduğum ka-
salbaya gJdiKr. Bir bakan, «Kabadayı buralı diye 
salan ona rey veronıeye kalkmayın... M.G.P. 
Grupu küçük bir fidandır, size ne meyva verir 
yiyebilirsiniz, na de gölgesi olur banmıalbilirsrâiz. 
Şayet, ona rey verir bize vermezseniz belldiye 
hizmetlerini durdurur, tek kuruş alamazsınız...» 
diyecek kadar, insafı, kurt ve canavarlık radde
sine çıkarır... Afyon belediye seçimlerinde, be-
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yammamelere sokacak kadar gözlerini kan bü-
rfümıüşdosime, (böğelek tutmuşcaısıma hareket edi
lir. însaf edin... iktidara gelmek kolaydır, ama 
tekmil iktidarların vazifesi, Allah huzurumda, 
ibarlh huzurunda, vatandaşım vergi olarak ver
diği parayı, müesseselerin imkânlaırını tekmil 
vatandaşa ve belediylere iyi ölçülerle, dürüst 
ölçülerle harcamıaiktır. 

Böylesine yaparısınız, ama son seçimde tiler 
Bankası mevduatının, şurada adım zikretmiye-
oeğimiız kadar gülünç bir miktara düştüğümü 
de söylemiye mecburuz. Bunu bilenler var. Ben 
mliktarını söylemiyeceğiım, fakat bu mikiarın, 
bir esnafın kasasında olan para miktarına ka
dar düştüğünü söylemiye mecburuz. 

Sayın Balkanım ve banka mensupları sakın 
ıha aılınjmasınlar. Ben, bugünkiü günâhtan değil, 
mazideki günâhtan balhseldiyorum, dericiliğine, 
(bütün iktidarlardan bajhsıefdiyonum. Gelmiş geç
miş iktidarlar îller BanJkasını, belediye seçiımle-
rimi ıkaaanimanuı vasıtası kulmışlaırldır. Belediye 
reislerini mütemadiyen şımartıp, gözlerini îlfıer 
Bankasına diktirmişlerdir. tiler Barakasını, ana-
ısımı cırım cınm yiyen yaramaz bir çocuk gibi, 
cırcım cınm yedirmişleridir ve bugün tiler Ban
kası da, malî takatsizlik içerisinde iş göremez 
male gelmiştir. 

Bu. kaihrımldan dolayı üç seneden beri tiler 
[Bankasına aldımımı atanıyorum. Derltli, «Beyşe
hir sıtması» tutmuş gibi takatsiz müesseseye bir 
ide ben dert olmayayım, kajhır doldurmıyayım 
diye gitmiyorum. inşallah polÜt'İIkacılar buradan 
elini çefeer v bamjka kendi kaymaEslaıtma, kendi 
plânlarına göre işleme imkânına kavuşursa gi
deceğim. 

Evet... Tekmil belediyelerin yükünü taşıyan 
bıı müesseseyi güçlendirmeliyiz. Bunun tek yo
lu da Belediye Gelirler Kanununun biram evvel 
çıkarmak, sıon defa bütçede kabul edilen finans-
manıjnı, Mart ve Aralık ayı araisınldaki on ay 
içerisinde ödemektir. 

Ayrıcıa, belediye reislerin, mensuplariyle be-
raJber, tiler Bamkasraa dayalı bir belediyeciliğin 
lOİmılyacağmı, belediye reislerinin her şeyden ev
vel yaratıcı güce sabibtolmalarını, bir belediye 
ne kadar fakir olursa olsun, o belediyeyi kalkrn-
dııracalk potansiyelinin bulunduğunu, bunu sta
tik (halden kurtararak aktüel hale getirmenin 

I zajruretünd belediye reislerine anlatacak seminer
ler terftibefcımeli. Bunu hijcjbir partizan düşünce 
ile söylemiyor um. Hem belediye hizmetlerini 
yüceltmek, ham de millî bir müessıeseyi kurtar-
mak amaciyle, M.G-.P. olarak, arz etmek sorum
luğunu duyduk. 

IBu^ün, belediyelerin bu abşlkanlılktan dolayı 
malî taksitleri hiç yoktur, perişanıdır. Bu pe
rişanlık îller Bankasına da sirayet etmektedir. 
Belediyelri bu perişanlıktan kurtarmanın tek 
yolu, belediyelerin borçlarını, bir defaya mah
sus olmak üzere terkin ederek, bu borçlan ge
nel Ibiütçe içerisinde hülâsa edilmesinin zarure
time ve dolayisiyle ÎUer Bıamkasıma güç vermenin 
lüzumuma, M.Gr.P. olarak imammıalktayız. 

Bugün îmaır ve îskân Bakanlığı, teşkilâtiy-
le ve hizmetleriyle genişlemiştir. Bu gemişliyen 
hizmetlerini kontrol etmek içim, teftiş kadrosu 
Eıifaıyeiislizdir, kifayetli hale getirilmelidir. 

Evvelâ tmar ve îskân Bakanlığı kemldi ta
şıdığı aıdmıa, uymalı. Kendi adı tmar ve îskân 
Balkanihğı, ama henüz kendisini iskân edememiş 
ki, vatandaşı nasıl is&ân edecek... Yanı insafla 
mlültalâa edelim... O bakılmdam îmar ve îskân 
IBaJkanlığını biran, evvel kendi aldına, kemdi ma
salsına uygun hale geltirmdnin yolunu araşjtıra-
lıım. 

îmar ve îskân Bakanlığı teşkilâtı, birbirin
den uzak binalıara yerleşmiş. Böylesiime dağınık 
Ibir bakanlığın dairelerinin torbdriyle irtibat 
kurmasına, işi, hizmeti rantabl yürütmesine im
kân yoktur. Hem zaman kaybı, hem de iş ve 
hizmet kaybı vardır. Bunun içimidir M, senede 
2 500 000 lira kira ödediğini raporlardan oku
dum, altı yıllık meblâğını verirse, 15 milyon li
raya bir bina yapabilecek imlkâna kavuşur. 
Arsası da olduğuna göre, bu projeyi biran ev
vel tatbik etsin, kendi mânasına uygun hale 
gelsin, kiracılıktan kurtulsun. 

Haniya, bcüıim Muhterem Bakamımı, Saym 
hscmşerim, benim bu konuşmalarımdan alınmaz
lar. Biz, kendisinin samimî ve ciddî totumiımdan 
memnunuz. Şikâyet halimiz yoktur. Bu kaldar 
kusur kadı kızında da bulunur. Her şeyi söy
lerler, birçok şeyler söylemegelir. îktüiar ol
manın yolu da, eksik, noksan denene tahammül 
etmek, güzele noksanı var denilse dahi ona da 

I moşgöılürlükle mukabele etmektir. Biz, Mida-
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nn müsamahasından, "bilhassa Bakanımızın bu 
anlayışından memnunuz. Ancak/bütün bunları 
peşin hükümlü, kırıcı, yıkıcı, inkâr edici anla
yışla, değil de, tashih edilmesi zımnında söylü
yoruz. İnşallah tashih edildiğimi görmekle de kı
vanç duyacağız. 

Gediz ve havalisi zelzelesinde bakanlık men
supları, hakikalten Türklüğün kemdi şanına ya
kışır, gaiyrimiümkünü mümkün kılıcı bir güçle 
gtayrelt gcsitermişerdir. Vatandaşı kışta evsiz 
barksız kalmaktan kurtararak, 8 273 vatandaşı 
meskenlerime yerleştirmek giilbi, başarılı bir ça
lışıma örneği göstermişlerdir. Bu hizmstlıerm-
den ıdolayı da biz, M.G.P. Grupu olarak, Ba
kanlık mensuplarını, cümlesiyle, bu hizmetle
riyle takdir ve tebrik ederken, bu bütçenin 
ımıemlıekete, millete hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni eder, hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(A,P. ve M.G.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A . P. Grupu adına 
Sayın Esat Kıratlıoğlu'nda. Buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım, 

îmar ve iskân Bakanlığının 1971 yılı bütçesi 
konuşulurken, bakanlık teşkilâtının derinliğine 
inmek suretiyle, nelerle meşgul olduğunu ve
yahut da nelerle meşgul olması üâzımgeldiği 
hususunda, bakanlık teşkilâtiyle ilgili kuruluş
ların vazife ve salâhiyeit&erini burada tadada 
lüzum yok. 

Yıllardan beri müzakeresi yapılan îmar ve 
İskân Bakanlığının bütçesi münasebetiyle bu 
hususta kâfi miktarda izahat verilmiştir. Ben 
burada daha ziyade, muhalefete mensup konuş
macı arkadaşlarınım üzerinde durduğu meselele
rin, aslında A. P. noktai nazarından da nasıl 
mütalâa edildiğini ve bizim bu husustaki görüş
lerimizin neler olduğunu arza çalışacağım. 

Görüyorum ki, A. P. olarak üzerinde durma
mız lâzımgelen meselelerden bir tanesi, imar ve 
İskân Bakanlığının organizasyonu altında yapıl
ması icabeden şehirleşme problemi ağırlık ka
zanılmaktadır. 

Şehirleşme problemi nedir ve ne değildir 
Bu hususu, tte bir doktrin açısından, ne de her 

hangi bir partinin görüş zaviyesinden, dünyada
ki olan hâdiseler itibariyle, tam mâmasiyle de
ğerlendirmeye imkân yoktur. 

Burada, şehirleşme mevzuunu % 100 e ya
kın bir ihtimalle halletmiş Batı Avrupa dev
letlerinin ve ona mümasil devletilerim tarihî ge
lişimini şöyle bir nazan itibara alırsak, Türki
ye'de de durumun bundan başka olmadığını gö
rüp anlarız. 

Burada ben, hem bu hususta okumuş oldu
ğum birtakım malûmata, hem de senelerce Ma
hallî idareler Türk Delegesi olarak iştirak etti
ğim Sfcrazburgidaki Avrupa Konseyimde, kon
seye dâhil devletlerin üyelerinin bu hususta
ki görüşümün ışığı altında meseleyi arza ve 
izaha çalışacağım. 

Değerli, arkadaşlarım, 
Şehirleşme problemi, bahsedildiği gibi, basit 

nitelikleri olan bir olay değildir. 1800 lerden 
itibaren abrisak, görüyoruz ki, nislbet itibariyle 
şehirleşme oranını bugün geliştirmiş ve ger
çekleştirmiş bulunan devletler de, 1820 - 1830 
yıllarımda şehirde yaşıyanların nisbeti % 20-25 
civarında ve her geçen yıl bu nlsbelt artmak 
suretiyle, bugün % 80 den % 97 ye yükselen 
bir şehirleşme nisbetine erişmiş bulunmakta
dırlar. 

Bunu, sosyal bir olay olarak nitelendirmek 
durumu mevzuubahsolduğu zaman, bu sosyal 
olayın içerisinde şehirleşmeyi zorlıyan her tür
lü nitelik mündemiçtir. Elbette ki bunu, bu 
şehirleşme oranımı gerçekleştiren devletlerin 
ve milletlerin hâdiselerini, Türkiye Cumhuri-
yetiniln 1971 yılındaki hâdiseleri ile mukayese 
etmek ve bir neticeye varmak, tarihî bir geli^ 
simin hakikatini inkâr etmek demek olur ki, 
bu açı, bu görüş zaviyesi altında bunu incele
meye çalışmak icabetmeiktedir. 

Strazburg'daki toplantının birimde Fransız 
ve ingiliz delegesinin acı acı yakındığına şahid-
oldum. O zaman Fransız delegesi demişti ki, 
«Fransa'da Paris'in büymesine bir türlü mâni 
olamıyoruz. Paris, her geçen yıl milyonları si
nesine çekercesine büyümekte ve şehir sorunu
nu halledememe gilbi bir duruma duçar olmak
tayız. Kanunlar dahi buna mâni olamıyor.» 

ingiliz delegesi ise, Londra ve mümasili şe
hirlerin büyümesinden dert yandı. Almem dele
gesi, AlmanyaldaM toplam nüfusun 1/3 ünün 
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dokuz büyük şehirde yaşadığını ifade etti. İtal- l 
yan delegesi ise, İtalya'nın âdeta nüfus yoğun- { 
luğunun Kuzey İtalya'da toplandığını ve oraya 
kaydığını, buna bir türlü mâni olunamadığı-
nı ifade etti. 

Sanayileşmenin böyle bir duruma tesir edip I 
edemiyeceğinin ne demek olduğunu bu muhit- I 
teki, bu gelişme sahalarındaki sanayileşme
nin mevcut olup olmadığına bakmak ve ona 
göre cevap vermek lâzım gelir. Elbette ki, sa- I 
nayileşmenin çok yoğun bir hal almış olduğu 
yerlerde bu nüfus artımı meydana gelmiştir. 

İtalya, Massegionni Kanununu, sanayileşme- I 
yi, sanayiin gitmiyeceği yere götürebilmek için I 
çıkartmayı öngörmüştür. Elbetteki Türkiye I 
bugün (İmar ve İskân Bakanlığımızın vermiş I 
olduğu bilgiden öğrendiğimize göre) sekiz 
büyük bölgeye ayrılmış olduğuna göre, bun- I 
lar, bu durumlar bunun içerisinde naza- I 
rı itibara alınmak suretiyle, gelişmenin 1900 I 
lerde, 1930 larda ve hattâ 1950 lerdeki dünya I 
şehirleşme durumu itibariyle karşılaşılmış I 
güçlüklerin Türkiye'de gelişen, yeni büyüyen, I 
yeni yeni şehirleşen bir Türkiye'nin o güçlük- I 
lerle karşılaşmaması için bir plân ve program I 
dâhilinde hareket etmek mecburiyetindedir. I 
İmar ve İskân Bakanlığı da, Türkiye'yi' sekiz bü- I 
yük bölgeye ayırmak suretiyle, bu durumu I 
gerçekleştirmek hedefini istihdaf ettiğine göre, I 
Bakanlığın bu çalışmasını elbetteki tebrik ve I 
teşekkür ile karşılamak icabeder. I 

Değerli arkadaşlarım, I 
Şehirleşme, içerisinde bulunan bütün ne- I 

denleriyle birlikte inkâr edilmez bir sosyal olay- I 
dır. Buna ne kanun, ne de polisiye tedbirler I 
mâni olabilir. Buna, bu akıma sebebolan da, 
iddia edildiği gibi, bozuk düzen değildir. Eğer 
böyle bir iddia varit olmuş olaydı, sosyal ha
yatını bugün birtakım şartlan gerçekleştir
mek, suretiyle gayet iyi bir şekle sokmuş bu
lunan Batı Avrupa devletlerinin bugünkü du
rumundan şikâyetçi olmaları lâzım gelirdi. 
Şehirleşme, medenileşmektir. Medenileşmenin 
şehirleşme demek olduğunu bugün artık an
lamak ve kabul etmek lâzım gelir. 

Nüfusun % 80 - 90 ı, şehir hayatı itibariyle, 
gelişmiş şartlara uygun bir şekilde düzenlen
miş ve o şekilde gelişmiş ise, bunun geri kal- j 

mışlık demek olmıyacağım en basit bir mantık 
vetiresi olarak kabul etmek icabeder. 

Köyden şehre akını ne bugün durdurabile
ceğiz, ne geçmişte durdurmuşuz, ne de gele
cekte durdurabileceğiz. Yıllardan beri müdafaa
sını yapar dururduk; Türkiye'miz bar ziraat 
memleketidir, Türkiye'miz ziraat memleketi ol
makla öğünür, fakat, bugün bir gerçek haline 
gelmiştir iki, hangi memlekette zirai nüfus di
ğer çalışma sektörlerine nisbetle ağırlık kazan
mışsa, o memleketin ileri bir memleket ol
madığını görüyoruz. Tarım, elbetteki bir mem
leketin gelişmesinde ve kalkınmasında esas un
surdur. Bunu hiç kimse inkâr etmez. İşte bu
rada tarım reformuna dönüyoruz. 

Tarım reformu, ikinci Beş Yıllık Plânın he
deflerinde gösterilmiş olduğu gibi, sanayileşme, 
tarım reformu ve şehirleşme ölçüsü altında 
mütalâa edilmek lâzım gelir. 

Amerika'ya bakıyoruz, bir aile, yapmış oldu
ğu modern tarım itibariyle, geri kalmış mem
leketlerdeki, aşağı -yukarı 30- 40 ailenin tarım
dan elde ettiği ürünü elde ediyorlar. Öyle ise, 
tarım reformunu gerçekleştirmek suretiyle, nü
fusumuzu, farımla fazla meşgul olmıyan, ama 
tarımla meşgul olanı, tarımdan fazla gelire 
sahibolur niteliğe irca etmemiz gerekmekte
dir. 

Tarım reformu, basit mânasiyle, fazla gelir 
temin etmektir. Bu, hangi toprakta ne ekilir, o 
ekilen toprak ne ile gıdalandınhrsa fazla ve
rim alınır ve modern teknik bu işin içine gir
diği takdirde nasıl bir hız kazanır; bunun 
ayarlanması,, bunun şartlanması demektir. De
ğilse, meseleyi basit bir toprak reformu açı
sından görerek, toprak reformunun tek im
kân olduğunu düşünmek, Anayasamızın mad
desi ile de sabit bu hususu tek imkân 
olarak görmek, yine Anayasamızdaki bir 
maddeyi inkâr etmek demek olur ki, bu madde 
şudur: «Devlet, imkânları nisbetinde bu işle
ri yürütür.» 

Devletin imkânı, şu anda bence tarım re
formunu organize ve realize edebilmek, du
rum itibariyle ileriki günlerdeki sosyal ha
yatın değişimine tesir edecek şartları hazır
layıcı nitelikte olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elbetteki şehirleşme ile birlikte gecekon-

~ 504 — 



M. Meclisi B : 58 24 . 2 . 1971 O : 1 
du da doğmaktadır. Bu, Türkiye'nin bir ha
disesi değildir. Fransa'da Orly hava alanında in
dikten sonra Paris'e doğru gelirken, Paris'in 
periferisinde fecaat manzaralarla karşılaşır
sınız. Teneke evler aynen orada da mevcuttur. 
Girerken,, acaba ben Paris'e mi giriyorum, diye 
şüphe duyarsınız? 

Öyle ise, aslında şehirleşme, gecekondulaş
mayı doğuran bir unsurdur. Ne var ki, gecekon
dulaşmayı bir frene bağlamak, mümkün merte
be gecekondulaşmayı değil de, modern şehir
leşmeyi bir olanak haline getirmek, alâkalı
ların vazifesi olmak gerekir. 

Gecekonduların büyümemesi icabetmektedir. 
Gecekonduların büyümesi, müstakbel Türkiye'
nin şartlarını ağırlaştıran bir unsurdur mutlaka 
ama, buna tek başına Hükümeti muhatap almak 
elbetteki yersizdir. Aslında gecekondularla uğ
raşmak, daha ziyade belediyelerin vazifesi ol
mak lâzım gelir. Hükümet, bu hususta beledi
yelere yardımcıdır. Belediyelerin gecekondulaş
maya, gelecek şehrin problemleri itibariyle sı
kıntı vereceğini düşünerek, bizzat mani olması 
lâzım gelir. 

Kalkılır da, muhtelif yerlerde; «gecekondu 
yapımına evet, yıkımına hayır» propagandası 
bir takım partililer marifetiyle yürütülürse, bu
nun neticesinde gecekondulaşma elbetteki de
vam eder. 

Biz burada belediye seçimlerini, bilhassa bü
yük şehirlerde kazanmak durumu itibariyle, 
bâzı muhalefet partilerinin istismarcı bir yol tu
tarak âdeta kışkırtıcı bir niteliğe sürüklediğini, 
bir takım yerlerde dinlediğimiz konuşmalarla 
öğrenmişizdir. Bu, belki partilerin şahsı görüş
leri değildir. Ben partileri bundan tenzih ede
rim. Aslında şöyle söylemem lâzım gelirdi: Par
ti görüşü olarak değil de, partiler içerisindeki 
gayrimesul bir takım kimseler bu hususlara se
bebiyet vermiştir. Sözümü böyle tavzih etmek 
isterim. 

Bu durum, neticede partileri elbetteki töh
met altında bırakıyor. Gayrimesul şahısların bu 
türlü konuşmalardan tevakki etmeleri lâzım 
geldiğine işaret etmek bir vicdan borcudur. 

Değerli arkadaşlarım... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bunu en 

iyi yapan Osman Kibar'dır. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Hatip. 
Sayın Kabadayı, müdahale etmeyiniz efen

dim. 

A. P. GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞ-
IıU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, beledi
ye münasebetleri itibariyle tmar ve İskân Ba
kanlığının büyük bir fonksiyonu olduğunu he
pimiz biliriz. Hele, bilhassa İmar ve İskân Ba
kanlığının bünyesi içerisinde mütalâa edilen İl
ler Bankası, belediyelere doğrudan1 doğruya mu
hatap olduğu için, belediyelerin dert babası ol
mak durumundadır. İşte bu durumdan da İller 
Bankası her zaman ve. her devirde politikacılar 
tarafından tenkit ve istismar mevzuu yapılmış
tır. Çiinki, İller Bankası gibi bir müessese yok
tur M, Türkiye'de, politikacıların haşir neşir 
olduğu bir başka yer gösterilsin.. Muhtarından 
belediye reisine, milletvekilinden senatörüne 
kadar, partili partisiz bu hususla meşgul ve bu 
sıfatı haiz kimseler İller Bankasının içindedir 
ve dolayısiyle işleri yapılırsa iyidir, yapılmazsa 
kötüdür. Alabildiğine de tenkit mevzuu yapılır. 

Burada bahsedildi; İller Bankası malî buh
ran içindedir, diye. Bakıyoruz, İller Bankası 
nasıl bir malî buhran içerisinde imiş? 1970 yı
lındaki bütçesinde Hükümet tarafından kendisi
ne vazife olarak verilmiş hususlardaki rakamı
na bakıyoruz; 385 milyon lira civarında bir ya
tırım öngörülmüş. İller Bankası bunu, imkânla
rını seferber etmek suretiyle, 365-370 milyon li
ra civarında, yani % 100 e yakın bir şekilde ger
çekleştirmiştir. Nerede malî buhran?. 

1970 yılında Üter Bankasının yatırım ger
çekleştirme oranı yüade 100 e yakın. Nerede, 
malî bulhran .. Verilen bri programı yüzde 100 e 
yakın bir gerçekçilikle, tatıbükat ile milletin hiz
metine sunmuştur. Malî bulhran nerede?.. El-
Ibetfteki politikacıların bitmez tükenmez birta
kım arzularına İller Bankası muhaltaibolamadığı 
için bu, <tienlMd mevzuu olmaktadır. 

Bakıyoruz, İller Bankası bu memlekete hiz-
miett mi yapmış, yoksa, kötülük mü getirmiş? 
1906 yılında 220 milyon liralık bir bütçe ön
görülmüş iken, 'bunu 260 mifyon liralık bir ya
tırımla gerçekleştirmiş; yüzde 100 ün üstünde 
bir gerçekleşme. 

1967 yılında 260 - 205 milyon liralık bir 
yatınım öngörülmüş iken, bunu 316 milyon lira-
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dik bir yatırımla gerçekleştirmiş; yüzde 100 ün 
üstünde bir gerçekleştirme. 

1968 yılma bakıyoruz, yine 310 - 320 mil
yon lira civarında bir yatırım öngörülmüş iken 
485 milyon liralık bir yalarımla gerçekleştiril
miş ; yüzde 100 ün çok üssünde. 

1969 yılına bakıyoruz, 466 milyon liralık bir 
yatırılm önigörüllmüş, 446 milyon liralık bir yatı
rımla gerçekleştirilmiş; yüzde 100. Nerede, 
analı buhran? 

Hem de öyle bir gerçekleştirme ki, 1969 
yılında, arkadaşlarımızın seçim yılı istismarı 
olarak nitelendirdiği bu durum, tam Eylül 
ayında, Hüıkümıeltimiz elbe'tlteki kendisinin ta-
sarufu içeisinds bulunan ve zaruretini kendisi 
takdir eder&k lüzum hissettiği ve o zarureti 
tenkidetmeden kabul etmek mecburiyetinde 
kaldığımız tasarruf zihniyeti ile, Hükümetin 
İller Banka'sma vermek lâzımlgeldiği paradan 
100 milyon lira tenkis edilmiştir. 224 - 225 mil
yon lira civarında bir para verilmesi lâzıınge-
lirtken, kendi imkânlarına ilâve olarak, 100 mil
yon liralık bir tenkisat yapılmıştır. Buna rağ
men İller 'Bankası, 1969 yılında yüzde 100 bir 
gerçeMeştirıne sağlamıştır. Bunu tenkid değil, 
teşekkürle karşılamak lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım, 
İller Bankasının, bu seçim yılı itibariyle, 

birtalkım polemik mfevzuu yapılan münakaşa
ları bu kürsüde dile getirildiği takdirde bu
nun cevabını mutlaka alır. Burada yuvarlak 
lâflarla konuşimak ve birtakım, seçmene selâm 
tfehvajsmca konuşma yapmak hiç kimsenin hak
kı değildir. Burada bunlar çıkartılır, bu kürsü
de söylenir ve bu kürsüde bunu söyliyen arka
daşımız, bunun cevabını alır. Bunun cevabını 
verebilecek güçteyiz. Allanın in&yetiiylie, ceva
bını vereariiyeceğimiz, vicdanımızdan sorulaşan 
ve bunun cevabını bulamadığımız hiçbir mesele 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hizmet yapan kimselere ufacık bir teşekkürü 

çok glörmek, kimsenin kısıtlıyacağı bir durum 
olmamak lâziimgelir. Hizmetin neticesi ufak bir 
teşekkürdür; bunu esirgemeyiniz, 

1969 yılma kadar Türk Belediyecilik Derne
ğinin muhtelif yerlerde belediyeler kongresi 
olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, ikinci süre
yi de kullanacak mısınız? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, 
efendim, 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Muh

telif toplantılar olmuştur. Bu muhtelif toplan
tılar beş yerde olmuşutr ve her seferinde sa
yılan 160 - 170 i bulan belediye reisleri gel
miştir. Bunun içerisinde muhalifi, muVafıkı var. 
Şuna şıaihidıolmadım ki, hiç bir muhalefete men
sup belediye başkanı kalkıpta bu toplantılarda, 
«İller Bankası partizanlık yapıyor, filâna parti 
mülâihazasiyle şu verilmiştir, falana parti mülâ-
hazasiyle bu Verilmiemiştir.» demıeim'işlerdir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bunu hiç-
oümazSa siz söylemeyin. Genel Müdürlüğünüz sı
rasında neler yaptığınızı herkes biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, müdahale et
meyiniz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Genel Mü
dürken icraatınızı gördük, partizanca hareket
lerinizi iyi biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın BaJbadayı... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Herkes 

konuşabilir, fakat sen konuşamazsın, konuş
maya hakkın yok. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen müda
hale etmeyin. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vicdan 
sahibi bir kimse olsanız grup adına bu kürsü
ye çikıp konuşmazsınız, zan altındasınız.. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bu 

Mecliste... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Vicdan sa

hibi bir insan olsanız.. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, ihtar ediyo

rum, müdahale etmeyin. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Genel Mü

dürlük yaptığı zamıan, nasıl partizan baskılar 
yaptığını, şimdi de zan altında bulunduğunu 
herkes biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, ikinci defa ih
tar ediyorum. Lütfen, müdahale etmeyin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Kabadayı şunu bilmelidir ki... 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı sinirlendiniz-
se lütfen, dışarıya teşrif edin. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Belediye 
kararları üzerinde nasıl partizan tesir yaptığı
nızı biliyoruz. Adalet Partisi başka bir sözcü 
çıkartaJbilirdi. Sizin konuşmaya hakkınız yok. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Kabadayı, lütfen çıkma da §u konuştuğumu 
dinle... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Her hangi 
(bir hâdiseye sebebolmamıak için çıkıyorum. Vic
dan sahibi olsan, sen bu kürsüde konuşmazsın. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Çıkma 
da konuştuğumu dinle, bu kürsüde şerefle bu 
meseleleri müdafaa edecek arkadaşların başın
da, şereflilerin yanında insanım. 

BAŞKAN — Devam buyurun, efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hesa

bını yeremiyeceğim hiç bir 'mesele yoktur. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Şerefli bir 

Adalet Partisi sözcüsü konuşabilirdi. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Şeref

li bir insanım. Hesabını veremiyeceğitm hiçbir 
mesele yoktur. Beni, her hangi meselenin içeri
sinde mütalâa etmeye cesaret eden kimseler, 
mutlak surette hüsrana mahkûm olacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Kıraitlıoğlu, bir hususu 
hatırlatayım: Sayın Kabadayı'nm şahsınıza vâki 
olan müdahalesi sebebiyle belki siz parti gru-
pu adına konuştuğunuzu unutup, şahısınızı ele 
almış olabilirsiniz. Grup adına konuştuğunuzu 
ihatırlaltıyorum. (0. H. P. sıralarından «Bravo 
Başkan» sesleri.) 

Buyurun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, arkadaşımız müdahalesiyle 
beni bu tür konuşmak mecburiyetinde bıraktı
ğından dolayı Millet Meclisinin değerli üyele
rimden özür dilerim, 

Sayın arkadaşlarım, «iller Bankasının mev
zuatı gülünç bir duruma düşürülmüştür» dendi. 
Malûmuâlileri olduğu veçhile, iller Bankası bir 
ticaret bankası değildir, iller Bankası, mevdu
atla meşgul olan bir banka değildir, iller Ban
kası, Türk belediyeciliğinin ve belediyelerinin, 
belediye mevzuatına giren hususlarda, gerek fi
kir, gerekse para bakımından yardımcısı olan 
bir müessesedir. 

Bu arada, isminin banka olması dolayısiy-
ıle, ticaret erbabı bâzı eşhas Ankara merkezi 
«Merkez Şubesi» olarak vasıflandırılırsa, mev-
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duat yatırabilirler, fakat biz hiç bir zaman 
iller Bankasının bir ticaret bankası olarak mü
talâasını öngörmedik, iller Bankası her zaman 
için belediyelerin hizmetinde olan bir banka ola
rak mütalâa edilmiştir. Dolayisiyl'e bir ticaret 
bankası olarak iller Bankasını tavsifetmek doğ
ru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Belediyelerimizin içerisinde bulunduğu malî 

müzayaka, elbetteki belirli oranlarda gelişime 
hızını temin etmek için, artık eski gelir kay
naklarının belediyelere kifayet etmediği şekil
de mütalâa edilmek lâzımgelir. Bu bakımdan, 
Devletin bir sübvansiyonu öngörmesi ve beledi
yelere böyle yaitırım babında bir yardımı kana-
lize etmesi icalbetmektedir. Bu babda bir teşeb
büs neticelenmiştir Ve eskiden olduğu gibi, 
belediyelere nefes aldırabilmek için borçları 
konsolide edilmek durumuna gelmiştir. Dolayı-
siyle, bundan böyle belediyelerimiz, bu konso-
lidasyon içerisinde iller Bankasından, hisse iti
bariyle, alimak durumunda bulundukları hisse
leri kesintisiz alacaklar ve böyle bir kesintisiz 
hisse almak durumu itibariyle de işlerini ve 
güçlerini daha iyi Ve daha illeri yapafbiime du
rumuna geleceklerdir. 

Faraza, bu konisıolidasyondan evvel, bu dü
şünülmeden evvel, pek çok belediyemiz, yatırım 
durumları itibariyle, bankaya borçlanmakta idi. 
Bankadan belediyelerimiz ya borçlanmak su
retiyle para alırlar, ya faizsiz, 20 yılda öden
mek suTiötiyle fondan para alırlar ve yaihuitta iki 
niteliğini de kayfbeltanişse, belediyelerimiz hibe 
suretiyle iller Bankasından para alırlar. 

Şimdi, belediyelerimizin bu konsollidasyton-
dan sonra, hisselerini tam alması dunumu sağ
lanmış olduğu için, bundan böyle yapacakları 
hizmetlerde sıkıntısızca işlerini görebilecekler
dir. Bu, 1971 yılının başlangıcında Cumhuri
yet Hükümle tinin belediyelere ferahlık bakı
mından vermiş olduğu en büyük imkân ve ne 
büyük hizmettir. Bunu burada, Adalet Partisi 
Grupu adına şükranla nitelendirmeyi bir vic
dan borcu olarak görüyorum. 

Belediyelerimiz bugün pek çok imkândan 
yoksundur. Bilhassa teknik müşavere imkânla
rından çok yoksundur. Aklınıza gelen belli 
başlı büyük belediyeler hariç, nüfusu yüzbi-
nin üstündeki bâzı belediyelerimiz dahi elektrik 
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mühendisi, inşaat mühendisi, mimar mühendis, I 
makina muhendiM, harita mühendisi gibi, komp
le bir şekilde belediyenin teknik hizmetini yü
rütebilecek elemanlar maalesef bugün yoktur. 
Bu, hiç kimsenin günahı ve kabahati değildir. 
IBu, teknik elemanın elbette Türkiye töeM kifa
yetsizliğinden dolayıdır. Sayı itibariyle bir im
kân, belediyelerimizin çalışma durumunu sağla
mamaktadır. 

öyle isıe, İller Bankasına burada yine büyük 
vazife düşmektedir. Âdeta tiler Bankası, bu 
bakımdan da, bütün belediyelerin müşaviri sı
fatım haizdir. Bütün belediyeler, iller Bankası
na, mühendislik hizmetleri bakımından, ya prog
ram dahili yeyahutta program harici müracaat 
ederler ye bunun ifasını beklerler ki, bu, hak
laradır. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bir dakika
nız kalmıştır. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Söz
lerimi toparlıyorum. 

ıBurada bir hususa daha temas etmek iste
rimi. Şöyle bir tasavvur vardı; bunun gerçek
leştirilmesi, temennimizdir. Belediyelerin, bil
hassa yol inşaatları bakımımdan, asfaltlama ba
kımımdan büyük müşkülâta duçar olduğunu bil
mekteyiz. AID nın maMnaları, bir miktar dâ-
halinde, iller Bankasına nakledilir ise, 15 böl
ge müdürlüğü marifetiyle bunlar organize edi
lir. Tıpkı Karayollarının şehir harici yapmış 
olduğu hizmetleri, daha doğrusu şehirlerarası 
hizmetlerini iller Bankası, şehir dâhilinde ken
di makinailariyle yardımcı olmak bakımından, 
yaparisa, belediyelerimize büyük bir imkân ve 
ferahlıik doğar. 

Değeri arkadaşlarım, 
(Sözümü toparlıyorum. Tümü itibariyle İmar 

ve İskân Bakanlığı, her husulsta; âfetinden, bü
tün belediyelerin imarına kadar 1970 yılında 
geçen, yıllara niisfoetle daha üstün, daha başa
rılı bir hizmeti getirmiştir. Bu elbetteM ge
lişme olanağı içerisinde bulunan Türkiye'mizin 
tabiî bir halidir. 1071 elbetteki 1970 ten daha 
ileri hamlelere vesile teşkil edecektir. 

Bu hizmetin görülebilmesi ve büyük Türki
ye idealnin yaratılması hususunda, imar ve 
iskân Bakanlığının 1971 yıl Bütçesinin hayırlı | 

| ve uğurlu olması temeninsiyle Yüce Meclsi se
lâmlar, cümlenize saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Gruplar adına 'görüşmeler bit
miştir. 

Kişisel görüşlerini arz ötmek üzere söz alan 
milletvekillierinden Sayın Oüceoğlu, buyu
run. 

İBRAHİM ÖÜÜEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler, 

Kişisel. konuşmamlda değineceğim hususlara 
igeçmeiden önce, benden önce konuşan A. P. 
sözcüsü arkadaşımız Ebat Kıratlıoğlu'nun bir 
iki sözüne cevap vermek istiyorum. 

Arkadaşımız dediler M, «gecekondu meselesi, 
imar ve iskân Bakanlığının meselesi; Hüküme
tin meselesi olmaktan öte, belediyelerin mesele-
ısldir.» Bu görüşe katılmamız mümkün değildir. 
'Gecekondu sorunu belediyelerin meselesi olmak
tan çıkmış, o kadar ağır bir konu haline gelmiş
tir ki, bugün Hükümet dahi bunun altından 
kalfcamamaktadır. 

İkincisi, dediler ki, «Gecekonduları bâzı 
muhalefet partileri teşvik etmektedir.» Kendi
sine bir hususu hatırlatarak cevap vermek iste
rim. 

ıSayın Başbakan Süleyman Demirel, 8 Ka
sım 1908 Ankara A. P. il kongresinde yaptığı 
konuşmada gecekondu sorununa temas etımiş 
ve şöyle demiş idi. «Gecekondu mu diyorsunuz? 
Şehirlere halk gelmesin, diğer yerlerden akın 
olmasın, Ankara'ya gelmesin mi diyorsunuz? 
Bu olacak arkadaşlarım. Gecekondu meselesini 
kanunla önliyemezsiniz. Şehre vatandaş gele
cek; geliyor. Devletin arsası var, belediyenin 
arsası var. Devletin arsa alma imkânları var. 
Diyeceksin ki, 'al vatandaşım, sevgili vatanda
şım 200 m2 arsa sana, şu levini yap. Sonra Dev
let, yolunu, elektriğini, (suyunu getirecek.» 

Arkadaşımdan sormak isterim. Gecekondu
yu bu durum karşısında teşvik eden bâzı muha
lefet partileri midir, yoksa eline küreği alp, se
çim zamanında Ankara'da Karşıyaka'da; «Ben 
size her türlü yardımı yapacağım, yapın yapa
bildiğiniz kadar ev» diye, gecekonduyu teşvik 
eden Süleyman Demirel midir? Bunu takdirle
rinize bırakmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Benim imar ve iskân Bakanlığı Bütçesi ve-

| silesiyle değineceğim üç konu vardır. 
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Bunlardan biri, tabiî âfetler dolayıısiyle ku
rulmakta olan köylerin durumu, ikincisi, köy 
statüsünde olan turistik yerlerin bugünü ve ya
rını. Üçüncüsü de, gecekondu sorunudur. 

Tabiî âfetler dolayıısiyle yıkılan ya da otu
rulması tehlike arz eden köylerimiz yerlerinden 
kaldırılmakta, başka bir yere, kendi evini ya
pana yardım sistemi içinde yeniden kurulmakta
dır. 

Bu sistem, gerek teknik gerekse maddi yar
dım yönünden faydalı bir çalışma şeklidir, Bu
güne kadar her ilimizde, aynı sistemle yapıl
mış, az da olsa köylerimiz vardır. Ancak, uy
gulamada bu sistemin aksak yönleri görülmek
tedir. Benim seçim çevrem Ankara'da, görebil
diğim kadarı ile, bu şekilde kurulan köyleri
mizin projeleri, ev plânları, köy gerçeği dikka
te alınmadan yapılmaktadır. Köy kurulmakta, 
fakat köy hayatında önplânda geçim kaynağı 
teşkil eden hayvanların yatacağı yer kaale 
alınmamaktadır. Bilinen bir gerçektir ki, bizim 
köy hayatımızda hayvan, yer yer bir ailenin ço
cuğu kadar kıymetlidir; üzerine titrenilen bir 
varlıktır. 

YuUtaş ister M, ahin evinin yakınında ol- -
sun. Bu amaçla köylü tarafından yapılmakta 
olan evlere, gene köylü tarafından ahırlar veya 
hayvan barınakları eklenmektedir. Gayet tabiî 
(bunlar proje dışı olduğu için, yapıların denetimini 
yapan teknik elemanlar tarafından yıkılmakta, 
(bu olay da şikâyetlere, sızlanmalara, yer yer 
hâdiselere sebefbolmaktadır. Bazan da köy ya-
yapılıp, bitip, teknik elemanlar çekip gittik
ten sonra, köyün uzağında kurulan hayvan ba
rınakları sistemsiz bir şekilde tekrar köyün 
içine getirilmekte, evlere eklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu konuda söylemek istediğim şudur ki, 

'başlangıçta projeler yapılırken köy gerçeği dik
kate alınsın. Hayvan barınakları için, köylünün 
isteği, eğilimi, arzusu dikkate alınarak proje
ler çizilisin. 

tkinci konu; yaz aylarında binlerce, onbin-
ılerce turist çeken, iç turizmin hareket ve top
lanma merkezi olan köylerimizin durumudur. 

iSize Marmara Bölgesinden bir örnek vermek 
İsterim. Sanırım vereceğim örnek çoğunuzun 
(bildiği, gördüğü bir örnek olacaktır. Marmara-
dafki adalar takımında Avsa Adası vardır, bu

rası, köy statüsündedir. Adaya her mevsim, 15 
Temmuzla 1 Eylül arasındaki 1,5 aylık süre 
içinde 50 000 e yakın insan gelmekte, oturmak
ta, eğlenmekte, sonra çekip gitmektedir. Bu 
hızlı hareket adada gelişigüzel bir yayılmayı, 
kasaJbalaşmayı gerektirmiştir. Adanın merkezî 
yerlerinde ve kıyıdaki arsanın metrekaresi bu
günden 300 lirayı aşmıştır ve bütün arsalar şim
diden kapatılmış bulunmaktadır. Sahil şeridi 
dalgalardan itibaren binalarla örtülmüştür. 
Bu gibi yerleri yarına göre düzenlemek, ger
çekten turistik anlayışa uygun hale getirmek 
için, büyük iıstimlâklara ve dolayısiyle milyon
lara ihtiyaç duyulacaktır. Bu gibi yerlerde, köy 
statüsü içinde, köy adına gelir sağlayıp hizmet 
görmek de mümkün olmamaktadır. 

Kanaatime göre böylesine turistik köylerin 
nüfusları az da olsa, belediyeye kavuşturulma
larını mümkün kılacak mevzuat değişikliğine 
ihtiyaç vardır. G-ene bu gibi köylerin imar plân
lan öncelikle yapılmak, bozukluklar böylece 
önlenilmelidir. 

Üçüncü konumuz, gecekondu sorunudur. Kı
saca değinmek istediğim gecekondu sorununun, 
daima bir konut politikası içinde ele alınması, 
kanun yasaklariyle gecekonduyu önleme yolu
nun seçilmesi ve bu yüzden de gecekondu soru
nunun siyasal bir istismar vesilesi yapılmasıdır. 

Hükümet programında bir pasaj yer almış
tır. Bunda deniyor ki; «İmar plânlarına uy
gun olarak, geniş çapta yeni iskân sahaları ay
rılacak ve arsa spekülâsyonları önlenecektir. 
Bu maksatla şehirlerimizin etrafında, alt yapı
lan tamamlanmış, sosyal ve kültürel ihtiyaçla-
n sağlanmış toplu konut bölgeleri hazırlanacak 
ve bu yerlerden dar gelirli ailelerin faydalan-
malan kolaylaştınlacaktır.» 

Şimdi arkadaşlarım, Ankara'da geeekondu-
lan ıslâh, tasviye ve önleme çalışmalan yapıl
dığı ilgililerce söylenmektedir ve gördüğümüz 
kadariyle de bir çalışma vardır, fakat, maale
sef bu bir önlemeye yol açmamıştır. Bu şura
dan bellidir ki, gecekondular gene hızla yayıl
maktadır. 

1965 sayımına göre, Ankara'da gecekondu
larda oturan nüfus % 46 iken, son nüfus sayı
mından bunun % 66 ya çıktığı anlaşılmaktadır. 
Yapılan çalışmalar, çok dar imkânlar içinde ve 
plânda kalmaktadır. 
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Hükümet programında yer alan ve az önce 
arz ettiğim şekilde, Ankara'da şehrin dışında 
alt yapıları tamamlanmış, sosyal ve kültürel ih
tiyaçları sağlanmış konut bölgeleri kurulmuş ve 
konut yapmak istiyen, gecekondu yapmak zo
runda kalan yurttaşlara, «gecekondudan vaz
geç, gel şurada evini yap, sana kredi yönün
den, teknik yönden yardım edeceğiz» denilmiş 
değildir. Ankara'da son dört yılda iki bin üni
te, hazır oknut yapılmış, 10 000 kişiye küçük 
krediler verilmiş, 10 000 kişiye de teknik yar
dımda bulunulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu bir dakikanız 
var. Sözünüzü bağlamanızı rica edeceğim. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Devamla) — Top
luyorum. 

Fakat bunlar, daha önceki yıllarda yapılan 
gecekonduların yıkılması, tasviyesi sonucu, açık
ta kalacak vatandaşlara dağıtılmıştır. Şehire 
yeni gelenler, Hükümet programında gösteri
len hizmete kavuşmamışlardır. Bu yüzden de 
yeni yeni gecekondu mahalleleri, semtleri her 
gün türemektedir. Ankara şehri dağınık bir 
şekilde yayılmaktadır. 

Sözlerimi bağlarken; yurttaşı köyden iten 
sebeplere yerinde, kaynağında el atmadıkça, 
gecekondu şehirlerinde, gecekondu yapmak zo
runda kalanlara alt yapıları tamamlanmış, ko
nut projeleri hazırlanmış, az da olsa, küçük de 
olsa, kredileri sağlanmış, oturma bölgeleri gös
terilmedikçe bu sorun çözümlenemiyecektir. 

insafsız olmamak için, bu sorunun sadece 
imar ve İskân Bakanlığının değil, bütün bir Hü
kümetin genel politikası içinde halli gereken 
bir sorun olduğunu da belirtmek isterim. 

Saygılar sunar, teşekkürlerimi arz ederim 
arkadaşlar. (C, H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

Sayın imar ve iskân Bakanı Hayrettin Na-
kiboğlu Beyefendi, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; 

imar ve iskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
grupları ve şahısları adına burada tenkidlerini, 
temennilerini, eleştirilerini yapan değerli arka-. 
daşlarıma teşekkürle sese başlamak istiyorum. 

Bilhassa, Cumhuriyet Halk Partisi Sözeüsü 
arkadaşım, bir konunun tahlilini yapmayı ve 
bilhassa şehirleşme mevzuunün nedenleri üze
rindeki görüşlerimizi açıklamayı da bize bir 
imkân olarak bahşettiler. Onun için «yırca te
şekkür ediyorum. 

Yalnız bu teşekkürlerim içinde, Demokratik 
Parti Sözcüsü arkadaşımın, tabiatiyle tamamen 
kişisel ve belki de hissi olan bâzı tözlerini ayık
lamak mecburiyetindeyim. Onlara cia ayrıca 
arzı cevabedeceğim, 

Değerli hatipler imar ve İskân Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde görüşürlerken, belli başlı ola
rak üç ananokta üzerinde durdular. Bunlardan 
birisi şehirleşme. Diğeri, konut problemimiz 
ve bu meyanda gecekondu sorunları. Bunun dı̂  
gında da, âfetler konusunda değerli fikirlerini 
ve tenkidlerini burada açıkladılar. 

Şimdi, şehirleşme mevzuu üzerinde geçen se
neden beri, hattâ senelerden beri burada birta
kım tartışmalar yapılır. Elbette, partilerin ve 
şahısların kişisel görüşleri vardır. Bunlara hür^ 
metkârız. Ama bizim, Hükümet olarak, şehir
leşme mevzuunda, görüşlerimizi Beş Yıllık Kal
kınma Planındaki ilkelerle, prensiplerle bir 
arada yürütmek, hattâ bir bakıma görüşlerimi
zin ve uygulamamızın bir tatbikatı olarak bun
ları dile getirmek şeklinde bir uygulamamız, bir 
anlayışımız vardır. 

Şehirleşme neden oluyor? Bunun nedenleri 
üzerinde tabiatiyle her parti kendi politik görü
şüne göre birtakım sebepler ortaya atıyor, ama 
yine arkadaşlarım işaret buyurdular, biz daha 
önceki konuşmalarımızda şehirleşmeyi bir sos
yal vetire, sosyal oluşma ve onun bir sonucu. 
şeklinde ele almıştık. 

Gerçekten, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
da, şehirleşmenin, bir sosyal ve ekonomik soru
numuzun sonucu olarak ortaya çıktığını tesbit 
etmiş bulunmaktadır. 

Şehirleşmenin nedenleri üzerinde, memleketi
miz yönünden, dünyadaki seyri bakımından bir
takım görüşler ileri sürmek mümkün. Şunu ka
rıştırmamak gerekir ki, şehirleşmenin dünya
daki seyri bizden daha farklı durumdadır. Şe
hirleşme Batıda, belki tek sebep değil, ama en 
başta gelen sebebolarak sanayileşmenin bir so
nucu olarak tezahür etmiştir. Bizdeki karakter 
bu olmamakla beraber, şehirleşme sonucunda 
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sanayiin masedebildiği kadar, kırdan, köyden 
gelen nüfusu sanayie aktarma da bir ilke ve 
bir prensibolarak kabul edilmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile, şehir
leşme ve şehirleşmenin durumu hakkında biraz 
farklı görüş ileri süren Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı arasında bir eleştirme, bir tahlil 
yapmak istiyorum. 

Burada, Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın 
da görüşüne cevap vermiş olacağım. Bir defa, 
bizdeki şehirleşmenin nedenlerini, bakınız İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı nasıl tesbit etmiş; 
«Türkiye'de şehirleşmenin ananedeni, bir ölçüde 
şehrin çekimi yanında, teknolojik gelişme, uy
gun tarım arazisinin sınırlılığı, toprağın toplan
ması ve parçalanması sonucu, tarım alanların
dan itilme olmuştur.» 

Gerçekten, memleketimizdeki şehirleşmenin 
ananedenleri bunlar. Bunun yanına, arz etti
ğim gibi, parti görüşleri veya kişisel görüşler 
olarak birtakım sebepler eklenebilir, ama, reali
te budur. Yalnız, bunun bir sosyal vakıa ola
rak kabulü bütün hatiplerce de benimsendi, 
ama şehirleşmenin durdurulması veya düzenli 
şehirleşmeyi temin bakımından ne gibi tedbir
ler alınması hususunda da görüşler ayrıldı. Şim
di ben, bizim görüşümüzü ve plânın görüşünü 
arz etmeye çalışacağım. 

Burada, yine çok seviyeli bir tahlille işe gi
rişen Sayın Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımın 
görüşlerini ele almak istiyorum. Daha önceki 
senelerde ve bu seneki bütçe müzakerelerinin, 
Bütçe Komisyonunda ve Senatodaki seyri es
nasında bu tekrar edilmiştir. Onun için tekrar 
bu konuya dönmek mecburiyetini hissediyorum. 

Deniyor ki; «Kırdan ve köyden şehire akın, 
önüne geçilmiyecek bir sosyal hâdisedir.» Şehir
lerde bugün gecekondu sahaları meydana gel
miştir, nüfus yığılmıştır. Bunu önlemenin ça
relerini uzun uzadıya burada değerli arkadaşım 
bahsetmedi, ama köy - kent kurulması suretiyle 
biz bu işi halletme kararındayız. 

Görüşümüze göre; plânın görüşüne göre bu, 
doğru olmıyan bir yargıdır, doğru olmıyan bir 
sonuçtur. Çünkü, köyden şehire akını, ekono
mik ve sosyal gelişmenin bir sonucu olarak ka
bul ediyorsunuz; «Bunun önüne mania çıkarıla
maz» diyorsunuz. Bunu elbette olduğu gibi ba
şı boş bırakamazsınız. Eğer kendi haline kalır

sa, şehirleşmenin başlangıcında görüldüğü gibi, 
köyünden türlü nedenlerle kalkan halkımız ge
lir, Ankara, istanbul, izmir gibi üç büyük şeh
rimizde toplanır. Bu şehirlerde sosyal ve eko
nomik yönden birtakım yeni ve çözümlenmesi 
zor problemler ortaya çıkarırlar. 

Onun için, şehirleşmeyi biz, köy - kent gibi 
suni bir kuruluş şeklinde ortaya koyarak değil, 
bu vakıayı sosyal ve ekonomik şartlar içinde ve 
onların desteği ile halletme kararında bulunu
yoruz. 

Şöyle ki; bizde, Batıda olduğu gibi, sana
yiin çekimi yok, kırdaki, köydeki ekicüik başta 
rol oynuyor. Bunun anlamı şu; köyde ziraate 
bağlı nüfus, geçimini temin edecek vasıtayı ve 
gelir seviyesini yeterli ölçüde bulamıyor. Çünkü, 
memleketimizde nüfus çok hızlı artıyor. 

O halde, bu nüfus geçim sahası arıyacak. Ge
çim sahası ararken de, evvelâ geçimini kolay
lıkla temin edeceği vasatı araştıracaktır. Şim
diye kadar bir plânlı birleşme ve şehirleşme ön
görülmediği için, bunu, kendi halinde, büyük 
şehirlerde kolay buluyor, gelip oralara yerleşi
yor. 

Halbuki biz. şehirleşmeyi düzenli ve dengeli 
halde yürütebilmek için, evvelâ şehirdeki ge
len nüfusu masedecek ve onların ihtiyacına ce
vap verecek konuyu halletmek durumundayız. 
işte bu, ikinci Beş Yıllık Plânın bir ilkesidir. 
Sanayileşme ilkesi ile, sanayileşmenin hızlı art
ması suretiyle, şehirde yerleşen nüfusu bir ge
çime bağlama ve birtakım sosyal düzensizlikleri 
ortadan kaldırma şekli ele alınmıştır. 

Ayrıca, bu akımın ve şehirleşmenin birkaç 
vilâyete yığılması şeklindeki mahzuru da ber
taraf etmek üzere, bölgeler arasında meydana 
gelen dengesizliği giderici ve ayrıca gelişme 
merkezleri tesbit etmek suretiyle, oraya nüfusu 
bağlıyacak ve oraya gelen nüfusun geçimini sağ-
lıyacak birtakım yatırımların ele alınması ve 
orada da bir yerleşme imkânının sağlanması şek
li öngörülmüştür. 

Bizim politikamız, bizim prensibimiz içte bu. 
Aslında, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının da 
bir prensibolarak ele aldığı husus da bu. 

Çok kısa olarak, plânda bunun nasıl ifade 
edildiğini ıttılamza sunmak istiyorum. Sanayi 
öncesi düzende, şehir ve köy bağlı değildir; ay
rı ayrı düşünülebilir. Sanayileşmiş toplumda 
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ise, şehir ve kır hayatı biribiriyle irtibatlanmak-
ta, tarımda işletmeler ortaya çıkmakta, bunun 
derecesi, toplumun ulaştığı teknolojik gelişme
ye bağlı olmaktadır. Geçişin hızlı ve en az fe
dakârlıkla olmasını sağlamak, şehir ve kır bü
tününü içine alan, bölge ölçüsünde çözüm yolu 
bulmaya bağlıdır. 

Şehirleşmenin birkaç noktaya yığılmasın
dan birçok mahzurlar doğduğunu sayın sözcü
ler burada ifade ettiler. Şu halde, bunun mah
zurlarının bertaraf edilmesi de, plânın öngördü
ğü gibi, mutlaka bölge ölçüsünde ve o bölge 
içinde birtakım gelişme merkezlerinin tesbiti 
suretiyle, orada nüfusu tutup, kırdan itilen nü
fusun orada geçimini sağlayıp, düzensiz şehir
leşmeyi önlemeden başka çare yoktur. 

Ayrıca, yine uzun inceleme ve tetkikler so
nucunda ortaya çıkan bir realiteyi de, değerli 
Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın ileri sürdüğü 
fikre ve noktai nazara cevap olarak, yine plân
daki yeri ve prensibi itibariyle bildirmek istiyo
rum. 

(Sayfa 269) Şehirleşme bölümünde şu şekil
de bir paragraf var : «Şehirler ile köyler ara
sında olan kasaba birimi, gelişme oluşumu için
de bir ara kademeler teşkil etmektedir. Bu ka
deme, şehrin gelişme yönündeki etkisinin yayıl
masını sınırlamaktadır. Şehirleşmenin gerçek 
bir şehir ortamında olması ve şehir - köy iliş
kilerinin bir sanayi ortamının gereklerine göre 
gelişmesi için, kasabaların artması yerine, geliş
me için en uygun ölçüye sahip şehirlerin ortaya 
çıkarılması desteklenecektir.» 

Şu halde, sayın Halk Partisi sözcüsü arka
daşımın, «Köy - kent» diye ifade ettiği, köyün 
hemen yanı başında küçük sanayi dallarını bün
yesinde toplayan bir suni kuruluş plânda, tama
men aksi, hattâ bu anlamın dışında bir anlam
da ele alınmıştır. 

Sanayileşmenin, şehirleşmenin sadece bize 
has olan bir vakıa olmadığını biliyoruz. Arz et
tiğim gibi, dünyadaki oluşumu da, sebepleri ba
kımından, bizden farklı ama, bize uygun olan 
yahut da sanayiin gelişmesi bakımından, bu
gün bizden çok ilerde bulunan memleketlerin 
tatbikatı ve tecrübesi var. Bizim ondan istifa
de etmemiz mutlaka lüzumlu. Onların tecrübe
lerini göz önünde bulundurmamız, hata yapma

mak için şart. O halde biz, şehirleşme vetiresi 
içinde suni kuruluşlara değil, şehirleşmenin dü
zenli cereyan etmesi için tedbir bulmaya mec
buruz. 

Konunun özeti; bizim yönümüzden, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı yönünden prensiple
ri bunlar. Burada sözlerime son vermeden ön
ce bir konuya daha değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım dediler ki; «Tarımda 
modernleşme olursa şehirleşme sıkışık halinden 
uzaklaşır ve bugünkü problemler belki bu doz
da ortaya çıkmaz.» 

Bu bir dereceye kadar doğru, ama şunu da 
arz edeyim ki, plân bunu da uzun uzadıya tah
lil etmiş, ele almış ve neticelerini de belirtmiş. 
Tarımda modernleşme olmadığı takdirde nüfus 
çok hızlı artıyor. Nüfus artan yerde elbette ge
çim darlığı olacak. Geçim darlığı çeken in
sanlar da mecburen gelip, endüstri bulabilirse, 
şehirlerde yerleşecekler. 

Arkadaşlarımın burada ifade ettikleri kana
ati benimsemiyorum. 

«Köyden gelen nüfus, sanayi için hazır ve o 
konuda ihtisaslaşmış bir nüfus değil.» dediler. 
Bütün dünyada bu böyle olmuş. Zaten ihtisas 
işçileri muayyendir. 

Onun dışında, kısa bir süre içinde intibak 
devresini bir tarafa bırakacak olursak, köyden 
gelen nüfus kolaylıkla şehirde, eğer bulabiliyor-
sa, sanayide yerleşir ve orada, sanayinin şartla
rına göre, kendisini kısa zamanda hazırlar. Ez
cümle, bugün bizim Almanya'ya giden işçileri
miz, kısa bir intibaktan sonra, başka milletler
den, hattâ Almanlardan da daha tutulur, daha 
randımanlı çalışır hale gelmişlerdir. 

Eğer tarımda modernleşme varsa, aksi şıkkı 
ele alıyorum, o zaman yine şehirleşme durmıya-
cak. Bu suretle arkadaşlarımın görüşüne cevap 
veriyorum. Çünkü, tarımda modernleşme de
mek, bir bakıma makinalaşma demektir. Maki-
nalaşma, fazla nüfusu iş sahası dışına atacaktır. 
Bu nüfus da yine şehire, endüstriye koşacak
tır, endüstride yerleşmeye çalışacaktır. 

Onun için biz, ne köy - kent kurmak suretiy
le, ne tanmda modernleşmeyi sağlamak suretiy
le şehirleşmeye mâni olamayız. Bunu bir sos
yal verite, ekonomik gelişmemizin bir şartı ve 
sonucu olarak kabul etmeye mecburuz, ki sayın 
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hatipler de bunu bu şekilde teslim ettiler, ama 
şehirleşmenin sebepleri, düzeni ve hattâ önlen
mesi, zararlarının ortadan kaldırılması bakı
mından da ayrı ayrı görüşler ileri sürdüler. Biz 
de kendi görüşümüzü ve plânın görüşlerini özet 
olarak ıttılalarmıza sunduk. 

Şehirleşmenin sonucunda ortaya çıkan 
problemleri çözebilmek için, yine ikinci Beş 
yıllık Kalkınma Plânımızın öngördüğü ilkeler
den Ve prensiplerden de ayrılmıyoruz; tatbi
katımız bu yolda cereyan ediyor. Türkiye, 
şehirleşmenin düzenli hale gelmesi, bölgeler-
arası dengesizliğin giderilmesi bakımından, 
,bir!takım tedbirlerle ayırıma tabi tutulmuştur. 

Türkiye sekiz bölgeye ayrılmış. Bunlar 
alt bölgelere tefrik edildikten sonra, her böl
genin özelliğine göre, ekonomik ve sosyal 
şartlarına göre, o bölgedeki şehirleşmenin ni
teliğine göre birtakım tedbirlerle; hem millî 
ölçüdeki tedbirlerle, yani ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının öngördüğü tedbirlerle, hem 
de bölge içinde alınacak tedbirlerle ve uy
gulamalarla bu konu halledilmeye çalışılmış
tır. 

Sekiz anabölge yirmi dört gelişme merkezi 
tesbit edilmiştir. Bu gelişme merkezlerinde 
şehirleşmenin düzenli hale gelmesi, sosyal ve 
ekonomik problemlerin ortadan kaldırılması, 
dünyada olduğu gibi, bizde de ancak sanayi
leşme ile mümkün olabilecektir. O bakımdan, 
bu yirmi dört gelişme merkezinin onaltısında, 
organize sanayi bölgesi kurulmak üzere etüt
lerimiz tamamlanmış ve bunun planlanması 
da yapılmıştır. 

Ayrıca, bu bölgesel tesbitlerimizi ilgilile
rin istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Bunlar
dan dört kitap neşredildi, diğerleri matbaada 
bulunmaktadır. Tamamlandığında, çok güzel 
bir çalışmanın sonucu ve mahsulü olduğu; 
hem de tetkik edenler için, hem de 'bölgesini, 
o (böllgleniaı her türlü nlteliğinli tanımak i's-
tiyenler için eşine ender rastlanan bir müra
caat kitabı kabul edileceği ümidindeyiz. 

MemllefaeitinıMn şehirleşmesi, dünyadaki 
ölçülere göre daha hızlı cereyan ediyor. Bunun 
durumunu izah edebilmek için birkaç rakam 
vermek mecburiyetini duyuyorum : 

1927 Nüfus Sayımından 1965 Nüfus Sayı
mına kadar geçen 38 senelik devre içinde Tür

kiye nüfuisu ,13 600 000, den 31 391 000 e çıİrimıg. 
Aynı devre içinde şehir nüfusu 3 milyondan 
10 milyona, köy nüfusu ise 10 347 000 den 
20 582 000 e çıkıyor. Şu halde 38 senelik 
devre zarfında şehir nüfusu yüzde 227 ora
nında artış gösteriyor. Köy nüfusunun artışı 
ise aynı devre zarfında yüzde 98,9. 

Şu halde, Türkiyedeki şehirleşme hızı dün
yadaki emsallerine nazaran îıızlı bir artıiş gös
termektedir. Bu daha da devam edecek; he
saplara göre, 1958 yılında aşağı - yukarı nü
fusumuzun yüzde 50 si şehirlerde toplanacak
tır. 

Dünyada da bu seyir devam ediyor. Onu 
da beyan edebilmek için, iki rakam arz et
meme müsaade etmenizi rica ediyorum. 

Meselâ 1950 yılında dünya nüfusunun yüz
de 71 i kırsal muhitlerde, yüzde 29 u şehirler
de oturmaktadır. Bugünkü sebepler ve hız de
vam ettiği takdirde, bunun 2000 yılında yüz
de 38 inin kırsal muhitte, yüzde 62 sinin de şe
hirlerde toplanacağı hesalb^dilmlilşttdr. 

Ayrıca, bâzı memleketleri de ele alacak 
olursak, meselâ Fransa'da bugün nüfusun yüz
de 21 i kırda, yüzde 79 nu şehirlerde oturuyor. 
Almanya'da nüfusun yüzde 15 i kırda, yüzde 
85 i şehirde oturuyor. Amerika'da nüfusun 
yüzde 5 - 7 si kırsal bölgede, yüzde 93 ü şehir
lerde toplanmıştır. 

Şu hale göre, bizim memleketimizde de 
şehirleşme türlü nedenllerle devam edecek, ne-
ııicede şehirde nüfusun ekseriyeti toplanacak
tır. Hükümet olarak veya bu işi üzerine al
dığına göre Plânlama Teşkilâtı olarak, şe
hirlerde toplanan nüfusun ortaya çıkardığı 
meseleler daha önceden planlanacak, düzenli 
'bir şehirleşme meydana gelecek ve bu veti
renin jorlfcaya çıkardığı problemler de uzun va
deli tedbirlerle bugünden itibaren önlenmeye 
çalışılacaktır. 

Şehirleşme konusundaki maruzatımı bura
da bitiriyorum. Ancak, sözlerimin başında da 
işaret ettiğim gibi, Sayın Vedat önsal'ın 
tenkid olarak ortaya koyabildikleri konulara 
teşekkür ediyorum, ama kişisel olarak ele al
dıkları mevzu için, müsadenizi istihsal ederek, 
birkaç cümle söylemek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Önsal dediler ki; «imar is-
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kân Bakanı nâzıim plân çalışmalarından Ibafais©-
derken, Ankara'nın 1/25 000 (mikyaslı nâzım 
plânını...» 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ((Sakarya) — 
Harita harita. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU ('Devamla) Harita!.. Harita baş
ka beyefendi. Harita yapılmıştır. Bizim bahset
tiğimiz nâzım plân. 

MUSTAFÂ VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Bakan, zabıtlar yanımda. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Ben zabıltlan. oku
yacağım beyefendi-

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Zabıtları getiririm Saym Bakan. 

BAŞKAN — Saym önsal müdahale etme
yiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Zabıt benim ya
nımda var beyefendi. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, 'Sayın Bakan söylemediğim 
şeyleri söylüyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Söyle
medeniz şeyleri söylerse, grup adına söz alınış
sınız, kürsüye çıktığınız zaman cevabını ve
rirsiniz. Konuşma yeri kürsüdür. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Çünkü, Ankara'
nın ulaştırma tetkikleri henüz sona ermedi. 
Bir plânı tetfeiksiz yapmak; sosyal, ekonomik 
araştırmaları bitirmeden yapmak çok hatalı so
nuçlar verir. Ben ifademi aynen zabıtlardan 
okuyorum. 

Özür dileyerek şunu söyliyeceğim; Sayın 
Önsıal bir mühendis arkadaşımızdır, İller Ban
kasında uzun süre de çalışmıştır. Ayrıca, ben 
bu vazifeye gelmeden evvel Mahallî İdareler 
Umum Müdürlüğünde uzun süre çalıştım. Ha
rita ile imar plânı farkını her halde bilirim. Bu
nu bilhsasa tebarüz ettirmek istiyorum ve bura
da zabıttan ifademi aynen arz ediyorum. 

Bir imar plânı yapmak, hele nâzım plân yap
mak kolay iş değil, çok uzun seneler ister. Bir 
nâzım plân yapabilmek için evvelâ büyük mik-
yaslı plânlara ihtiyaç var. Ki, bu 1/25000 mik
yasındaki plândır. Bugün İstanbul ve İzmir'in 

1/25000 mikyaslı nâzım plânları bitmiştir, daha 
büyük mikyaslı 1/5000, hattâ detay plânı olarak 
1/1000 mikyaslı plânlar üzerinde çalışılmak
tadır. 

Koskoca bir metropolün, ki biz bugünkü 
ihtiyaçlara göre değil, 1985, hattâ 2000 sene
sinin ihtiyaçlarına göre bunu hazırlıyoruz ve 
ona göre ihtiyaçları bugünden karşılamaya ça
lışıyoruz. En büyük metropolümüz İstanbul'
dur, ondan sonra Ankara geliyor. Ankara'nın 
maalesef ulaşım etütleri henüz bitirilemedi, ula
şım letütleriyle beraber endüstri etüdü yapılma
dan bir nâzım plân yapılmayacağını, mühendis 
olarak Saym Vedat Önsal'ın her halde herkesten 
iyi bilmesi lâzımdır. Ulaşım etütleri yapıl
madan hiçbir nâzım plânın yapılmıyacağmı her
kesten çok Saym Vedat Önsal'ın bilmesi lâzım. 

Diğer taraftan, İller Bankası hakkında iteri 
sürülen mütalâaları yeri gelince cevaplandıraca
ğım. 

Maruzatımın ikinci bölümü konut meselemiz
dir. Şehirleşmenin bir sonucu olarak önümüze 
bir konut ve gecekondu problemi çıkmıştır. 
Bunu nasıl hallediyoruz, nasıl halledeceğiz? O 
konuda da, yine özet olarak, mâruzâtımı şöy
le arz ediyorum-

Şehirleşmede halli gereken konuların başın
da konut vardır. Konutun durumu, ayrıca her 
sene ne miktar yapılması icabettiği, tekniği, hat
tâ maliyeti bakımından birtakım görüşler ileri 
sürüldü, fakat ben konut ihtiyacımızın reel ve 
gerçek durumu hakkında yine bâzı rakamlar 
arz etmek istiyorum. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânıimızlda vie 
buna istinaden her yıl çıkarılan icra programlı
larında birtakım istatistikler yapılmış, ele 
alınmış ve neticeleri ıdö takdim edilmiştir. Fa
kat burada (tetkik yapan ve bâzı cetvellıerlden 
rakamları alarak ısöylyen arkadaşlarımın Ibir 
diki nokta üzeriinidö dikkatlerini çekmek istiyo
rum. Bu teisibitıierde, şehirleşme bölümlümde arz 
ettiğimiz gibi, şdhirleşmılemim aynı zamanda 
nüfus artışının, bundan başka yenileşmenin, 
tasfiyenin, sıkışıklığım rolü (olduğunu ayrı ayrı 
ele almamaktadırlar. 

Bir şehirlde konut ihtiyacını tâyin eden fak
törlerin başında1 Ebette nüfusun artması gel-
yor. Bunu, oltokton nüfusun artması şjekliın-
ıde, aynı zamanda bizde görüldüğü gibi, se-
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Mrleşjmenin doğurduğu bir sonuç olarak art
madan meydana gelen ihtiyaç şeklinde müta
lâa edelim; her ikDsdnin toplamı senelere göre 
ışöyfle : 

1968 yılınidan itibaren alıyorum; bizim, de-
.mlokratik şartlar sebebiyle 1968 de - plânın tes-
bit dtltıiği rakamdır /bunlar - 112 800, 1969 da 
145 500, 1970 ite 155 400 konuta ihtiyacımız 
[bulunmaktadır. Buna tasfiye yapılacak bölge
lerdeki sayılan eklediğimiz ve ayrıca âfet ve 
kamulaştırmalar sebebiyle önümüze çılkan ihti
yaçları hesaba kattığımız, bir de yenileme 
ihtiyacı sebebiyle buna bâzı rakamlar ekledi
ğimiz takdirde, bir faktör daha var; sılkışık-
lığı giderme IbaJkımından o hususu da ilâve et
tiğimiz takdirde şöyle bir neticeyle vâsıl oluruz: 

1968 yılında plânın tteslbitine göre 141 400 
ihtiyaç var, üretim 110 200, açık ise, arkadaş
larımın Iburada ifade ettikleri gibi, 31 200 dür. 
1969 yılında, yine plânın tesbitine göre 174 100 
İhtiyaç var, üretim 132 000, aradaki açık 
42 000. 1970 yılında ithiyaç 184 000, üretim 
143 000, aradaki açık 41 000 dir. 

Şimdi, bunlar, beş faktörün bir arada mü
talâa edilme'Sii sonucunda bulunan rakamlar
dır, ıf akat memleketimizin şartları göz önünde 
tuJtulurSa, yenileme ve sılkışıklılk sebepleriyle 
plânın öngördüğü rakamlar, bugün mutlak za
ruri olan bir ihtiyaç ve onun karşılığı değildir. 
ilerisi için levini yenilemek istiyen insanlarını 
ve ayrıca sıikışılklık halinde bulunan insanla
rın yeni bir mesken edinme ihtiyaçları önlene
mez ve reddedilemez, ama biz gerek kamu 
sektörü olarak, gerekse bu konuda özel sektö
rün yatırımlarını tanzim eden ve onlara istika
met veren Ibir organ olarak bâzı prensipleri ele 
almamız ve onlara göre işi tanzim etmemiz za
ruridir. Meselâ yine plândan birkaö rakam 
arz ıdtmıek suretiyle fikirlerimi ifade etmek iş
itiyorum. 

Malûmları solduğu üzere, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı inşaat sektörü için 20 milyar 

. liralıJk bir yatırımı öngörmüştür. Bunun 3 mil
yarı kamu sektörü tarafından, 17 milyarı da 
özel sektör tarafından ifa edilecektir. Burada 
bir arkadaşım kısaca değindiler, onun için 
arzı eevabedeyim; inşaat sektöründe ikinci Beş 
Yıllık Kallkınma Plânının öngördüğü bu yatı
rım hacmınlda - simidi plânın 'üçüncü senesi için

deyiz ve hattâ sona doğru gidiyoruz - özel sek
tör yönünden bâzı ilerlemle ve plân hedefleri-. 
ni aşıma şeklinde bir müşahedemiz oldu. Onun 
için de kabul buyurduğunuz birtakım tedbirler 
ve kanunlar ele alındı. Bunlar üzerinde dura
cak değilim. Biz, gelişme hainde olan bir mem-
lekfötiz. (Bilhassa inşaat sektörüne biraz dai 
hızlı bir tempo ile yatırılan sermayeyi, yatın-
mı daha verimli sahalara götürme baklanından 
demokratik bir mleımlelkeltin hürriyet nizamını 
benimsemiş bir memleketin yapacağı, alacağı 
tedbirlerle buna da çare arama, çare bulma 
çaJbaısmdayız. Onun için finansman kanunları, 
Emlâk Vergisi Kanunu, ayrıca 'Gayrimenkul 
Kıymet Artış Vergisi kanunlarliyle de, buna' 
prenslibolarak ve arz ettiğim gibi, demokratik 
hürriyet nizamının şartlarına uygun olarak bir
takım .'tedbirler getirdik. 

Şinidi şunu arz ledleyim ki, yenileme ve sıkt-
şıklığı başta zaruri bir hal olarak kabul etmek 
mümkün değil. Daha Sorunlu olan, daha zaru
ri olan faktörleri ele aldığımız takdirde, yani 
yenileme ve sıkışılklık [Sebebiyle ihtiyacımız 
olan mesken sayısını, biraz evvel arz eltıtdğıim 
rakamlardan çıkardığımızda, şöyle bir tablo ile 
karşılaşıyoruz : 

Meselâ 1968 senesinde, bu iki faktör çıkrı
ğında, ihtiyacımız 122 800 oluyor, üretim 
110 200 olduğuna göre açıklık da 31 200 ye
rine 12 600 oluyor. 

1969 yılında, yine bu iki faktörü, yenile
me ve sıikiişikhik sebebiyle talebi ve ihtiyacı 
ayırdığımız takdirde 141 400 ihtiyaç, ayrıca 
110 200 üreitim. 1969 yılında 174 100 plânda
ki teısbitten 155 500 e düşüyor, üretim de 
132 000 olduğuna göre açıklık 42 000 değil, 
23 000 oluyor. 

1970 yılında bu iki faktör ayrıldığında; 
•jyenileme ve sıkışıklık- 165 400 ihtiyaç, 143 000 
de üretim. Arkadaşım burada 41 000 olarak 
ifade ettiler, halbuki asıl açMık 22 400 dür. 
Buna, köylerde yapılan binalar dâhil değfildir, 
âf>etler ısiebebiyle yaptığımız binalar dâhil de
ğildir. Onları da hesaba katarsak konut açığım 
imiz, ıhiç de burada ifade edildiği gilbi (mühim 
farklar göstermiyor ve mühim miktarda da 
değildir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ve 
ayrıca 775 sayılı Kanunun, 7116 sayılı Kanu-
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nun ve bunların yanında Hükümet programı
nın tesbiıt ettöiği prensâlplere göne, konut so-
rununi'uzu şöyle halletmie yolundayız, tatbika-
(tılmız da bu prensiplerin ışığı altında cereyan! 
etmektedir. 

Konut yapımı faaliyetleri ve ihtiyacın (kar
şılanması ufcun vâideıli tedbirlerle miümkün ola
bilir. Onun için, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı devresinde ve her seneye isabet eden yıl
lık programlar dilimli içimde kamu sektörıünce 
noksanın karşılanması yönlünden ne kadar ko
nutta dihtdyaGOİduğu Iteislbit ediliyor, bunun tah
sisatı konujyor ve ffcaJtibikaitnıa göçiliyor. 

Ayrıca konut problemiimüzin hallinde eko
nomik standartlı it'oplu konutlar yapımına gi
diyoruz. Bunun için d'e sioisyal mesken «dediği
miz 100 m2 yi geçmeyen ve mlümkün foflduğu ka-
Idar Ucuza mial edilen konult tipleri ele alınmış-
Itır. 

Ayrıçla toplu konult yapmanın, diğer fak
törler yanında, maliyeti ucuzlatıcı teinini 
kimse inikâr edemez. Onun için de kooperatif 
şeklinde konuit yapma hem! kanunlarımızda 
teşvik edilmliş, hem de tatbikatımız bakımından 
elo alınmıştır. 

İmkânları sınırlı, dar gelirli ailelere önce
lik verilmektedir. Gerek gecekondu böljgelerin-
(die tasfiye edilen binalar yerinle yapılan siosyaî 
meskenler, gerekse yine Emlâk Bankasının, 
ayrıca bakanlığımızın yaptığı konutlar önce
likle dar gelnl vatandaşlara verilmektedir, 
Bunların müracaatı sıraya konmakta, putvan 
hesabı yapılmakta, nüfuls mtiktarına ve gelir 
seviyesine göre ıbunlar arasında kur'a ile tevzi 
edilmöktedir. 

Aynı şekilde arsa dağıtımı da bu şekilde 
ve bu usule uygun olarak yapılıyor. 

Yine konult üretimiini artırmada] fbir prien-
slbolaraJk, küçük ferdî /tasarrufları konut ala
nına sevk edebilmek için nüve konut veya evi
ni yapana yardım usuliyle tatbikatımız devam 
etmektedir. Bunun da faydalı sonuçları alın
maktadır ve başarılı bir tatbikat olarak bugüne 
kadar devam etmiştir. Ayrıca rakamlarını ve 
detayını arz etmiyorum. 

Bunun yanında yapı malzemesinin ve arsa 
fiyatlarının konut maliyetine tesir ettiği ma
lûmlarıdır. Bunun için de Arsa Ofisi kurul
muştur. 

Değerli arkadaşlarım Arsa Ofisinin bugünkü 
imkânlariyle fonksiyonunu yeterli olarak yeri
ne getiremiyeceğini işaret ettiler, ki doğrudur. 
Aşağı yukarı Türkiye'de 10 milyar lira değerin
de arsa alım - satımı yapıldığına göre, bir kuru
luş halinde olan Arsa Ofisi biraz daha malî ba
kımdan takviye edilmeden bu şartlar içinde 
kendisine düşen fonksiyonu kolaylıkla ifa edemi-
yecektir. Onun için, kanun her sene 25 er mil
yon eklenmek suretiyle Arsa Ofisinin 250 mil
yon liralık döner sermaye ile işe başlamasını 
öngörmüştür. Bunu artırmanın zaruret olduğu 
kanısında olduğumuzu da yüksek huzurunuzda 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu arz 
edeceğim. Grup yetkilileriyle alman kararda, 
sayın bakanların görüşme süreleri de bir saatle 
kısıtlanmış durumdadır. O bakımdan dört daki
kalık bir müddet kalmış bulunmaktadır. Bu ara
da bir çok sorular da vardır, bunu hatırlataca
ğım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAK1BOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli sözcülerin temas ettikleri birkaç önemli 
konu var. Zannediyorum mâruzâtım dört daki
ka içinde bitmiyecektir. Onun için istirham edi
yorum, bir süre daha verirseniz tenkidlere, yine 
özet olarak, cevap arz ederim. 

BAŞKAN — Kısa kısa cevap vermenizi istir
ham edeceğiz efendim. Zira bir programın tat
biki de bahis konusudur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAK1BOĞLU (Devamla) — Çok özet olarak 
efendim, arzı cevabedeceğim. 

Konut probleminin çözümünde Bakanlığı
mız dörtlü sistem uygular. Dörtlü sistem bilin
diği üzere, sosyal konut niteliğindeki (T) de
diğimiz bir sistemdir. Bundan başka 10 bin lira 
kredi ile kendi evini yapana yardım, 5 000 lira 
kredi ile evini yapana yardım, ayrıca ev yap
mak durumunda olan, bilhassa gecekondu böl
gelerinde oturan halkımıza arsa verme ve pro
je, teknik yardım yapma şeklinde bu faaliyetle
rimizi hülâsa edebiliriz. 

Bundan sonra âfetler konusuna geçmek is
tiyorum. Âfetler konusunda değerli arkadaşla
rım; bilhassa Bakanlığımızın geçen sene Gediz 
depremi sebebiyle büyük bir faaliyet gösterdi
ğini ve açıkta kalan vatandaşların bir an önce 
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meskene kavuşmaları için olağanüstü gayret 
sarf ettiğini burada ifade buyurdular. Buna, 
Bakanlığım adına teşekkürlerimi, şükranlarımı 
ifade etmek istiyorum. 

Yalnız, yine burada da Sayın Vedat önsal'-
ın kişisel bir tenkidine cevap vermek istiyorum. 
Dediler ki; «Bakan başta olmak üzere bütün 
Bakanlık teşkilâtı gitti, Gediz'e karargah kur
du. Orada elbette kendileri de lütfettiler dediler 
ki, başarılı bir tatbikat yaptılar, ama bu bir 
yönden de plansızlığın numunesi. Bakan ve bü
tün teşkilât oraya gitmemeliydi..» Şeklinde bir 
ifadede bulundular, insaf ile mütalâa edilmesini 
rica ediyorum; büyük bir deprem olmuş 15 000 
m2 îik saha içlinde 110 (bir vatandaşımız açıkta 
kalmış, 1 086 vatandaşımız o anda ölmüş, bir 
çok yaralı var, mustarip insan var. Böyle bir 
manzara, böyle bir hal karşısında biz; ben ba
kan olarak, bakanlığımın mensubu bütün mü
hendis, mimar, teknisyen, hattâ idareci arkadaş
ların nasıl kendi yerimizde otururuz, nasıl uzak
tan, «bir plân yaptık da o uygulansın» deriz? 
Bunu insaflarına ve iz'an ölçülerine terk ediyo
rum ve bir şahsi tenkid'olduğu için de üzerinde 
durmuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İnsanlara, vatandaşlara ancak en mustarip 

olduğu anda yardım ederseniz, yahut başka bir 
ifade ile, bir vatandaş Devletin yardımını, Dev
letin şefkatini bekliyeceği anda, beklemek duru
munda olduğu anda, Devleti ve Hükümeti ya
nında giöremezse, o zaman Devlet ve Hükümet 
fonksiyonunu ifa etmemiş sayılır. Oradaki mus
tarip insanların yarasmı bir an evvel sarmak 
için - hattâ eğer bunun bir sorumluluğu varsa 
onu da aynen tekabbül ediyorum buradaki işi
mi bıraktım diye - oraya koşmak, bizim için 
hem şerefli, hem mukaddes bir vazifedir. Bunu 
yapmaktan ben ve arkadaşlarım geri kalmadık. 
Ama şunu da arz edeyim ki, deprem öncesi, 
bir âfet öncesi plânlanan, yapılan işler vardır, 
fakat orada öyle bir tablo çıkıyor ki karşınıza, 
plânda derpiş etmediğiniz, hattâ vüs"atini tâyin 
edemediğiniz bir durum karşınıza çıkıyor. Ba
şında bulunacaksınız, tedbirini kararını o an
da alacaksınız ve bir âfet olmuş; Allah bir da-
h!a göstermesin, en az zararla onun içinden çı
kacaksınız... Bunun başka yolu varsa gelsin Sa
yın Vedat önsal buradan ifade etsinler. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Sayın Baş
kan, Bakanın vakti doldu ve geçti. 

BAŞKAN — Size mi ait efendim onu hatır
latmak?.. Hayır. 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Gayet ta
biî... Grup sözcülerini konuşturuyor musunuz? 

BAŞKAN — Sözcüler için kati karar Var. 
Sayın Bakana ihtar ettim. Cevap vermesin mi 
efendim? Sayın Abak, lütfen müdahale etmeyi
niz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLÜ (Devamla) — Şunu da arz ede
yim ki, âfetler konusunda önceden yapılacak iş
ler plânlanmıştır. Valilerin ayrı ayrı plânları 
vardır. Bakanlığımız da o plânların noksanlı
ğını çeşitli zamanlarda mükerrer olarak hatır
latmıştır ve geçen senelerdeki büyük âfetler ve 
depremler sebebiyle kazanılan tecrübelerin de 
buna eklenmesi şekli ve prensipleri halen vali
lerimize tebliğ edilmiş ve bundan sonra bu ka
bil plânlamamız da devam edecektir. 

Şöyle ki; yüksek ıttılaınıza sunmak için kı
saca arz ediyorum. Gediz depreminde biz, dos
tumuz Federal Alman Hükümetinden, Alman 
Milletinden büyük yardım gördük ve uçakla 
Kütahya'ya kurtarma ekipleri geldi; vinçler, 
dozerler ve yetiştirilmiş elemanlar geldi. Burası 
Millet Meclisi kürsüsüdür, herşeyi olduğu gibi 
konuşmak mecburiyetindeyiz; bunlar bizim teş
kilâtımızda mevcut değildir. Bir âfet olduğun
da, bir deprem olduğunda bu vazifeyi Silâhlı 
Kuvvetlerimiz yapıyor. Gediz'de de gördük, da
ha evvelki âfetlerde de gördük, 'her zaman Si
lâhlı Kuvvetlerimize şükran borçluyuz. Gece 
demezler, gündüz demezler orada enkaz altında 
kalan, yahut da zarara uğrıyan vatandaşları ilk 
anda kurtarırlar. Bu, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
aslî görevi değildir. Onun için biz bu konuda da 
teşkilâtlanma yolunu tuttuk, ingiliz Hükümeti
nin bize tahsis ettiği yardımı bu yönde değer
lendirdik, kurtarma makinaları, malzemeleri 
sipariş ettik, onların büyük bir kısmı geldi ve 
halen de gelmekte. Onu, Alman'larda gördüğü
müz ve çok takdir ettiğimiz üzere, memleketi
mizde de teşkilâtlandırıyoruz. Bunu da bu vesi
le ile arz etmiş oluyorum. 

Burada grupları adına söz alan ve kişisel 
görüşlerini açıklıyan muhterem arkadaşlarım, 
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arz ettiğim konular dışında ve müşterek olarak 
bir de iller Bankasının durumuna temas ettiler 
ve bilhassa tiler Bankasının malî durumunun 
düzeltilmesi gerektiği yolunda temennilerde 
(bulundular, ki bunu daha evvelki senelerde ay
nı şekilde hem partiler, hem de şahısları adına 
konuşan sayın milletvekilleri arzu etmişlerdi. 
Esasen Hükümet olarak, parti olarak da bizim 
arzumuz bu. 

Yine bu arada özür diliyerek tekrar cevap 
vermek durumunda oluyorum, D. P. sayın söz
cüsü arkadaşım dediler ki, «iller Bankasının 
malî durumu belediyelerin malî durumunun fe
na olmasındandır diye Sayın Bakan söyledi. 
Bu doğru bir görüş değil.» Hattâ, hattâ... 

M. VEDAT ÖNISAL (Sakarya) — insaf edin 
Sayın Bakan, öyle demedim. Söylediğimi de an
lamıyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Zabıtlar ortada 
beyefendi. 

M. VEDAT ÖNSAL (ıSakarya)_— Evet za
bıtlar ortada. Benim sözlerimi anlamadığınızı 
anlıyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Biraz da özür di
lerim, sanki o işleri kavrayamamışız gibi bir 
eda ile söylediler. r 

IŞunu arz edeyim, yine özür diliyerek söy
lüyorum, ben daha evvel Mahallî idareler Umum 
Müdürlüğü yaptım, bu işlerin içinde çok bulun
dum. 

M, VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ama öğre
nememişsiniz... 

İBAŞKAN — Sayın önsal, bu şekilde müda
hale etmek doğru mu efendim 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — öğrenemiyen var
sa, o da, uzun süreler iller Bankası Umum Mü
dürlüğü yaptığı halde en basit şeyleri bile öğ
renemiyen arkadaşımdır. Ona benim verecek ce
vabım yok. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Çok za
vallıca bir cevap. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Aynen okuyorum. 
Ben hayatımda tetkiksiz bir söz söylemedim ve 
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kürsüye çıkmadım. Söylüyorum; belediyeler, 
İller Bankasının malî durumunun müşkül hal
de bulunmasının sebepleri arasında yer alır. 
Çünkü belediyeler iller Bankasından borç alır. 
Bu borcu ödiyemez hale gelmişlerdir. Baş sebep
tir bu. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Gelemez
ler, mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, çok rica ederim 
efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Ben onu söylemek 
istiyorum. Onun için, iller Bankasının başında 
bulunmuş, ama iller Bankasının fonksiyonunu 
arkadaş öğrenememiş. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Söz alır 
konuşursunuz efendim, bu şekilde konuşma olur 
mu? 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, müsaade 
buyurun efendim. 

Saym Bakandan da istifham ederim, zaten 
bâzı sorular da var, yazılı ve şifahi soru mües
sesesi var, onunla da meseleler aydınlanacaktır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Asıl nüfuz edemi-
yen ve bulunduğu müessesenin inceliklerini bi-
lemiyen varsa Sayın Vedat önsal'dır. 

Bakınız, iller Bankasının bir öz kaynakları 
var. Bunları burada sayacak değilim. Bunların 
ortak müesseseleri olan belediyeler bir kere 
'başta gelir. Belediye gelirlerine ait, 5337 sayılı 
Kanundan ayrı tadili olan iki kanundan; 197 
sayılı Kanundan tefrik edilen paralar gelir, ti
ler Bankasında bunun % 80 i hisse olarak tef
rik edilir, % 20 si de bir fonda toplanır. Deta
yına inecek değilim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Bu, tiler 
Bankasının bir kere kaynağı değildir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Arkadaşım bunun 
inceliklerini bilmiyorlar. Ben dedim ki, bunlar 
tiler Bankası tarafından tevzi edilir. Aynıca be
lediyeler programllı işlerini yapmak için tiler 
Bankasından borç alır. Bu borcu verecek du
rumda değiller, çünkü malî kaynakları kifayet
sizdir. iller Bankası, ister öz kaynaklarından, 
isterse Hazineden aldığı yardımlardan bir fon 
tesis etsin, bir finansman müessesesi olarak bu
nu, kanuni şartlar içinde belediyelere versin, 



M. Meclisi B : 58 24 . 2 . 1971 O : 1 

Eîbetıte belediyelerin fondan olan borçları için 
kesintiler yapılıyor, giderken hisselerinden ke
siliyor, ama ayrıca program kredileri, programa 
ait borçlar için de belediyeler müşkülât içinde 
olduğu için borçlarını ödiyemiyorlar. Ödiyeme-
diği takdirde elbette tiler Bankası müşkül şart
lar içine girecektir. Bunu başka türlü tefsir et
meye, ifade etmeye imkân yoktur. 

Kaldı ki, belediyeleri feraha kavuşturmak ve 
onları, hiç olmazsa mecburi ve zaruri işlerini 
ifa eder hale getirmek için (onu da arz edeyim, 
Vedat önsal Bey onu hiçbir zaman bilmezler) 
691 sayılı Kanunu, maliyenin değerli teknisyen-
leriyle ben hazırladım. Hangi esbabı mucibe ile 
(hazırlandığını, yine huzurunuzu ihlâl edecek, 
(burada ifade edecek değilim. Çünkü onları ken
dileri bilmiyorlar. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Kanunun 
ismi nedir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Ancak, 691 sayılı 
Kanundan sonra, yani 1965 yılından sonra, be
lediyelerin fondan aldığı, ayrıca programlı iş
ler için aldığı borç paraların yekûnu o derece 
arttı ki, yine belediyelerin malî takati de buna 
yetmez oldu. Bu sebeple bir konsülidasyon ka
nunu hazırladık. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — «Konaii-
lida*.yon» diyen Bakandan n-a hayır gelir. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Burası 
dağ başı mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, çok ileri gidiyor
sunuz. Bir grupun grup başkanvekilisiniz efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Affedersiniz, kon
solide borçları konsülide etmek için konsülidas-
yon... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — «Konsül
tasyon» dediniz. Senatoda da böyle demişsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — O bir sürçü lisan 
olabilir. Konsülide etmek için, borçları tahkim 
etmek için... Şunu da, özür diliyerek söyliye-
yim ki, «konsülidasyon» şeklinde ifade edilen 
bir terim yanlış değildir. Konsolide etmek an
lamına kullanılır. Konsolidasyon da yanlış bir 
terim değildir. Müsaade buyurursanız ben bir 
yabancı dili de çok iyi bilen bir insanım. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Konsoli
dasyon Pransızcadır ve doğrudur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Bakınız, en iyi bi
len bir arkadaşım da, doğrudur diyor. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ama siz 
«konsültasyon» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın önsal, yakışmıyacak bir 
şekilde müdahaleleriniz oluyor. Çok rica ede
rim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Şimdi Sayın önsal, 
şunu söyliyeyim M, ben hayatımda... 

BAŞKAN — Sayın Bakanımdan da bir istir
hamda bulunacağım; çok rica ederim Vedat ön-
sal'ı muhatap kabul etmeyiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Zaten muhatap ka
bul edecek şekilde bir ifadede bulunmuyorum. 
Çünkü bir şey bilmiyor, bilmediğini konuşuyor. 
Onun için, ben kendilerine cevap vermiyorum, 
Umumi Heyete arzı malûmat ediyorum. Çünkü 
bilmeden ve bilmediğini de bilmeden ortaya çı
kıyor. 

Şimdi belediye borçlarını konsolide etmek 
ve konsolidasyon yapmak (aynı terimi kullanı
yorum) için bir kanun hazırladık. Bu Kanunun 
Yüksek Meclise kabulü ve buradaki prosedürü 
yüksek malûmlarıdır. Onun için, zaman alacak 
bu kanunun önemli birkaç maddesini 1971 Büt
çe Kanununa nakletmek suretiyle, burada be
lediye borçlarının konsolide edilmesini yüksek 
ıttılaınıza sunuyorum. Kabul buyurulduğu tak
dirde ; Senatodan geçmiştir, belediyelerin fona 
olan borçları, ki 691 sayılı Kanunda bu yoktur, 
şimdi kanunun özelliklerini burada sıralamıyo
rum, hem fona, hem de istikraz olarak teşekkül 
eden borçları tahkim edilecek ve 1971 yılında 
belediyelerden bu borçlar tahsil edûmiyecek, lis
teleri muntazam gönderilecek, bu suretle beledi
yeler d© malî imkâna, ferahlığa kavuşturulacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, istirhamımı tek
rar edeceğim; lütfen... 

İBRAHİM ARAK (İstanbul) — Akşama ka
dar devam etsin. 

BAŞKAN — Sizden sormadım efendim. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Saçma 

sapan konuştuktan sonra akşama kadar devam 
etsin. 
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İBRAHİM ABAK (İstanbul) — Başkan Bey 
müsaade ediyor, konuşsun. Meclisin kararı var, 
bir saatten fazla konuşamaz. 

*MAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Ederim... O kadar 
hazırlıklıyım. Ben işimi bilen, işime vâkıf bir 
insanım, isterseniz günlerce konuşurum. 

BAŞKAN — Efendim, ona Başkanlık tama-
miyle kaani. 

Sayın Abak, Meclisin kararı olup olmadığı
nı sizden daha iyi biliyorum. 

İBRAHİM ABAK (İstanbul) Meclisin kara
rına göre bir saatten fazla konuşamaz. 

BAŞKAN — Hayır! Meclisin kararı yok. Bil
meden konuşan sizsiniz. 

Sayın Bakan istirham edeceğim efendim. 
Daha çok sorular da var. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÜBOĞLU (Devamla) — Efendim, bu suret
le muhterem grup sözcüsü arkadaşlarımın ve 
kişisel görüşlerini açıklıyan değerli arkadaşları
mın temas ettikleri konulara arzı cevabetmiş 
oluyorum. 

Bu arada bâzı kişisel görüşlere veya, tasrih 
etmeyeyim, tamamen şahsi olan bâzı görüşlere 
de, müsaade buyurursanız, yüksek huzurunuzu 
ihlâl ederim endişesiyle cevap vermiyeceğim. 

Genel hatlariyle burada, şehirleşme konu
sunda, konut mevzuunda, gecekondu mevzuun
da ve âfetler mevzuundaki görüşümüzü ve Sa
yın hatiplerin fikir olarak ileri sürdükleri hu
susları, noktai nazarları cevaplandırmış oluyo
rum. 

Sünnetlerimi takdim ederim. (A. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın milletvekil
lerinin soruları vardır. Kısmen bulundukları 
yerden tevcih edecekler, kısmen de yazılı ola
rak Başkanlığa tevdi edilmiştir. 

Sayın Kemal Yılmaz buyurun. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan ve değerli genel müdür ve 
yardımcılarına arz etmiş bulunduğum bir konu
yu burada özetliyerek, sonucu hakkında bilgi al
mak istiyorum. 

Aydm'm Karacasu ilçesinin Geyre köyün
de, zelzele için yapılan evlerden boş olan 12 ta
nesine 1950 depreminden sonra 12 aile jandar
ma marifetiyle yerleştirilmiştir. Eski evlerinden 

çıkmak istemedikleri ve evleri de tehlike arz 
ettiği için jandarma marifetiyle yerleştirilmiş
lerdir. Daha sonra bunlar evlere sahibolmak için 
beyanname vermişlerse de bu beyannameler kay
bolmuş, muamele görmemiştir. 

Eski evleri yıkılan bu 12 aile, tam 11 yıl 
oturdukları evlerden şimdi yine bu sefer jandar
ma marifetiyle çıkarılmak istenmektedir. Yerle
rine ise, halen evleri bulunan kimseler ile, o 
bölgede Amerikalılar adına kazı yapan, Ameri
kalılar adına çalışan profesör Kenan Erim'e 
evlerini satmış olanlar yerleştirilmek istenmek
tedir. Sokağa atılmak istenen kimseler, evi ol-
mıyan, fakir veya yaşlı kimselerdir. Kendileri
ne ev verilmek istenenler ise nüfuzlu, varlıklı 
ve ev sahibidir. 

Bu konuyu Bakana arz ettiğim zaman ken
dileri ve ilgili G-enel Müdürlük büyük anlayış 
gösterdiler. Kendilerine burada teşekkür ede
rim. 

Şimdi soruma geçiyorum: Bakan olayı ince
letmek üzere müfettiş göndermeyi vâdetti. Bir 
hafta öncesine kadar müfettiş gitmemiştir. Aca
ba müfettiş gönderildi mi 

BAŞKAN — Bu sorunuz cevaplandırılsın 
efendim, Müfettiş gönderildi mi, gönderilmedi 
mi diye soruyorlar? 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sorumun 
tamamını sorayım, ona göre bütünüyle cevaplan
dırsınlar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Ba

kanlık, meseleyi halletmek ve yeni bir sosyal 
huzursuzluk çıkmamasını temin için iyi niyetle 
çalışırken, mahallî yöneticeler Bakanlığı emri
vaki karşısında bırakmış; vali, muhtar, il genel 
meclisi üyesi, il imar müdürü, içerisinde 11 yıl
dır oturulan bu evleri kura ile, yeni hak sahibi 
oldukları söylenen kişilere dağıtmışlardır. 

il imar müdürü, eksik ve yanlış bilgi ile Ba
kanlığı iğfal ederek bir emir istihsal etmiş, bu 
emir tashih edilerek mesele halledilmek istendi
ği halde, valinin Bakanlığa telefonla yaptığı; 
«Devletin gücünü göstermek lâzım, emri geri 
almayınız....» 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz, bu soru 
değil bir nevi konuşma. Lütfen sorunuzu soru
nuz. 
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M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sorum 
bu efendim, müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Neresi soru efendim? 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Devlet gü

cünü, fakir, kimsesiz, evi - barkı olmıyanlara 
göstermek kolaydır, âdil, müşfik olması lâzım-
gelen Devletin gücünü, bu olayda yangına kö
rükle giden valiyi Bakanlık emrine almak mev
zuunda gösterecek misiniz? Sorum bu kadar 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, cevap 
veriniz efendim. 

İMAR VE tSKÂN BAKANI HAYRETETİN 
NAKÎBOĞLU (Devamla) — Efendim, kısaca 
arzı cevabedeyim. 

Değerli arkadaşım teşrif buyurdular, konu
yu bana intikal ettirdiler. Ben de kendilerine, 
derhal konuyu bir müfettişle tetkik ettireceği
mi v&'dettim. Müfettişi de tâyin ettik. İsmini 
de arz edeyim; Şadıman Can. Ama bizim mü
fettişlerimiz birçok konuyu aynı zamanda tet
kik etme durumunda ve halen işi olmıyan mü
fettişimiz de yok. Maalesef, bir arkadaşım te
mas buyurdu, Bakanlığımızın teftiş kadrosu 
noksan. Onun için, biraz işi az olan ve hukuk 
bilen bir müfettiş arkadaşımı, ismini arz etti
ğim arkadaşımı buna memur ettim. Elindeki işi 
bitirir bitirmez gidip konuyu inceliyecek ve 
bize raporunu verecek. 

Yalnız şunu arz edeyim ki, bunlar, 1959 yı
lındaki âfet sebebiyle yapılan evlerdir. Bunlar
dan 13 tanesi boş kalmış. O zaman sıkışık halde 
olan kimseler; ihtiyaç sahibi diyemiyeceğim, 
hukukan ihtiyaç sahibi değil çünkü, hukukan 
ihtiyaç sahibi olsa bu kimseleri oradan çıkar
mak mümkün değil, hukuk yönünden ihtiyaç 
sahibi değil, ama bir sıkışık hal sebebiyle boş 
evlere bu 12 vatandaş oturtulmuş. 

Şimdi bu evlerin tahsis edildiği, asıl, huku
kan hak sahibi olan kimseler; bize bu evleri tes
lim edin derler. Ortada böyle bir problem var. 
Bunun çözümü için de bir müfettişi memur et
tik, 

Şimdi ezbere bir şey söylemek istemiyorum, 
çünkü vilâyetin noktai nazarı var, başkasının 
noktai nazarı var. Eğer müsaade buyururlarsa, 
müfettişimiz tetkikini yapsın, raporunu gön
dersin kendilerine yazılı olarak takdim ederim. 
Yahut da burada, haklarıdır, sorarlarsa arzı ce-
vabederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Güner, buyurun efendim. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan öğrenmek istediğim şu : 
Soru 1. — Zonguldak Belediyesi hududun 

içindeki gecekondu ıslah ve önleme sahalarının 
tesbitindeki gecikme ve zorlama çıkarmanın ne
denlerini öğrenebilir miyim? 

Soru 2. — Zonguldak Merkez Mithatpaşa 
mahallesindeki yeraltı imalâtı ve grizu infilâkı 
neticesinde evsiz kalanlara gönderilen prefab
rik evlerin neden kurulmadığı? Enerji Bakan
lığından istenilen tahsisat verilmediğine göre, 
felâketzedelerin hükümetlere inancı ve güvenci 
kalıyor mu? 

Soru 3. — Bucaklarımız arasında, hızla şe
hirleşmeye geçenlerin olduğu bilinmekte. Ba
kanlıkça bunlar tesbit edilerek, şehir plânına 
göre gelişmesi sağlanan bucak var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Eğer 
derhal cevap vermeniz mümkün değilse yazılı 
da takdim edebilirsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKtBOĞLTJ (Devamla) — Efendim, teferru
atı muhterem arkadaşlarım arzu buyurursa ya
zılı olarak da takdim ederim. Ancak, genel hat-
lariyle ben burada arzı cevabedeyim. 

Bir defa, Zonguldak bir gelişme merkezi ola-
ralc seçilmiştir. Oranın, bölge plânlaması yö
nünden, gelişme merkezi itibariyle planlanma
sına başlanmıştır. Tabiî ki, bunların başında 
nâzım plân geliyor. Nâzım plân çalışmaları eli
mizdedir. Onun için, önleme bölgesi yeni plân 
şartları içinde nazarı itibara alınacaktır. 

Yalnız, muhterem arkadaşım şunu kabul bu
yururlar; Zonguldak, yerleşme sahası çok dar 
olan bir ilimiz. Onun için sıkıntılarımız var. Bir 
yerde önleme sahası bulmak mümkün olamıyor. 
Muhtelif yerlerde bulup, şehir plânı yönünden, 
nâzım plân yönünden onları, plânla irtibatlan-
dırıp uygulamaya geçmemiz icabediyor. Bir ha
zırlık çalışması içindeyiz ve etüdü devam et
mektedir, 

Ayrıca, buyurdukları prefabrik konutların 
yapımı hakkında; doğrudur, bir gecikmemiz 
oldu. Bunun sebebi; masrafını Ereğli Kömür 
İşletmeleri, yahutta Enerji Bakanlığı verecekti. 
Fakat bütçe imkânları buna elvermedi. Onun 
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için biz, kabul buyuracağınız bütçe ile bunu ya
pabileceğiz. Çünkü, prefabrik elemanları gön
derdik, her halde muhterem arkadaşım da mü
şahede etmiş olacaklar, orada bekliyor, bizim 
de programlı olarak tahsisatımız çeşitli işlere 
bölündüğü için buraya bir tefrik yapamadık. 
1971 bütçesinde, kendileri de müşahede buyur
dular, tahsisan bu işe 2 milyon liralık, ödenek 
ayrılmıştır. Bütçe çaktıktan sonra derhal mon
taj ve oradaki çalışmalar devam edecektir. 

Ayrıca, bucakların durumu; gelişme merkezi 
olarak bu plânlamamız için de düşünülmektedir. 
Onu da arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandı. 
Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, sorumun birincisi Kira Kanunu hakkında
dır. 

Kiraların, fiyat yükselmelerine etkisi oldu
ğu kesin olarak bilinmektedir. Kira Kanunu
nun ücretlerle ilgili, kira miktarları ile ilgili 
hükümleri 1963 yılında Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir. Bugünkü fiilî du
rum; kiralar hemen hemen serbest durumdadır 
ve son zamanlarda da alabildiğine yükselmiş ve 
halk için dayanılmaz bir hale gelmiştir. 

Acaba, fakir, fukaradan yana olduğunu her 
zaman söylenen Adalet Partisi iktidarı, bir ki
ra kanunu çıkarmayı düşünmekte midir? 

İkincisi; bu yıl gecekonduda yaşıyan kaç 
vatandaşımıza, yani gecekonduya tapu veril
miştir? Ve bir yılda Türkiye'de yapılan gece
kondu sayısı takribi olarak nedir? 

Nihayet üçüncüsü; 30 Temmuz 1966 da Ge
cekondu Kanunu çıkmıştır, fakat o tarihten bu 
yana yüzbinlerce gecekondu yapılmıştır. Bu ka
nunun 18 nci maddesinde, «Kanunsuz yapılan 
gecekondular mutlak surette yıktırılır,.» kaydı 
vardır ve 37 nci maddesinde de «Üç aydan bir 
seneye kadar hapis ve 500 liradan 1 000 liraya 
kadar da para cezası verilir.» hükmü mevcut
tur. 

Şimdi, gecekondular yıktırılmadığına göre, 
bu durum, seçim sırasında Anayasanın teminatı 
altında olan «seçim serbestisi» ilkesini zedele
diği düşünülmekte midir? Ve bunların affı için 
bir kanunun getirilmesi düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, kira 
konusunda Sayın Reşit Ülker arkadaşım, «Kira 
Kanununun kira miktarları ile ilgili hükümleri 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniy
le bu hususta ne düşünürsünüz, böyle bir ka
nun hazırladınız mı?» dediler. 

Kira Kanunu, hukukî şartları itibariyle, da
ha evvelki hükümleri çok iyi bilirler, bizim 
Bakanlığımızın hazırhyacağı bir kanun değil. 
Onun için biz, Yüksek Meclise sunduğumuz 
imar Kanunu, Konut Kanunu içinde buna mü
tedair bâzı hükümler getirdik, ama evvelki ifa
de buyurdukları anlamda bir kira kanunu İkin
ci Beş Yıllık: Kalkınma Plânının ilkeleriyle ne 
derece bağdaşır, onun burada tartışmasına gir
miyorum. Onun için, bunu ayrıca yazılı olarak 
kendilerine takdim ederim. Çünkü, izahı uzun 
sürecek. 

775 sayılı Kanun malûmları. Bu kanun tat
bikatı içinde - Kanun 1966 da çıktığına gö
re - kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gece
kondu diye bir müesseseyi, bir inşaatı tanımı
yor; yıkılmasını âmir. Daha önce yapılan ge
cekonduların ta tesbitini istemiştir. Değerli ar
kadaşım bilirler, bu teısbit yapılmış ve 400 bin 
gecekondu tesbit edilmiştir. Bu hususta birkaç 
rakam daha arz etmeme müsaadelerinizi dile
rim. Kanun çıktığında, 162 belediyemizde 986 
gecekondu bölgesi tesbit edilmiştir, yine kanu
nun prensiplerine göre bu bölgelerin 741 i ıslah, 
241 i de tasfiye bölgesidir. 400 bin gecekondu
nun rakamla ifadesi gerekirse, 60 bini tasfiye 
bölgesinde yer almış, diğerleri ıslah bölgelerin-
dedir .Bu ıslah bölgelerinde, kanunun öngördü
ğü tedbirler, bütçemizin ve malî imkânlarımızın 
yeterliği nisbetinde tatbikat yapılmaktadır. 

Gecekonduların ıslah ve tasfiye bölgesinde
ki durumuna göre; ıslah bölgesindeki gecekon
dular makbul ve hukukan meşru addedildiğin
den bunlara tapu vermek de normal bir hizmet
tir, hukukî dayanağı olan bir hizmettir. Onun 
için, bâzı ihtilâflar sebebiyle bugüne kadar ta
pusu verilmiyen gecekondular vardır. Bu ihti
lâfların bir kısmı mahkemededir. Bir kısmının, 
kamu mülkiyetinde olduğu için, intikalleri ya
pılmamıştır. Bir kısmının da vakıflarla ilgisi 
vardır. Onun için, bu preblemler çözülünceye 
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kadar tapu işleri gecikmiştir ve problemler çö
züldüğünde bu tapular da verilecektir. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşım, bir hususa da
ha değimdi. Dediler ki, «Kanun gecekonduyu 
yasaklamış, fakat ondan sonra gecekondular ya
pılmış. Bunlar yıkılıyor mu, nasıl olacak?» Bu
nun politik yönünü hiçbir zaman düşünmeyiz 
ve ele almayız. Gecekondu, sosyal bir zarureti
miz. Bunun daha önce tartışmasını yaptık. Ge
cekondu teşekkül etmiş, yani uzun zamandan 
beri gecekondu mevzuu yerleşmiş. Onun için, 
bunun tartışmasına girmiyorum. Ancak, kanu
nun neşrinden sonra, gecekondu yapılması ya
saktır. İnşa halinde olanların yıkılması görevi 
belediyelere verilmiştir, belediyeler yıkmaikta-
lar. Bu yıkma teşebbüsü derhal itirazlara uğru
yor ve çokça tehiri icra kararları alınıyor. Bun
lar çözümlenmeden bir gecekondunun da yıkı-
lamıyacağı takdir buyurulur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sorularıma 
cevap verilmedi, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim,. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, bir 

yılda kaç tapu verilmektedir, diye sormuştum. 

BAŞKAN —' Zannediyorum, 400 000 gece-
konidu inşaatı yapılmıştır, dendi ve o hususta
ki sorunuza cevap verildi. 

Yalnız, bir yılda kaç tanesine tapu veriliyor, 
diye soruyorlar Sayın Ülker. Bu soruya'ait ka
yıtlar var mı, Sayın Bakan? Cevap verecek mi
siniz, yoksa bilâhara mı vereceksiniz? Çünkü 
bir rakamdır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yılda kaç 
tane yapılıyor, kaç tane tapu veriliyor? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — «Kaç tane yapılı
yor» diye bir suali, değerli arkadaşım bilmiyo
rum hangi esbabı mucibe ile sorarlar? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yılda kaç ta
ne yapılıyor? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, «Yılda 
kaç tane yapılıyor...» Bir ölçüye gelen tarafı 
yok bunun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Plânlamada 
var... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Muamelesi ne za
man tekemmül ederse, pürüzü ne zaman halle

dilirse, mülkiyet ilişkileri ve mahkemelerdeki 
işleri ne zaman bithilirse o zaman tapuları da
ğıtılıyor. Yoksa, biz şu kadar tapu dağıtacağız 
diye bir program yapıp da, onu gerçekleştirme 
yoluna gitmiyoruz. Çünkü, ne kadar dağıtacağı
mız belli olmaz, arz ettiğim sebeplerle... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bir yılda ne 
kadar dağıtıldığını soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, eğer varsa, 
bir istatistikî rakam istiyor, Yani, Türkiye'de 
bir yılda inşa edilen gecekondu adedi üe; veri
len tapu adedini istiyor. Buna dair bir istatis
tikî malûmat var mıdır, yok mudur? Varsa, 
vardır; şu kadardır. Yoksa., yoktur. Soruyu bu 
şekilde soruyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, 1970 te, 
muamelesi derdest olan tapuların muamelesi 
henüz bitmemiştir. Onun için, su kadar dağıttık 
diye bir rakamı şu anda ifade .etmem mümkün 
değil. Muamelesi devam eden, ihtilaflı olan ve 
mahkemede olan konular vardır. Bu konular 
bittiğinde ancak o zaman, şu miktar dağıtıldı, 
şeklinde bir cevap arz etmek mümkündür. 

BAŞKAN — Yapılanlar hakkında bir bilgi
niz var mı, Sayın Bakan? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yapılanı de
ğil, fiilen verilenin rakamını soruyorum. 

BAŞKAN -~ Bir dakika efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, 1970 yı
lında şu miktarı dağıttık, diye kesin bir raka
mı veremiyorum; arz ettiğim sebeplerle. Çünkü, 
1970 yılında muamelesi devam eden tapular var
dır, bittiğinde vereceğiz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hiçbirine ve
rilmemiş, öyleyse. Ben, sizin cevaplarınızdan bu
nu çıkarıyorum. 

BAŞKAN — Tapu dışında yapılan, yani ta
pu ile ilgisi olmıyan kaç aded gecekondu ya
pılmıştır; kanuni, kanunsuz? Onu soruyorlar. 
Bunun hakkında rakama dayanan bir bilginiz 
var mı, efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Onu da ayrıca ya
zılı takdim edeceğim. Şimdi o da, zamana müte
vakkıf bir iştir. 

BAŞKAN — Tamam, efendim. 
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REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Gecekondu 
affı düşünülüyor mu, diye sormuştum? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, arkada
şım beni biraz da politika yapmak yabut da 
politika plâtformu içine çekmek istiyor. Yani, 
bu sualin anlamını ben öyle kabul ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet Sayın 
Bakan; seçim serbestisiyla ilgili gördüğüm 
için soruyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, şimdi ba
kınız; biz onu seçim serbsstisiyle, politika ile 
irtibaitlandırmıyoruz. Bu, tamamen sosyal, eko
nomik bir gerçeğimiz. Gelmiş vatandaşlarımız, 
gecekonduya yerleşmiş. Kanundan önce yapı
lanların hakkını teslim etmişiz; 775 sayılı Ka
nun hükümleri getirmiş. Kanundan sonra yapı
lanlar için de diyoruz ki, kanun bunlara müsaa
de etmiyor, belediyeler yıkacak ama belediyeler 
yıkacağı sırada hukuk yollarına, kanun yolları
na başvurmuşlar ve muameleleri devam ediyor. 
Bunlar dertest'tir. Bunlar hakkında ben zatıâli-
nize nasıl cevap yereyim? Bu izahtan daha ge
niş nasıl cevap verebilirim, ben onu bilmiyo
rum? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, se
çimler sırasında; «Sizin gecekondularınız, bize 
rey vermezseniz yıkılacaktır.» deniyor. Bunları 
kaldıralım ortadan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Hayır, efendim; 
biz hiçbir zaman böyle bir şey söylemiyoruz, 
böyle bir şey söylemeye de lüzum görmeyiz. 
Hiçbir zaman bu şekilde bir düşüncemiz, noktai 
nazarımız olamaz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Gazetelerden 
okuyoruz. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Reşit Ülker; ta
mam. 

Sayın Çakır, buyurun sorun. 
Yalnız, çok rica edeceğim, sorular soru şek

linde olsun; cevaplar da cevap şeklinde. 
M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — öyle ola

cak, Sayın. Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. HULUSİ ÇAKIR (izmir)— Sayın Ba

kandan ricam; izmir bölgesinde yaptığım gezi
lerde, âfete uğramış ve sonra yeniden kurulan 

köylerimizin inşasında bir usul tatbik edilmek
te olduğunu gördüm. Şöyle ki: 

Köyden mutemet tâyin ediliyor ve inşaat bir 
taşarona veriliyor. Bu mutemet ya cahil bir ar
kadaş oluyor, yahut... 

BAŞKAN — Sayın Çakır, izahlı oluyor, mü
dahale edeceğim; soru değil bu. İhaleleriniz 
mutemet vasıtasiyle mi yapılıyor şeklinde soru 
lütfen, izahlara müsaade etmiyeceğim. içtüzü
ğümüzde soru, der; izah yok. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Soru soru
yoruz, efendim, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Tamam, buyurun, sorunuza ge
lin,. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Bir taşaron-
la anlaşmaktadırlar ve bu köylerde, bu taşaron-
lara verilen inşaatlar senelerden beri yarım kal
mış durumdadır. Misâl; Karaburun köyleri ve 
Menemenin köylerindeki inşaatlar bu yüzden 
yapılamamaktadır. 

Şimdi, bu usulü Sayın Bakan faydalı gör
mekte midirler, bu usulün devamını istemek
te midirler? Köylerden yapılan şikâyetlere gö
re, bu inşaatlardaM suiistimaller hakkında bir 
muamele yapılmış mıdır? Bu inşaatların bitiril
mesi için köylüler tekrar borçlandırılacak mı
dır? Senelerden beri devam eden bu inşaatlar 
ne zaman bitirilecektir? 

ikinci sorum: Âfetten sonra Karaburun'da 
teslbit edilen büyük, orta ve küçük hasar be
dellerinin yarısı köylülere seçimden evvel öden
miştir, yarısı da, seçimlerden sonra ödenecek
tir, diye köylülere va'dedilmiş, fakat hâlâ öden
memiştir. Bu köylülerimizdeki kanaat şudur: 
«Yarısının bedelini alabilmek için bir seçim da
ha mı beklemek, lâzımdır?» denilmektedir. 

Üçüncü sorum: Bergama'nın Tiyelti köyü 
âfete uğrayarak yeniden yapılmıştır. Bu köy
de, aşağı - yukarı her köylü vatandaşımız in
şaatında tadilât yapmıştır, fakat paralan veril
miştir. Yalnız bir arkadaşımızın parası kesil
miştir, Himmet Şen isminde bir vatandaşımızın 
3 000 lira parası kesilmiştir... 

BAŞKAN — Soru olmaz, Sayın Çakır! Bu 
şekildeki şeyler soru olmaz... 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Geçen sene 
Sayın Bakandan rica etmiştim; bu arkadaşın 
kesilen parasının verilmesi için, fakat bugüne 
kadar bu para kendisine verilmemiştir. Bunun 
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hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır?. 
BAŞKAN — Muhterem milletvekillerinden 

çok rica ediyorum, soru asgari bir dakikada so
rulacak, gene asgari bir dikikada; evet, hayır 
şeklinde veya vardır, yoktur şeklinde cevaplan
dırılacak. Soru budur, cevap da budur. 

M. HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Ben çok kı
sa olarak, iki dakikada sordum Sayın Başkan. 
Siz, bu sorduğum soruyu iki dakikada tekrar-
hyabilir misiniz?.. 

BAŞKAN — Ben mi, efendim. 
M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Evet. 
BAŞKAN — Nasıl muhafaza edeceğim? 
M. HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Bir çeşit in

şaat sistemi yok ki, Sayın Başkan, bu kadar ola
cak... 

BAŞKAN — Hulâsa edeyim: imar ve İskân 
Bakanlığınca köylerde yapılmakta olan inşaat 
sistemi uygun mudur, bir tadil düşünülüyor mu? 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Bir çeşit in
şaat sistemi yok ki... 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, ben arzı 
cevabedeyim... 

BAŞKAN — Verebilecekseniz eğer... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Devamla) — Gayet tabiî... 
Sayın Çakır, anladım sorunuzu; cevap arz 

edeceğim. 
Şimdi, Sayın Çakır bir tatbikata işaret bu

yurdu; kendi evini yapana yardım metoduyla 
adlandırdığımız bir tatbikat. Bunda, köylerde 
âfet sebebiyle ev yapma hakkına kavuşan va
tandaşlara biz kredi tahsis ederiz. Bunu, limit 
olarak, köylerde 9 000 lira seviyesinde tutuyo
ruz M; bununla bir koy evi, kendi katkısı da 
olduğu takdirde, çıkabiliyor. Bâzı uzak köyler 
veya nakliyesi zor olan köyler için değişik 
şartlar var, ama genel olarak bu prensip içinde 
halledilebiliyor. 

Şimdi, biz krediyi, hak sahibi olan vatandaş
lara münferit olarak tahsis ederiz. Bu vatandaş 
isterse, tek başına ustasını tutar, yaptırır evini. 
Ancak, bizim usulümüz de; evin subasman, ça
tı seviyesi ve çatı kapandıktan sonra olmak 
üzere, üç taksitte bu kredisini kendisine verme 
şeklinde bir uygulamamız olur. 

Bâzı köylerde, zatıâlinizin de söylediği gi
bi, köylü tek tek bu işi yapamıyor. Bir mute
met tâyin ediyor, yahut müşterek bir taşaron 
buluyor, onunla anlaşıyorlar, ama şahsî bir an
laşmadır, bunda bizim rolümüz vok. Bu suretle 
evlerini yaptırıyorlar. Bu, hem zatıâlinizin böl
gesinde, hem de başka bölgelerde gördüğünüz 
tatbikat. Bunlar arasında halen ihtilâf sebebiy
le bize intikâl etmiş işlerin gecikmesi yüzünden 
veya taşaron olarak hak hasipleriyle mukave
le yapan insanlar taahhütlerini, mükellefiyetle
rini yerine getirmemişler, o yüzden mahkemeye 
düşenler de var. işler bu yüzden gecikmiş. 

Bu, hukukî bdr yoldur, normal bir şekildir. 
Karşılıklı iş münasebeti, karşılıklı mukavele 
yapma yüzünden birtakım ihtilâflar da ortaya 
çıkıyor. Bunun hal mercii de umumiyetle; umu
miyetle diyorum, ancak idari yönden, Bakanlı
ğımızın. mevzuatı yönünden bir ilişki olursa 
bize geliyor, aksi halde umumiyetle kaza merci
lerine, mahkemelere gidiyor. Onun için bu, sa
dece oradaki vatandaşların kendi iradesine 
göre, haklarına göre ele aldıkları bir uygulama. 

Şimdi, bunun başka şekli: Meselâ biz geçen 
sene Gediz'de uu şekle gitmedik de, kıştan ev
vel vatandaşları bir meskene kavuşturalım di
ye Devletin, Hükümetin güçlerini seferber et
tik. Biraz evvel arkadaşlarım onu da tenkid et
tiler. Ne kadar mühendisimiz varsa, imkânı
mız varsa seferber ettik ve bir sezon, bir dev
re içinde evleri, çok şükür, bitirdik. Bunu her 
zaman yapmamız mümkün değil. Hukukî ola
rak bunu emaneten yapma doğru olmakla be
raber, biz, ancak işçiliğe mütaahhit ve taşaron 
çağırdık, malzemeyi toptan sipariş ettik, kendi
miz getirdik ve o suretle bu sürati temin ettik. 
Tabiatiyle bunlar münferit hâdise. Oradaki hak 
sahiplerinin kendi iradelerine, arzularına göre 
buldukları bir şekil. Onda bizim Bakanlık ola
rak, Hükümet olarak ne bir kabahatimiz, bir 
günahımız var, ne de şu şartlar içinde, muka
vele yapıldığı, iş devam ettiği için müdahale 
hakkımız var. Takdir buyuracağınız üzere, ad
li kaza mercileri bu işte yetflri sahibi. 

Ancak, şöyle bir problem doğuyor, bunun 
sonucumda: Diyorlar ki, «İM sene, üç sene ön
ce başlamış bir iştir. Sizin tahsis ettiğiniz kre
di yetmedi. Onun için, ilâve verin,.» Bunu da 
biz, keşfettirmek suretiyle, gerçekten maliyete 
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ve keşfe uygunluğu tes'bit ediMrse, ek tahsisat 
da çıkarıp, bu kabîl işlerin tamamlanmasına 

. gayret gösteriyoruz. 
MUSTAFA HULÛS! ÇAKIR (izmir) — Ta-

şaronlar bırakıp kaçmışlar, bütün inşaatlar ya
nda kalmıştır. 

Dış görünüşü zatıâlinizin dediği gibi, fakat 
lütfeder, ilgi gösterip üzerine eğilirseniz, bir
çok şeyler çıkacaktır altından. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim arz ©di
yorum ; biz, vatandaşla, hak sahibiyle karşı kar-
şıyayız. Onun evinin yıkıldığını ve Devletin yar
ını ile ev yapma durumunu kabul ediyoruz. An
cak usulü, ona kredi tahsis etmek... Arz etti
ğim gibi, biz. ona 9 000 lira kredi tahsis ediyo
ruz. isterse o vatandaş tek başına, bir usta tu
tar yaptırır, üç kademede bizden parasını alır, 
İsterse, bir taşarona verir onunla anlaşma yapar 
veya tatbikatta görüyoruz, tek başına yapamı
yorlar, bir araya geliyorlar; köy muhtarı ara
cılık ediyor, buyurduğunuz gibi, mutemet ara
ya giriyor, bir mütaahhit taşaronu getiriyorlar, 
orada bu inşaatı yaptırıyorlar. 

Burada hukuk yönünden bir ihtilâf çıkmış
sa, onu, idare olarak bizim çözemiyeceğimizi 
ben arz ettim. Bunu kabul buyurursunuz her 
halde. 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Mü
hendis arkadaşlarımız rapor vermiyor, ç&tıka-
tındadır diye... (A. P. sıralarından «Sayın Baş
kan, soru müessesemi ihlâl ediliyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmiyeceğim efen
dim. Soru ve cevap müessesesini serbest bıra
kıyorum. 

„ İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, stüasyon 
ulsulü malûm; veriyor, veriyor, ama karşıkh 
(bâzı talepler oluyor; şurasını noksan yaptın, 
(burasını noksan yaptın gibi... Biz, teknik kont
rolümüzü.... 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (izmir) — O 
şekilde verilmiyor mu?... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — O şekilde hata edi
len yönler varsa, ona memnuniyetle vaziyet 
ederiz, tashih ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Döğerli... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, Sayın 
Başkan, bir hususu... 

BAŞKAN — Cevaplan'dırıldı, teşekkür ede
riz efendim. O kadar mükemmel cevaplandırıldı 
ki, izahlı bir şekilde oldu. Başkanlığın başka
ca müsamahası yok efendim. 

Saym Ali Döğerli, buyurunuz. 
ALİ DÖĞERLİ (Muğla) — Sayın Başka

nım, 1957 yılında Muğla'nın ilçelerinde vukubu-
len depremden sonra, imar ve iskân Bakanlığı 
bölgeme büyük hizmetler getirmiştir. Bu arada, 
526 konut Fethiye'de, 219 ev de... 

BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak soru
yorsunuz bunları, okuyacağım; müsaade eder
seniz okuyacağım, cevabını alacağım. 

Efendim, şifahi sorular bitmiştir. Yazılı so
rulara geçiyoruz. 

Bir karar almam gerekiyor: Görüşülmekte 
olan bu Bakanlık Bütçesinin bitimine kadar bir
leşimin devamına ve bu birleşim sebebiyle iler-
liyecek vaktin de bir sonraki birleşimin açılma 
saatinde yapılacak bir talikle giderilmesi, yani 
14,30 da başlamak gerekirken, 15,20 veyahut da 
15,30 da başlama kaydiyle devamı hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 
Başkanım, ne lüzum var. Devam edelim, 14,30 
da yine toplanırız. Bu bütçe bitsin, bundan son
rakini ele alırız. 

BAŞKAN — Bitsin efendim, ama daha epey
ce işimiz var da... 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Devam 
edelim. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. 
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — 14,30 da 

yine toplanırız. 
BAŞKAN — Peki, 14,30 a kadar devam 

ederse... Bendenize acaba bir su içme imkânı sağ
lamaz mısınız? 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — 14,30 a 
kadar devam etmesine imkânı maddi yok, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, ben öyle görüyo
rum. 

Efendim, Sayın Sami Arslan tarafından ve
rilmiş yazılı soruyu okuyorum: 

«tiler Bankasının belediye hisselerini zama
nında göndermediği söylenilmektedir. Bu söy
lentiler doğru mudur?» 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKlBOĞLU (Devamla) — Efendim, ÎUer 
Bankasının belediyelere göndereceği hisseler bir 
ay müstesna, kanunun tâyin ettiği zamanlarda 
gönderilmiştir. Ancak, demin de arz ettiğim 
gibi, birçok belediyeler o kadar borçlu İki, 
hisselerinden kesiliyor ve kendilerine hisse gön
derilemiyor. Yani, borçlarının taksddi daha 
fazla olduğu için hisse gönderilemiyor. Bilmi
yorum arkadaşım bunu mu kasdederler? 

BAŞKAN — Kasdı okudum efendim: «İller 
Bankasının belediye hisselerini zamanında gön-
deremediği söylenmektedir. Bu söylentiler doğ
ru mudur? 

Cevabını izah ettiniz. 
ÎMAE VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Devamla) — Mahsup yapılıyor 
efendim. Göndermeme, bir mahsup ameliyesi-
dir. O şekilde arzı cevabediyorum. 

BAŞKAN — ikinci soru; «1969 ve 1970 yıl
larında bâzı belediyeler, hisselerini zamanında 
almadıkları için, kanunen iller Bankasının bu 
durumda ödemek zorunda olduğu yüzde 10 ce
zayı, belediyeler talebetmişler midir?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKlBOĞLU (Devamla) — Demin de arz etti
ğim gibi, yılbaşında gecikme olmuştur. Bâzı 
belediyeler gecikme nedeniyle müracaat etmiş
lerdir ve bu gecikmeden mütevellit igililer ceza 
ödemek mecburiyetindedir. Bu muamele der
dest bulunduğu sırada, taleplerinden de vaz geç
mişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Muğla Milletvekili Ali 
Döğerli tarafından verilmiş bulunan yazılı so
ruyu okuyorum: 

«1957 yılında Muğla ili ve ilçelerinde vuku-
bulan depremden sonra Bakanlığınızca yaptı
rılan, Fethiye'de 526 ve Marmaris'te 219 konut
tan; dağıtım sonu Fethiye'de 68 ve Marmaris'te 
24 ev kalmıştır. Bu evler 5 - 6 yıldır memur 
konutu olarak kullanılmaktadır. Yeniden, hak 
sahipleri tetkik edilerek, ne zaman dağıtımının 
yapılabileceğinin bildirilmesini rica ederim?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKlBOĞLU (Devamla) — Değeri arkadaşım 
müsaade buyururlarsa, çok lokal bir sual olduğu 
için, ben kendilerine bunun cevabını yazılı ola
rak takdim edeyim. 

BAŞKAN — Soru, Sayın Bakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

24 . 2 . 1971 O : 1 
Sayın Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad 

tarafından verilmiş bulunan yazılı soru: 
«1. — imar Kanununun 42 nci maddesinin 

iptal edilmesi neticesinde aksamalar olmakta 
mıdır? Oluyorsa ne gibi tedbir düşünülmekte
dir?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Çok kısa olarak 

arzı cevabediyorum. 
Büyük Meclise takdim ettiğimiz tasarıda 

bu hüküm vardır. Kabul buyurulduğu takdir
de halledilecektir. 

BAŞKAN — Birinci soru cevaplandırılmış
tır. ikinci suali okuyorum. 

«2. — Belediyelerden Bakanlığa gelen üçer 
nüshahk plânlar, onaylandıktan sonra iade 
olunmakta ve Bakanlığın bilâhara yapacağı ta
dillerde yapılacak hususu bilmemesine âmil ol
makta mıdır? 

Tasdik ile ilgili işlemlerden birer nüshası
nın bakanlıkta saklanması düşünülmekte mi
dir?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Yeni imar kanunu 
tasarımızda bu hususu düzenliyen hükümler 
var. Daha iyi bir arşiv tesis etme, hattâ kamu 
menfaatleri yönünden Bakanlığın teknik ola
rak müdahalesini iartırma bakımından birtakım 
düşüncelerimiz ve teklif ettiğimiz hükümler 
var. Kabul buyurulduğu takdirde, sayın arka
daşım eğer bunu bir mahzur şeklinde mütalâa 
ediyorlarsa, onun ortadan kalkacağı tabiîdir. 

BAŞKAN — İkinci soru cevaplandırılmış
tır. 

Üçüncü soruyu okuyorum: 
«3. — Maraş ili dâhilinde, çeşitli âfetler 

nedeniyle yeni iskâna tabi tutulacak köy ve 
mahallelerin durumları ne safhadadır? Bun
larla ilgili olmak üzere; 

A) Göksu Karabut köyünün 71 hanelik 
dağ obası mezrası, 3 sene önce heyelan sebebiy
le mecburi tahliyeye tabi tutulmuş ve barın
maları için sadece 20 çadır verilmiştir. 

71 ev halkının üç seneden beri 20 çadırda 
ne şekilde yaşadığını imar Bakanı bilmekte 
midir? Biliniyorsa ne gibi tedbirler alınmış
tır?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, arkada-
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sıma, çok lokal olduğu için, müsaade buyurur
sanız, yazılı oevap arz edeyim. 

BAŞKAN — (A) bendine yazılı cevap arz 
edilecektir. 

«(B) Heyelan sebebiyle derin bir çatlak 
yaparak Kantarma köyünün üzerine kapanmak 
tehlikesi ile köylüye korkulu günler yaşatan 
Elbistan'ın Kantarma köyü için ne gibi tedbir 
alınmıştır? 

Saygılarımla.» 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Devamla) — Aynı şekilde efen
dim, ona da yazık cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Buna da, tetkike vabeste ol
duğu için, yazılı cevap verilecektir.. 

Sayın Mardin Milletvekili Şevki Altındağ 
tarafından verilen yazılı soruda: 

«Mardin'in Ömerli Belediyesinin Reis ve 17 
personeli 23 aydan beri maaşlarını alamamakta
dırlar.» Ayrıca izahı var... 

«... Hayat pahalılığının son derece arttığı, 
memurun yaşama koşullarının çetin bir nokta
ya geldiği bir ortamda, bu memurların çilesi 
ne zamana kadar devam edecektir? Sayın Ba
kan, âcil bir tedbir düşünmekte midir? iller 
Bankasının bu konuda tedbir ve çalışması var 
mıdır?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, çok kısa 
olarak arz edeyim. 

İller Bankası maaş için borç vermez. Mevzu
atı buna müsait değildir, iller Bankası yatırım 
için, programlı işler için borç verir. Biraz ev
vel arz ettiğim; belediye borçlarının tahkimi, 
konsolide edilmesi ve konsolidasyon sebebiyle, 
eğer bu hükümler Yüce Mecliste kabul buyu-
rulursa, belediyelere hisseleri muntazam gön
derilecek, alacaklar. O zaman kolaylıkla ödeye
bilirler. 

BAŞKAN — Birinci soru cevaplandırılnuş-
tır. 

Soru İM : 
«Tarihî Mardin kalesinin yıkılma tehlikesi 

göstermesi ihtimaline karşı, kale eteğinde ku
rulu 350 evin, başka yere iskânı veya başka 
türlü imkânlar tetkik ve etüt konusu yapıldı-

. ğı halde bugüne kadar bir sonuca varılamamış
tır. Burada yaşıyan vatandaşlarımızın rahat bir 

uyku uyuyamadığı, korkulu günler ve geceler 
uzayıp gitmektedir. 

Sayın Bakan âcil bir tedbir, olumlu bir so
nuç temin edecek midir? Bakanlık çalışması 
ne safhadadır?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurursanız cevabı yazılı olarak tak
dim edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Salih Zeki Al

tınbaş tarafından verilen yazılı soruyu okuyo
rum: 

«Savaştepe ilçesi Ardıçlı köyü heyelan böl
gesi olarak tesbit edilmiştir. Fazla yağmurlu 
havalar köylü için hayatî tehlike arz eden bir 
durum yaranmaktadır. Adı geçen köy için Ba
kanlığınızca ne işlem yapılmıştır veya yapıla
caktır?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) —Sayın Başkan, ay
nı şekilde kabul buyurursanız, bu soruya da 
yazık cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Soruya, Sayın Bakan, yazılı 
olarak cevap verecektir. 

Teşekkür ederim efendim. Şifahi ve yazık 
sorular bitmiştir. 

(A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 

Mustafa Kaftan, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Eğer yanlış duymadımsa, Meclis de yanlış duy
madı ise; biraz evvel, «Bakanın konuşmasın
dan sonra söz sırası Demokratik Parti Grupu 
olarak sizindir, o zaman cevaplarınızı verirsi
niz.» demiştiniz. Unuttunuz mu acaba? 

BAŞKAN — Hayır. Bir dakika oturursanız 
izah edeceğim. 

Siz, grupunuz adına 1 nci ve 2 nci görüşme
yi bir arada kullandınız. Onu ifade ettiğim za
man O. H. P. Grupu adına henüz söz istenme
mişti. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ı(Sakarya) — 
Bir kısmını kullanmıştım, hepsini kullanma
dım. 

BAŞKAN — Hayır, bir kısım diye bir şey 
yok. ikinci hakkınızı da kullandınız. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ,(Sakarya) — 
Var. Bundan evvelki Meclis tatbikatı bu şekil
de oluyordu Sayın Başkan. . 
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BAŞKAN — Bu arada, 0. H. P. Grupu yal
nız bir hakkını kullandığı cihetle, yazılı olarak 
söz istemiştir. Bu sebeple, 0. H. P. Grupuna, 
ikinci görüşme hakkını kullanmadığı için söz 
veriyorum. 

MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Yani, bana söz vermek istemiyorsunuz, anla
şıldı. 

O halde, sataşma var; Sayın Bakan bana sa
taştı... 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz. 
Buyurunuz Sayın Kaftan. 
MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Sataşma var Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Beyefendi, bağırmakla çağır

makla ne söz alınır, ne de söz verilir. Lütfen... 
MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Senin gibi Başkan olursa tabiî söz alınmaz. 

BAŞKAN — Evet, benim gibi Başkan böy
le yapar. 

MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Size içtüzük hükümlerini hatırlatırım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — İzah ettim, nedenini de izah 
ettim. Saatler, dakikalar da malûm. 

MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sataşma dolayısiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Onun takdiri için ayrıoa iste
nir. Şimdi Grup adına konuşuluyor. 

MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Bireniyorunı Sayın Başkan, direniyorum... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kaftan... 
MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 

içtüzüğü bilmiyor musunuz Başkan? içtüzük
ten haberi olımıyan Başkam da görüyor Mec
lis... 

BAŞKAN — Sayın Başkanın, senelerce Par
lâmentoya hizmet ettiği ve bu hizmetinin Baş
kanlıkta geçtiği, zatıâlinizin de Mecliste anar
şik havayı yaratmak suretiyle Başkanlığa hi-
tabettiğiniz zabıtlara tescil edilmiş durumda
dır. 

MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sizin de taraf tuttuğunuz zabıtlara geçmiştir. 

BAŞKAN — Geçsin ziyanı yok. Ben taraf 
tutmuyorum, C. H. P. Grupuna söz veriyorum 
ve gerekçesini de izah ettim. 

I MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Cevaplara takatiniz yok tabiî. 

BAŞKAN — Siz grup başkanvekilisiniz, bir 
başkanla böyle görüşmemeniz lazım. 

MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Taraftar Başkanla böyle görüşülür. Tarafsız 
Başkanla böyle görüşmeyiz. 

BAŞKAN — Siz anarşist misiniz, yoksa bir 
Grupun Başkanvekili misiniz? 

MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Bir Grupun Başkanvekiliyim. 

BAŞKAN — Tarafsız olmadığımı nereden 
biliyorsunuz? 

MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Şimdi içtüzük hükümlerini tatbik etmediniz. 
Sataşma dolayıısiyle söz istedim dinlemediniz. 

BAŞKAN — Onu da müzakereler bittikten 
sonra teemmül ederim beyefendi. Evvelâ dedi
niz M, «Grup adına bana niçin söz vermiyorsu
nuz?» Ben bumu.... 

MUSTAFA VEBAT ÖNSAL (Sakarya) — 
O halde, sataşma var söz istiyorum, dedim. 

BAŞKAN — Ben bunu izah ettim, ondan 
sonra «Sataşma var» dediniz. Mutlaka kürsüye 
gelmek işitiyorsunuz, anlıyorum. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun hakkını kullanmasın
dan sonra o meseleye de geliriz. 

Buyurun Sayın Kaftan. 

C. H. P. GRUPU ABINA MUSTAFA KAF
TAN (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım; 

Gerek Yüksek Başkanlığın, gerekse Yüce 
Heyetinizin çok yorgun olduğu bir saatlerde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ikinci 
kez konuşmak için huzurunuzdayım. 

BAŞKAN — Yalnız 10 dakikadır. Hatırla
tırım efendim. 

MUSTAFA KAFTAN (Bevamla) — Evet 
Sayın Başkanım. 

Evvelâ şu hususu belirteyim M, imar ve is
kân Bakanlığı, teknik ve ihtisasa dayalı bir 
hizmet Bakanlığı olduğu için, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak eleştirilerimlizde tam bir 
objektivite içinde bulunmaya itina gösterdik, 
yine de göstereceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sayın İmar ve iskân Bakanımız cevapların

da; bizim sık sık üzerinde durduğumuz ve Cum-
| huriyet Halk Partisinin seçim bildirgesinde te-
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ferruatiyle açıklamış olduğu köy - kent soru
nu ile ilgili şöyle bir soru tevcih ettiler; dedi
ler M: 

«Şehre lakın sosyal bir vakıadır, önlenemez. 
Köy - kent gibi suni bir kuruluşla Cumhuriyet 
Halk Partisi bu akımı; şehirleşmeyi veya sana
yileşmeyi nasıl karşılıyacak, nasıl önliyecek-
tir?» 

Bu sorunun cevabını vermeden evvel bir 
hususu belirteyim M, köy - kent konusu rasge
le söylenmiş bir mesele veya konu değildir. 
Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili uzmanları 
ve bilim adamları tarafından uzun uzadıya tet
kik edilmiş, Türkiye'nin sanayileşme ve şehir
leşme konusunda en geçerli hal çaresinin, uzun 
bir tatbikattan sonra ancak köy - kent sorunu 
ile gerçekleştirilebileceği sonucuna varılmıştır. 

Sayın imar ve İskân Bakanımız bize böyle 
bir soru tevcih ettiklerine, yani sosyal bir va
kıa olarak, köyden kente akımın suni tedbir
lerle durdurulamıyacağımı söylediğine göre, 
biz de, müsaaıde ederlerse Sayın Bakanımıza 
şöyle bir soru tevcih etmek istiyoruz: 

Şehirleşme ve sanayileşme olanağına, şehir
leşme ve sanayileşme görüntüsüne karşı Bakan
lığın, şehirlerarası bölgeler kurma teşebbüsüne 
geçmiş olması suni bir hareket değil midir? 

Görülüyor ki, sosyal bir vakıa olmasına rağ
men, kesin denmese bile, bâzı ön tedbirlerle 
dengeli şehirleşme sorununun hal çaresi bulu
nabilecektir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Köy - kent sorunu ve dâvasının, İkinci Beş 

Yıllık Plânla tezat haline düştüğünü söyliyen 
Sayın Bakanımıza da şöyle arzıcevabetmek isti
yoruz : 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, gelişme
yi; sanayileşme, modern tarımda reform ve şe
hirleşme olarak üç amafaktör üzerinde durarak 
ifade eder. 

Modem tarımda reform unsuru, konuşma
mızda bir nebze değindiğimiz gibi, köyde ba
rınması veya barınma olanaklarına kavuşturul
muş bir miktar köy gücüyle, köylü gücüyle ger
çekleştirilecektir. Biz, köylü gücüne dayalı bir 
sanayileşmeyi öngördüğümüze göre, bundan 
sonra bu güce dayanılarak büyük ve ağır sana
yi merkezleri oluşturulacaktır. Yani, Sayın 

imar ve iskân Bakanımızın ikinci Beş Yıllık 
Plândan anladığı gibi, doğrudan doğruya köy
lü gücünü dengeli şehirleşmeye ve dolayısiyle 
sanayileşmeye getirmek aşamasından evvel, 
köy - kentler kurulmak suretiyle küçük sanayi 
ve endüstrileşmeyi temin edip; buradaki geliş
meyi, buradaki insan gücünü, buradaki eko
nomik gücü büyük sanayiye aktarmak suretiy
le bizzat biz, köy - kent sorunuyla İkinci Beş 
Yıllık Plâna paralel bir ortam içerisinde bu
lunmuş olacağız. 

Bu önemli konu üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşünü, zamanın darlığı ve yor
gun olmanız hasebiyle, kısaca izah etmeye ça
lıştım. 

Hepinize saygılar sunarım. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vedat önsal, 

bir (arzunuz mu var? 
MUSTAFA VEDAT ÖNJ8AL (Sakarya) — 

Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Sayın Bakan, daha evvel Meclis zabıtlarına in
tikal etmiş sözlerini göremediğini beyan etti 
ve arkasından da, ben o sözleri tahrif ediyor-
muşum gibi bana sataştı. Onun için söz istiyo
rum ve bu mevzuda direniyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın Vedat önsal, Sayın Ba
kanın görüşmelerinde kendisine sataştığını ifa
de etmektedir. 

Sayın Bakan görüşmelerinde, Sayın Vedat 
önsal'a sataştığı değil, bâzı kişisel görüşlerine 
katılmadığını ifade etmek suretiyle cevapları
nı vermiş bulunmaktadır. Bu, Meclisin normal 
çalışmasının icabıdır. Bu, Başkanlıkça bir sa
taşma olarak mütalâa edümemiştir. Kendileri 
direnmekte olduğunu da ek olarak ifade etmiş
tir. Direndiklerine göre, sataşma hususumu 
Genel Kurulun oylarına arz ediyorum. Sataş
mayı kabul buyuranlar lütfen işaret etsin. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Değer. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Taraflı 

hareket ediyorsunuz. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz... 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Çok rioa 

ediyorum, beni dinleyin. 
BAŞKAN — Dinliyemem efendim, böyle bir 

usulümüz yok Sayın Değer. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — 10 daki

kalık söz istenmiştir. Meclisin çoğunluğunu nor
mal olarak temin ettikten sonra oylamaya -su
nuyorsunuz beyefendi. Bitaraf hareket etmek 
tutumunuzla kaybolmuştur. 

BAŞKAN — Tamam, evet öyledir efendim. 
Sayın Vedat önsal, görüşmelerin sonunda 

Başkanlığın fikrini almadan dahi, direndiğini 
de bir arada ifade etmiştir. Bir sataşma olup 
olmadığı hususunu oylamnıaa arz ediyorum. 
Bir sataşma olduğunu kabul buyuranlar lüt
fen işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. (A. P. ve D. P. sıraları 
arasında karşılıklı lâf atmalar.) 

Kifayeti müzakere takririni okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tmar ve-takan Bakanlığı 

bütçesi hakkında kâfi derecede görüşme olmuş 
ve durum aydınlığa kavuşmuştur. Kifayeti arz 
ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

KÂMİL ŞAH1N0ĞLU (Manisa) — Kifayetin 
aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Şa-
hinoğlu, buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakereyi başm-
dian takibediyorum. Yerinizden müdahale edip, 
mesele çıkmasına sebebiyet verilmese, hiçbir 
olay da olmayacak. 

KÂMİL ŞAH1NOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

İmar ve İskân Bakanlığı mühim bir bakan
lıktır. Böyle bir bakanlığın faaliyetlerinin daha 
dile getirilebilmesi; olumlu faaliyetlerin ve 
varsa hataların burada meydana çıkarılabil
mesi için kifayetin aleyhindeyim, 

Memleketimiz büyük bir deprem felâketine 
mâruz kalmıştır. Allah tekrarını bir daha hiç
bir tarafa nasübetmesin; Gediz yerle yeksan ol
muştur. Felâket haberinin gelmesinden sonra 
en kısa bir zamanda Hükümet erkânı, İmar ve 

İskân Bakanı ve Bakanlığın güzide mensupları 
vakıa yerine gitmişlerdir ve derhal ıstırap çe
ken vatandaşlarımızın yanında yer almışlar
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
(Sayın Bakan, hakikaten bu deprem felâke

tine uğramış vatandaşlarımızın yanında, şük
ranla anılabilecek bir gayret içerisinde olmuş
tur. Bütün dünya böyle bir depremle ilgilen
miş, elinden gelen bütün yardımı yapmışlar
adır. Bakanlık mensubu ve Hükümet bundan 
sonraki icraatını gevşetmemiş, bilâkis daha 
fazla faaliyet göstererek, yıkılmış olan Gediz'
in yerine yeni bir Gediz yapma gayreti içine 
girmişlerdir. Bu gayretin, en aşağı bir. senede 
olabileceğini yabancı müşahitler söylediği hal
de, kısa bir zaman içerisinde yeni bir Gediz 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Kifayete giriniz efendim. Kifa
yetin aleyhinde konuşuyorsunuz, meselenin üze
rinde değil. 

KÂMİL ŞAH1N0ĞLU (Devamla) — Efen
dim, işte bunların dile gelmesi ve bu hususta 
biraz hata varsa, bunların da ifade edilmesi ba
kımından kifayetin aleyhindeyim. Hattâ, ya
bancı basın olsun, bizim basın olsun ve bilhas
sa Alman İmar Bakanlığı mensupları, 10 ayda 
böyle bir şehrin meydana gelişini mucize ola
rak söylemişlerdir. 

Böyle bir bakanlığın ve bunlarla beraber 
çalışan Türk mühendisine, Türk işçisine, ba
kanlık mensubuna, Hükümetine ve bilhassa 
büyük gayretler sarf eden, büyük gayretleri 
görülen ordu mensubuna bu kürsüden şükran
larımı bildiriyorum ve... 

BAŞKAN — Bildirme imkânını bulamadı
ğınız için kifayetin aleyhindesiniz. 

KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Devamla) — Efen
dim, kifayetin aleyhindeyim; devam etmesini 
ve kifayete iltifat edilmemesini rica ediyorum. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
Genel Kurulun oylarına arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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A — İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

24 . 2 . 1971 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 4 957 411 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier.,. Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 875 640 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

14.0G0 Hizmet giderleri 250 002 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 87 002 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 14 550 000 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 191 800 000 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 170 000 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SEEMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 40 000 000 
BAŞKAN —- Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 520 001 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 10 001 
BAŞKAN — Kabul Eden
ler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

imar ve iskân Bakanlığı Bütçesi Meclisi
mizce kabul edilmiştir. Memleketimize ve Ba
kanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Alınmış bulunan karar veçhile, saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,30 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiili Fikret Turhangil 

KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; Cumhuri
yet Senatosu 1/1156) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
259; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1489) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/400, Cum
huriyet Senatosu 1/1168) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 273; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1495) 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan, değişikliğe da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/391; Cumhuriyet Senatosu 1/1165) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 270; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1486) 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/399; Cumhuriyet Senatosu 1/1169) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 258; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1494) ^ 

BAŞKAN — Geçen birleşim çoğunluk sağ-
lanmıyan, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanun tasarısı, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe ka
nun tasarısı, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanun tasarısı; 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe ka
nun tasarısı tekrar açık oylarınıza arz edilecek
tir. Evvelâ küreler gezdirilecek, billâhara kür
süye konacaktır. 

1. —• 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/386; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 257; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1481) (Devam) 

B ~ ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESÎ : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere geçiyoruz. 

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

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Vehbi 
Engiz., 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Vefa 
Tanır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Osman Soğukpmar. 

Adalet Partisi Grupu adma Sayın Orhan De
mir Sorguç söz almış bulunmaktadırlar. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunan sayın üyeleri arz ediyorum; 

Sayın Bahir Ersoy, Yorulmaz, Cüceoğlu, 
Kangal, Tosyalı, Akova, Meşhur, Yazıcıoğlu, 
Buldanllı, Kaya, Güner, Yenipınar, Artaç, Kur
sak söz almış bulunmaktadırlar. 

İlk söz, Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın Vehbi Engiz'de. Buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
VEHBÎ ENGİZ (Kocaeli) — Sayın Başkan. 
muhterem milletvekilleri; 



M. Meclisi B : 58 24 . 2 . 1971 O : 2 

Çalışma Bakanlığının 1971 yılı Bütçesi üze
rinde Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu-
nun görüşlerini iarz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Meclise Gru-
pum adına saygılar sunarım. 

Üzerinde görüşme yaptığımız bütçe, çağı
mızın sosyal devlet anlayışı dikkate alınacak 
olursa, önemi gün geçtikçe daha çok anlaşılan 
ve yurdumuzun gelişme ve çağdaş medeniyet se
viyesine ulaşma yönünden üzerinde önemle du
rulması gereken bir Bakanlığın bütçelidir. Bu 
Bakanlığın bütçesinin genel karakteri üzerinde 
tahliller yapmadan önce, çok önemli saydığımız 
birkaç ananokta ile ilgili görüşlerimizi Yüoe 
Heyetinize arz etmenin bizim için kaçınılmaz 
bir zorunluk olduğunu ifadeye mecburum. 

Sayın milletvekilleri, 
Bize göre, arkada bıraktığımız 1070 yılının 

en önemli olayları başında hiç şüphesiz 16 - 17 
Haziran kanlı işçi olayalrı gelmektedir. İstan
bul ve Kocaeli civarında başlatılan ve Sıkıyö
netim ilânına vesile olan bu olaylar, yakın ta
rihimizde örneklerini sık sık görmeye başladığı
mız bir doktrin kavgasının, güzel yurdumuzu, 
rejimin karakterini değiştirmek suretiyle »kızıl-
laştırma isteğinde bulunanların kanlı bir ihtilâl 
provasından başka bir şey değildi. 

16 - 17 Haziran olaylarını yaratanlar aslın
da kendi ideolojilerinin gerçekleşebilmesi için 
Türk Devletinin haysiyet ve itibarı ile oynama 
gatlet ve dalâleti içinde idiler. Bu olaylar, sos
yal siyasetçilerimizin ibretle kaydedeceği birta
kım yalan yanlış bilgilere dayanılarak, işçile
rimizin kışkırtılmaları sonucu meydana getirilen 
olaylardır. Bu olaylar, bilindiği gibi, Türk eko
nomisini büyük ölçüde etkilemiş, yatırımların 
geri kalmasına, piyasanın tedirgin olmasına se-
bebolmuştur. Bu olaylar dizisi içinde, işçi ve 
işveren münasebetlerini düzenlemekle görevli 
bulunan Çalışma Bakanlığının ihmal, kusur ve 
hatası yok mudur? 

1317 sayılı Kanunla ilgili olarak, işçilerimi
zin zamanında ve yeteri kadar aydınlatılmamış 
olması olayların daha fazla genişlemesine ve
sile olmuştur. Bu aydınlatmada geç kalınmış 
olması, üniversite içinde aşırı solcuların teşki
lâtı haline gelen Dev - Gençle, aşırı solcuların 
ileri karakolu durumuna gelen DİSK adlı işçi 
teşkilâtının sıkı işbirliğine vesile olmuştur. 

16 -17 Haziran olaylarının, ikiz kanunlar di
ye adlandırdığı 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun tadilâtı gerçekleştirilmişken, pek de an-
laşılmıyan bir gerekçe ile 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu tadilâtı ge
ciktirilmiştir. Bu geciktirme, eğer solcu 
DİSK in «275 deki tadilât gerçekleştirilirse 16 
Haziran olaylarını gölgede bırakacak olaylar 
meydana gelecektir» şeklindeki tehditlerinden 
-ileri gelmişse, bundan kaygılanmamak gere
kir. Bu sebeple, Devlet otoritesi adına kanun 
tadilâtının biran önce gerçekleştirilmesini iste
mek hakkımızdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, 1961 

Anayasasının ve bu Anayasaya uygun olarak 
çıkartılmış bulunan çalışma hayatı ile ilgili ka
nunların yayınlanmasından sonra Çalışma Ba
kanlığının görev hudutları genişlemiş ve Ba
kanlık, Batıda aynı durumda bulunan bakanlık
ların yapageldiği hizmetleri vermesi istenen ve 
beklenen bir Bakanlık haline gelmiştir. 

Hal böyle olduğu halde, Çalışma Bakanlığı 
bütçesi maalesef alışılagelmiş dar ve kısır büt
çe anlayışı yüzünden yerinde sayan veya bütçe
deki vâki artışlarla kıyaslanamıyacak nispî ar
tışlar gösteren bir bütçe halindedir. 

Bütçenin yeterli olmayışı Bakanlık kadrola
rının yeterli seviyeye getirilmesine engel ol
makta, yeteri kadar iş müfettişi istihdam edil
memekte ve bölge çalışma müdürlükleri ile Ba
kanlık iş güvenliği müfettişleri istenilen hizmeti 
verememek gibi bir durumla karşı karşıya bu
lunmaktadırlar. 

Kanun kapsamlarının genişletilmesi ne ka-. 
dar tabiî ise, kanunların uygulanmasını denet
lemede yeterli seviyeye gelmek ve kanun uy
gulamasındaki aksaklıkları bertaraf etmek de 
o kadar tabiîdir. 

Bize göre, bu Bakanlık bütçesinin verdiği 
imkânlarla Bakanlığa yüklemiş bulunan ağır 
görevlerin yerine getirilmesine, işçi ve işveren
ler arasındaki münasebetlerin ahenkli ve mem
leket ekonomisi yönünden dengeli tutulmasına 
imkân yoktur. Aksini iddia etmek kendimizi 
aldatmak olur. Bize göre, toplumdaki bunalım
ların ve patlamaların ideolojik yönü yanında 
sosyo - ekonomik sebepleri de vardır. Anayasa
mızın 45 nci maddesinde, Devlet, çalışanların 
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yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yara-
şır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli 
adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli ted
birleri alır, denmiş olmasına rağmen, ücrette 
adalet yerine gün geçtikçe adaletsiz bir durum 
meydana gelmekte ve mevcut adaletsizlikler ve 
dengesizlikler huzuru tedirgin eden bir faktör 
olmaktadır. 

Devlet Personel Kanununun yürürlüğe gir
mesinden sonra, çalışanların ücretlerinde meyda
na gelen farklılıkların toplu iş sözleşmelerini 
de etkilemeye başladığı ve yapılmakta olan 
toplu iş sözleşmelerinde genellikle uyuşmazlığa 
gidildiği bilinen bir gerçektir. __. 

Diğer taraftan, ücret ve fiyat artışı arasın
da gerekli ahenk kurulamıyan ülkemizde Ça
lışma Bakanlığının, işçi, işveren ve Hükümet 
üçlüsü arasında bu konuda bir çabaya girildi
ğini görememenin üzüntüsünü taşıdığımızı da 
belirtmek zorundayım. Çalışma Bakanlığının 
görevi sadece Sosyal Sigortalar hastanelerinin 
açılışında nutuk söylemek değildir. Gelişmek
te bulunan yurdumuzun süratle artan hayat pa
halılığına ve bu pahalılığı kovalayan ücret ar
tışlarına uzun süre tahammülü bulunmadığına 
Yüce Meclisin dikkatlerini çekmeyi bir görev sa
yıyorum. 

Geç kalınmış olmakla beraber, meselâ Batı -
Almanya'da Harbten sonra işçi - işveren ve Hü
kümet arasında yapılan ve faydaları bugün da
ha fazla anlaşılan üçlü toplantılara derhal baş
lanmasında büyük faydalar umduğumuzu huzu
runuzda belirtmeyi bir görev Kayıyorum. Bu 
toplantılarda işverenlerimize kısa zamanda zen-

. gin olma itiyatından vazgeçilmesi telkin edile
bilir. Hükümet,, sanayileşmede kolaylık sağlı-
yabilecek bâzı vergi muafiyetleri getirebilir, iş
çilerimizden ve onların temsilcisi durumunda bu
lunan sendikalarımızdan da ücret artışlarını 
mâkul seviyede tutmaları istenebilir. îstişari 
mahiyette de olsa bu teşebbüslerin yurdumuzun 
yararına olacağı tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
931 sayılı îş Kanununun Anayasa Mahkeme

since şeklen iptali, Sayın Bakanın iddiaları hi
lâfına çalışma hayatımızda bir boşluk meydana 
getirmiş bulunmaktadır. Toplu îş Sözleşmesi 
kapsamı dışında bulunan işçilerin kanunla sağ

lanmış bulunan hakları muallâktadır. 3008 sa
yılı îş Kanununun, iptal edilen 931 sayılı îş Ka
nununun yerine yürürlükte bulunacağı iddiası 
hukukî bir neticeye bağlanmış değildir. Çalışma 
Bakanlığına bağlı Bölge Müdürlükleri bile böy
le bir iddiayı geçerli saymamaktadırlar. Biran 
önce îş Kanunu tasarısının Yüce Meclislerden 
geçirilerek kanunlaştırılması zorunludur. 

Sayın Çalışma Bakanı, îş Kanununun iptali 
üzerine verdiği beyanatta, çalışma hayatımız
da bir boşluk olmıyacağını iddia ederek çalı
şanları kısmen ümitlendirmiş idi. Aynı Bakan, 
Türkiye'deki en büyük ve ciddî işçi kuruluşumuz 
olan Türk - îş'in asgari ücretleri yeniden tesbiti 
gerektiği yolundaki haklı talep ve iddialarını ce
vapsız bırakmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 
Geçen dönem Yüce Meclise teklif edildiği 

zaman geniş yankılar yapan (ÎYAK) îşçi Yar
dımlaşma Kurumu kanun teklifi üzerinde de 
Yüce Meclisin dikkatlerini çekmek istiyorum. 
İşçilerimizi tasarrufa ve yapılan tasarrufları da 
yatırımlara sevk edecek olan îşçi Yardımlaşma 
Kurumunun gerçekleştirileceği Hükümet yetki
lileri tarafından çeşitli zamanlarda beyan edil
miş ve hattâ Türk - İsin Erzurum'da yapılan 
8 nci Genel Kurulunda açıkça taahhüdedilmiş 
idi. İktidarın bugüne kadar bu konuda ciddî 
bir mesai sarf etiğini ifade etmek güçtür. Ger
çekleştirileceği kesinlikle vâdedilen bir konuda 
Hükümetçe bir kanun tasarısı hazırlanmamış 
bulunması bile bu iddiamızı teyidedecek nite
liktedir. Demokratik Parti çalışma programı
nın 88 nci maddesi ile., îşçi Yardımlaşma Kuru
munun kanun teminatı altında gerçekleştiril
mesini benimsemiş bir parti olarak îşçi Yardım
laşma Kurumu Kanununun bir an önce Yüce 
Meclislerden geçirilmesini, gerek vatanperver 
işçilerimizin tasarruflarını değerlendirmek, ge
rekse bu tasarrufların sanayi yatırımlarına teş
vik edilmesi bakımından zaruri görmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Türkiye'nin çözümliyemediği, daha uzun yıl

lar da çözümlemesi mümkün olamıyacak gibi 
g'örünen en önemli sorunu, hiç şüphesiz, istih
dam; bir diğer şekliyle işsizlik sorunudur.-îşsiz-
liğin önlenmesinde önümüzde iki yol görünmek
tedir. Bunlardan biri yurt dışında, gurbet el
lere çalışmak üzere vatandaşlarımızı gönder-
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mek, diğeri de yurt içinde yapılmakta olan ya
tırımlarla açılmakta olan tesislerde vatandaşla
rımızı çalıştırmak. 

Nüfusumuzun artışı dikkate alınacak olur
sa, çalışma yaşma gelen vatandaşlarımızın sa
yıları gün geçtikçe daha da artmakta ve iş sa
haları bu artan nüfusa kam yeterli bir seviye
ye getirilememektedir. Gelişmiş Batı ülkelerin
de iş arayana iş bulma için yetkililerin göster
dikleri gayretlerin yanı sıra, işsizlik halinde ka
nunla belirtilen ölçülerde çalışma imkânına sa-
'hibolmıyana yardım elini uzatan işsizlik sigor
tası mevzuatının geliştirildiği malumlarınızdır. 
işsizlik sigortasının ülkemizde gerçekleştiril
mesindeki güçlükleri elbetteki biliyoruz. Ancak, 
1983 yılından beri üzerinde durulan, çeşitli uz
manlara incelemeleri yaptırarak tasarı taslak
ları hazırlanmış bulunan işsizlik sigortası ile 
ilgili kanunun bir an önce çıkartılması ve bu 
konudaki boşluğun doldurulması samimî te
mennimiz olacaktır. 

Saym milletvekilleri, 
Sanayi kesiminde çalışan işçilerimizin elde 

ettiği haklara kıyasla, henil~ bu hakların baş
langıcında bulunan vatandaşlarımızı görmemez-
likten gelemeyiz. Bütün vatandaşlarımızın sos
yal güvenlik müesseselerinden yararlanmaları 
anagaye olmakla beraber, ilk merhaîedee esnaf 
vatandaşlarımızın Sosyal Sigortalar kapsamına 
alınmamış bulunmasını büyük bir eksiklik ola
rak mütala ediyoruz. Esnafın sosyal sigorta im
kânlarına bir an önce kavuşturulması, yarın 
endişesinden kurtarılması ve emeklilik hakları
na kavuşturulmaları bir an önce sağlanmalıdır. 
Yurdunınzda tek sosyal güvenlik sistemine geçiş 
için hazırlıklara başlanması samimi dileğimizdir. 

Değerli milletvekilleri, 
Gelişmekte olan sanayiimizin ihtiyaç duydu

ğu bir kanım da çıraklık, ustalık ve kalfalık ka
nunudur. Bugün itiraf etmeye mecbur oldu
ğumuz bir husus da, meslek eğitimine yeteri ka
dar yer vermediğimiz, bu eğitimin çeşitli süre
lerini tamamlıyan yurt çocuklarına unvan, üc
ret ve yetki bakımından imkân sağlıyamailgi
miz hususudur, Planın öngördüğü teknik ele
man seviyesine ulaşamadığımız ve hattâ geri
lediğimiz 8 nci Millî Eğitim Şûrasında yetkili
ler tarafından açıklanmış ve bu durum geniş 
tartışmalara konu olmuştu. Kanaatimizce, Ça-

24 . 2 . 1971 O : 2 
lışma Bakanlığı tarafından çıraklık, ustalık ve 
kalfalık kanunu tasarısı bir an önce detaylı ola
rak yeniden hazırlanmalı ve bu tasarıda kız ve 
erkek sanat okullarından mezun olanların da 
yetki, unvan ve ücretleri ile ilgili esaslar geti
rilmelidir. Bu mümkün olmadığı takdirde, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, çalışma 
hayatımız bakımından önemi a?>k bulunan bu 
hususun halledilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarımda çalışan işçilerimizin sosyal güven

liklerini temin bakımından gerekli tedbirlerin 
bir an önce alınmasını zaruri gördüğümüzü be
lirtmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Yurt dışında çab.şmakta olan veya yurt dı

şına çalışmaya gitmek için sıraya girmiş bulu
nan işçilerimizin sorunları üzerinde de Demok
ratik Partinin görüşlerini Yüce Meclise anahat-
ları ile açıklamama müsaadenizi rica edeceğim. 

Bırakın işçilerimizi, Türkiye'nin yurt dışın
daki sefaretlerinde işçi niteliğinde çalışanların 
bile hiçbir sosyal güvenlikleri yoktur. Bu va
tandaşlarımız her hangi bir sosyal güvenlik 
müessesesine da bağlı değildir. Kendi vatandaş
larım bu şekilde çalıştıran dünyanın hiçbir ül
kesi kalmamıştır. 

Yurt dışında çalışan diğer işçilerimize gelin
ce : 

lCC-3 yılından bu tarafa Çalışma Bakanlığı 
koltuğuna oturan her sayın bakan Türk işçile
rinin sorunlarım incelemek üzere Avrupa yolu
nu tutmuştur. Bu geziler sonunda bâzı tedbir
ler alındığı bir gerçektir. Ancak, tedbirler ya-
terli midir? 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarrufla
rı yurda tam anlamı ile aktarılabilmelrte midir? 
Tereddütsüz bu noktalarda «hayır» diyoruz..*. 
Yurt dışında çalışmakta bulunan işçilerimizin, 
genellikle Avrupa ülkelerinde kargı karşıya bı
rakıldıkları muzır cereyanlara karşı etkili ted
birler alınamamaktadır, işçilerimizin, dış tica
ret dengemiz bakımından can kurtaran simidi 
gibi yapıştığımız dövizlerini yurda aktarmada 
önemli rolleri bulunan işçi şirketlerinin birleş
tirilmesi için ciddî hiçbir çaba harcamamaktadır. 
Yurt dışındaki işçilerimiz, yurdumuzdaki yatı
rımlara tasarruflarını aktarabilmek için Devlet 
veya Hükümet garantisi istemekte, bir diğer 
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ifade tarzı ile tasarruflarının garantili yatı- J 
rımlarla değerlendirilmesini arzu etmektedirler. 
Yurt dışındaki din adamı, öğretmen, sendika uz
manı gibi bir ihtiyaca cevap vermek üzere gön
derilen elemanlar, araç ve yolluk bakımından 
imkân sağlanamadığı için tam anlamı ile yarar
lı olamamakta, işçilerimizin toplu halde bulun
dukları yatakhane, lokal gibi mahallere sık sık 
giderek görevlerini yapamamaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, 
Zamanın müsaadesi ölçüsü içinde simdi de 

Bakanlığa bağlı üç genel müdürlüğün çalışma
larına kısaca göz atalım. 

Bilindiği gibi Çalışma Bakanlığına tş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigor-, j 
talar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Yakın ve | 
Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü Genel Müdürlüğü 
bağlı bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, yakın zamana 
kadar, tedvire memur bir Genel Müdürle idare 
edilmekte idi. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü, işçilerimiz yararına önemli hizmet- | 
ler göregelmektedir. Ancak bu hizmetler, sigor
ta gelirlerinin verimli alanlara yatınlamaması, 
mesken kooperatiflerinin daha çok sayıda işçiyi 
meskene kavuşturamaması, hele 1318 sayılı Fi
nansman Kanunundan sonra işçi mesken koope
ratiflerinden ağır vergiler alınmasının kararlaş
tırılması da dikkate alınacak olursa, gereken 
faydayı sağlamaktan uzaktır. işçi meskenleri
nin, sosyal sigortalar aracılığı ile yapımı yo
luna gidilmesi, maliyette ucuzluk sağlıyacak 
tedbirlerin alınması şarttır. | 

BAŞKAN — Sayın Engiz, Grupunuzun 10 
dakikalık olan diğer konuşma hakkın da kul
lanıyor musunuz? 

D. P. GRUPU ADINA VEHBÎ ENG1Z (De- I 
vamla) — Evet efendim. j 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
D. P. GRUPU ADINA VEHBİ ENGİZ (De- | 

vamla) — Diğer taraftan ferdî kredi konusun- I 
da açıklığa kavuşturulmalı, kat mülkiyeti ile 
kat alacak hak sahibi işçilerin de ferdî kredi
den yararlanmaları sağlanmalıdır. 

Bu yola gidildiği takdirde, katlar da sigor
taya ipotek edilir ve borcun bitiminden sonra 
işçinin malı haline getirilebilir. Kanaatimizce, 
sosyal sigorta genel kurullarına ibra yetkisi 
tanınmadıkça, sigortaya nispî özerklik verilme
dikçe özlenen hizmeti vermesi beklenemez. I 

Sosyal Sigortalar Kurumunun aktüarya he
saplarını yeniden ve titiz bir incelemeye tâbi 
tutulmasını zaruri gördüğümüzü, belirtmek is
tiyoruz. 

iş ve İşçi Bulma Kurumu da, bize göre işçi, 
işveren ve Hükümet üçlüsünün idare edeceği bir 
yönetime kavuşturulmalıdır. Bu kurumun, gö
revlerin ifasında tarafsızlıktan uzaklaşmakta ol
duğunu, iktidarın partizan baskıları ile gerek 
yurt dışına işçi göndermede, gerekse yurt için
deki iş ve işçi bulma hizmetlerinde kuram yö-
neticelerini 'baskı altında tutmak istediklerini 
üzüntü ile müşahede ediyoruz. Yurt içi hizmet
lerde yaygınlaşan rüşvet söylentilerinin kesin
likle önlenmesi en halisane temennimizdir. 

Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü, ka
naatimizce, gelişen çalışma mevzuatına ayak uy-
duramamakta ve aktif bir çalışma hızına kavu
şamamış bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yukardan beri arsa çalıştığımız hususların 

en önemlisi, bizce, Bakanlığın tutumudur. Bugün 
Türkiye'de kanunların, bölge çalışma müdür
lüklerinin arzularına göre ve birbirinden farklı 
şekilde tefsir edilip tatbik edildiği tek Bakan
lık kanaatimizce Çalışma Bakanlığıdır. 

Bu Bakanlığa bağlı bölge çalışma müdürlük
leri, 1317 sayılı Sendikalar Kanununda değişik
lik yapan kanunu ve bu kanuna bağlı olarak 
275 sayılı Kanunun uygulanmasında yetki ihti
lâfının hallini kendi düşüncelerine göre uygula
maktadırlar. Bakanlık ise, uygulamada yek
nesaklığı temin edecek tedbirleri almamaktadır. 
Meselâ Ankara, Bursa ve benzeri bölge çalışma 
müdürlüklerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmek 
için iş kolunda çalışanların 1/3 ünü temsil şartı 
aranırken, istanbul ve İzmit'te bu şart aranma
makta ve uygulamada farklılık meydana gel
mektedir. Bu konuda ve benzeri konularda bi
ran ence vuzuha kuvuşulması, çalışma hayatı
mız bakımından son derece önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Ku

rumu teşkilât kanunlarının biran önce değiş
tirilmesi zaruretine dikkatlerinizi çekmekle ik
tifa ediyorum 

Diğer taraftan, iş Mahkemeleri Kanununda 
dr, yapılması gereken değişiklik henüz kanunlaş
madığı için, bu mahkemelere işçi ve işveren tem
silcileri katılamanakta ve gittikçe artan dâ-
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va dosyaları sadece iş mahkemesi yargıcının 
eline bırakılmaktadır. Devlet Personel Kanu
nu ile getirilen hükümlerden sonra il hakem ku
rulları ile Yüksek Hakem Kurulunun çalış
malarını akamete uğraması ve bu kurulların ça
lışmalarını aksatmaları tehlikesi vardır. Kurul
ların memur olan üyelerine verilecek hakkı hu
zur probleminin biran önce halledilmesini Sa
yın Bakandan rica ediyorum. 

Sayın Bagkan, değerli arkadaşlarım, 
Zamanın darlığı yüzünden, önemine konuş

mamın başında temas ettiğim bu Bakanlığın büt
çesi hakkındaki maruzatımı tamamlamadan 
önce, Yüce Meclisin bir hususa ilgisini rica ede
ceğim. Geçen dönem Millet Meclisinde işçi 
emekliliğini ilgilendiren iki önemli kanun tasa
rısı görüşülerek kabul edilmiş ve bu dönem 
başlangıcında da kanuniyet kesbetmiş idi. 1186 
ve 1189 sayılı kanunların işçilerimiz için taşı
dığı hayati ehemmiyeti takdir buyuracağınıza 
eminim. Bu. kanunların çıkmasına vesile olan
lara, hizmeti geçenlere, yurdumuzun en bü
yük ve ciddî işçi kuruluşu Türk - iş'in değerli 
yöneticilerine huzurunuzda te:ekkür etmek isti
yorum. 

Devlet Personel Kanunu gerçekleştikten son
ra, bu kanunlarda da yeniden değişiklik yapıl
ması zarureti ortaya çıkmıştır. Sigorta primle
rinin hesabında tavan ve taban hadleri yeniden 
düzenlenmeli ve işçi emeklilerine de 1101 sayılı 
Kanuna paralel bir hüküm getirilerek artan iş
çi ücretlerinin işçi emekli ajrtıklanna da intikali 
sağlanmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Çalışma Bakanlığını önümüzdeki günlerde 

daha zor ve daha dikkatli bir çalışma döneminin 
beklediği muhakkaktır. Üniversitelerimizde baş
latılan tahrik ve tahrip kampanyası, Disk'e 
bağlı aşın solcu işçi teşekküllerine aktarılacak
tır. Devleti ve Cumhuriyeti korumada iktidar 
ve muhalefet olarak bize düşen görevleri yap
maya hazır olmalıyız, 

Çalışma Bakanlığı bütçesinin asil ve vatan
perver Türk işçi ve işverenlerine, Çalışma Ba
kanlığı mensuplarına hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni eder, Yüce Heyetinize Demokra
tik Parti Grupu adına saygılar sunarım. (D. P. 
sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN— Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Vefa Tanır, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri. 

Sosyal Devlet olma çabalanınız devam etti
ği müddetçe, Çalışma Bakanlığının bir yıldan 
bir yıla üzerine düşen vazifenin de artacağı ga 
yet açıktır. Hele bu son yıllarda işsizlik me
selesi, hemen hemen ekonomimizin dar boğaz
lara geldiği geçen yıldan itibaren, daha şid
detle vatandaşlanmızı ağır baskılar altına al
mıştır. Bu arada elbette ki, Dünyada .devam 
eden ideolojik çatışmaların, bu işsizlik zemini 
üzerinde, güzel yurdumuza da atlayacağı aşikâr
dır. Onun için, her geçen yıl Çalışma Bakanlığı 
bütçesi üzerinde, Mü?î Güven Partisi olarak. 
daha esaslı durulması kanaatindeyiz, 

Yine bu yılm bütçesi üzerinde ki, tenkidle-
rimizin hemen yanında, temennilerimiz ve ko
nuşmamızın büyük bir kısmını da, igsisHkle 
yurt dışına çıkan, gurbeti bağrına taş yapıp 
basan, memleketten çok uzakta olan vatandaş
larımızın içinde bulunduğu sıkıntılar ve gitmek 
için sıra bekleyen işçilerimizin sıkıntısı teşkil 
edecektir. 

Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın gerek ha
zırlanışında, gerekse uygulanışında işçi ve işve
renlerin en üst kuruluşları ile yakın bir işbirli-
ği ve istişare yolunun benimsenmesi zarureti 
vardı:1. Bulgun için memleketimizin önsmll so
runlarından birisi de, asgari ücrettir. 

Asgarî ücret, çalışanların insanca yaşaması 
için gerekli seviyede ve memleketin sosyal ve 
ekonomik şartlarına uygun bir ücret olmalı
dır. Bu ölçü,, iseifoetle vaz'edildiği takdirde, sos
yal problemlerin bir çoğu kendiliğinden hallola-
bilir. Ücret - fiyat ilişkisi ile, tüm ücret poli
tikası da tabiî flbir mecraya böylece girmiş olur. 

Çalışma Bakanlığı 3 yıldır, Kanunun verdi
ği mecburiyet olmasına rağmen, henüz asga
ri ücret tesbiti ile ilgili özel büroyu kura
mamıştır. iş Kanununun 33 ncü maddesinin âmir 
hükmü gereğince kurulması gerekli bu büro, 
konunun önem ve amacına uygun şekilde ku
rulmalı ve kararlann isabeti içinde gerekli 
çalışmalar ciddiyetle ele alınmalıdır. 

Asgari ücretin teknik çalışması, Bakanlık 
personeline ek bir görev gibi verilerek, ya-

| pılacak kadar kolay bir iş değildir. 
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Çalışma hayatının günümüzde ortaya çıkar
dığı önemli bir mesele de, memlekette artık 
bir ücret politikasının izlenmesi gereğidir. 
Esasen Devlet Plânlama Teşkilâtı, millî bir 
ücret politikasına gitmenin lüzumunu benimse
miş ve plâna bu ilkeyi dâhil etmiştir. Mil
lî ücret politikası, bize göre millî ekonominin 
bir gereği; sıhhatli, âdil kalkınmanın ve eko
nomik istikrarın temel şartıdır. 

Çalışma Bakanlığı kendini ilgilendiren mev
zuatı gereği şekilde tairibetmemektedir. Bu
nun büyük svıçu,, Bakanlıkla beraber, Yüce 
möclislerimizdedir. Bunun büyük suçu, Bakan
lıkla beraber, iktidarda bulunan siyasi parti
nin son yıl içerisinde içinde bulunduğu buh
randır. Bu sebepledir ki, bu yıl Meclisimizden 
çıkmamış, hattâ Meclisimizi bırakın, komis
yonlardan çıkamamış bir sürü kanun teklif
lerinin bugün hesabını, Çalışma Bakanlığın
dan bu kürsüden sormaya bizi mecbur kılmış
tır Hâlâ İş Kanunu çıkarılamamış ve 6 aylık 
bir mehil içinde ciddî takibedilemediğinden uy
gulamada önemli problemlerin ortaya çıkma
sına sebebolmuştur. ilgili tüzük ve yönetmelik
ler de zamanında hazırlanıp neşri sağlanama
mıştır. Danıştayı ilgilendiren konularda, bel
ki Bakanlığı kınamak haksızlık olacaktır, fa
kat doğrudan doğruya Bakanlığın yetkisinde 
olan yönetmelikler dâhi çıkartılamamıştır. 
Bugün, 274 sayılı Kanunun âmir hükmü olan, 
iş kolları yönetmeliği 5 - 6 aydan beri çıkama
mıştır. Hukukî ihtilâfların başlıca sebebi ve 
gecikmelerde bundan dolayı olmuştur. Mev
zuatın yakından takibi ve zamanında boşluk
ların doldurulması Bakanlığın başlıca görevi 
olmak lâzım gelir. 

İşsizlik tasarısı, sonra Orman Bakanlığının 
kurulması ile «Tarım - Orman iş Kanunu», adı 
altında getirilecek Kanun ve komisyonlarda 
çabalıyan Çıraklık Kanunu da tenkid edece
ğimiz bu konular arasındadır. 

1971 Çalışma Bakanlığı bütçesinin üzerinde 
ehemmiyetle durulması lâzım gelen meseleler
den bir tanesi de, büyük dert olarak artan işsiz
liktir. işsizlik, Türkiye'nin köy sınırlarını da 
aşan büyük dertlerden biri olmuştur. Demi-
rel hükümetlerinin israfçı, gösterişçi, fakat 
gerçek dâvaları ihmal eden tutumu yüzünden, 
esasen halli güç bir dâva olan işsizlik, gitgide 

daha vahîm bir dert halini almıştır. Tarım ve 
sanayi sektörlerinde gelişmenin yavaşlaması 
istihsal rakamlarında kendini belli etmeye 
başlamıştır. 1970 yılı, Türkiye'de işsizliğin ge
niş ölçüde arttığı bir yıl olarak vasıflandırı-
lacaktır. Türkiye'de her yıl 400 000 e yakın 
vatandaş yeniden çalışma çağına gelmekte 
ve iş aramaya başlamaktadır. Halbuki Plâna 
baktığımız zaman, 1970 te 400 000 kişiye iş bul
ma değil, 200 000 kişilik bir iş eksilmesi ol
muştur. Böylece 1971 yılında, hemen peşinen 
200 000 eksi rakamı ile, bu işsizlik 6C0 000 ola
rak artacaktır. Bu durumda toplam istihdam 
imkânlarının 1970 yılında, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının tahmin ettiğinden de fazla geri
lediğine hükmetmek mümkündür. 

Yine, İş ve İşçi Bulma Kurumunun istatis
tiklerine göre, bir yıl öncesine kıyasla,, 1970 
te iş arıyanların sayısı artarken, işe yerleşti
rilebilenlerin sayısı azalmıştır. 1970 te ku
rum vasıtasiyle iş istiyenlerin sayısı, bir yıl 
öncesine göre, yüzde 9,5 fazladır, işe yerleşti
rilenlerin sayısı ise bir yıl öncesine, göre, yüz
de 5,5 oranında bir azalma kaydetmiştir. 

Köyden şehire akın, durdurulamıyan bir hal 
halini almıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının 64 sayılı tablosuna yöre, tarımda gizli işsiz 
sayısı 1967 den 1970 e kadar yarıya düşecekti. 
Tarımda ve sanayide beklenen gelişme gerçek
leşmediği için, tarımda gizli işsiz ve tarım dışı 
sektörlerinde açık işsiz sayısı, 3 yılda yarıya 
sinecek yerde, iki misline yakın bir artış göster
miştir. Mevsimlik işsiz sayısı, Aralık, Ocak, Şu
bat aylarında 8 milyonun üzerine çıkmıştır. 
Son beş yılda çalışma çağında olup, iş arayan 
vatandaşların sayısı, işgücü arzı yılda ortalama 
400 000 artarken, yurt içinde prodüktif istih
damdaki artış, yılda 235 000 kişi seviyesinde 
bir azalma göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım,, işsizlik, yurt dışı
na gidişi âdeta zorlar bir hale gelmiştir. Geç
miş imkânı bulmak için bir kısım (işçilerimizin 
yurt dışına gitmeleri, işsizlik problemini bir 
ölçüde hafifletmekle beraber, bu konuda önem
li bir gerçeğin bilinmesi de zaruridir. Kalkın
ma plânı dışarıya daha çok düz işçi gönderil
mesini emreden. Gerçekte dışarıya gidenler ara
sında kalifiye işçi oranı gittikçe artmaktadır. 
Sosyal plânlama, cilt 4, sayfa 35 nci tablo.. Bu 
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da, iT-iir.î ekonomimizin kalifiye işgücü ihtiya
cının karşılanmasını engellemekte, millî ekono
mi ağısından- gerçek bir israf tenkil etmekte 
ve iktisadi gelişmemiz üzerinde menfi etkile
ri olmaktadır. 

Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı 1971 
yılı Programına göre, aynen plânda şöyle kay
dedilmiştir:. 

«Plânda dışarıya daha çok düz işçi gönde
rilmesi öngörüldüğü halde, dışarı gidenler ara
sında kalifiye işçi oranı her gün biraz daha 
artmaktadır. Ekonomimiz kalifiye işgücü ihra
cına müsait değildir.» 

Bu, plânlamanın çıkardığı bir nottur. Bu
nun yanında,, sosyal güvenlik meselelerine ge
dince, - işçi meselesine biraz sonra ayrı konu 
olarak değineceğim - kimsesiz çocuklara, fa
kirlere, sakatlara, suçlulara yönelmiş sosyal re
fah hizmetlerindeki gelişmeler gayet yavaş 
gitmektedir. G-ttikee artan kimsesiz çocuğun, 
müessesede bakım ve yetiştirilmesi konusun
da karşılaşılan sorunların ağırlığı hâlâ muha
faza edilmektedir. Yine 1071 Plânlama Teşki
lâtıdır. notlarından alıyorum: 

«işgücü meselesi; 19G5 - 1971 devresinde iş 
gücü arzı ortalama olarak yılda 399 000 kişi ka
dar artmıştır. Yurt içinde prodüktif istihdam
daki artışlar ise, yılda 235 000 kişi seviyesin
de azalmıştır. Bıllinmiyen sektörler lıaıiç, top
lam işgücü fazlası 1965 te 1 milyon iken, 1971 
de bu sayı 1 milyon 600 bine ulaşmıştır.» 

Yine aynı plânlamanın katıldığımız bir tav
siyesinden alacağım. 

İş güvenliği meselesi üzerinde de Plânla
ma şunu der: 

«iş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden alın
makta olan tedbirlerin, işyerleri seviyesinde et
kisi sınırlı kalmaktadır. Özellikle bu alanda 
koruyucu tedbirler ve eğitim eksikliği büyük 
ölçüde hissedilmektedir. 1969 yılında iş kaza 
sı ve meslek hastalıkları nedeni ile kaybedilen 
işgücü sayısı, toplamı 7 622 045 dir. Bu sayının,, 
grev ve toplu sözleşmeler yoliyle kaydedilen 
işgücü ile karşılaştırıldığı zaman, önemli mik 
tara ulaştığı g"öze çarpar. 

Dış ülkelere doğru göç.. 1966 yılından bu
güne kadar tabiî âfetlerden zarar gören vatan
daşlara 52 000 civarında kontenjan ayrılmışsa 
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da, bunun sadece 11 G66 kişilik bir kısmı kul
lanılmıştır. Tabiî âfetlerden zarar görenlere 
tanınan öncelik, uygulamada bâzı tutarsızlıklar 
sonuncu, işgücü göndermelerinde his az.ıltıcı 
bir etki yapmaktadır. Dışarda işçi olarak çalı
şacak vatandaşların teşkilâtlandırılarak gön
derilmeleri, gerek işçilerimiz, gerek millî eko
nomimiz için daha çok yararlı olacaktır. An
cak konu, kooperatifler uygulaması hariç, ye
terince işlenememektedir.» 

Bu da yine plânın tavsiyelerindendir. 
Muhterem mlletvekilleri, Çalışma Bakanlı

ğının gün geçtikçe önemi artmaktadır, dedim. 
Bunun yanında yurt içindeki işsizlik, bunun 
yanında dışardan Türkiye'mize sıçrıyan ideo
lojik tartışmalar ve hemen bunun yanında da 
yurt dışında işçilerimizin meseleleri vardır, 
diye sözlerime başladım. 1963 bütçesini konu
şurken, buradan hepimiz, hemen geride kalan 
Zonguldak'daki kanlı hâdiseleri dile getirmiş 
oluyorduk. 1969 ve 1970 bütçelerinde, işçi mu
hitinden bu kanlı ellerin çekilmesinden dolayı 
Türk işçisine ve onları yürütenlere karşı bu 
kürsüden teşekkürlerimizi bildirmiştik. Ne ya
zık ki, bu sene yine, 1968 in gerisinde kalmış 
kanlı olaylar,, Haziran ortasında Türk işçisıi 
arasında, yurt dışından yönetilen fesat par
maklarla oynanmıya başlamıştır. 1971 yılında 
Türk işçisine musallat olan bu parmakların, 
yine talebe muhitinden çekilerek, fesat ocak
ları halinde Türk işçinin arasında tezgâhlarını 
kuracakları korkusu içerisindeyiz. Bu, içeri
deki korkumuzun yanında, yurt dışındaki iş
çilerimiz ne durumdadır? Onlara da bir nebze 
bakmanın faydası vardır kanısındayız. 

Artık bizim için yurt dışındaki işçilerimiz 
konunun üzerine eğilinmiyecek bir rakamı 
çoktan aşmıştır. Bugün yurt dışında yarım mil
yonun üzerinde işçi arkadaşımız bulunmakta
dır. Bunların her birinin beşer nüfusa bak
tığını hesaplarsak, 2,5 milyonun, hattâ 3 milyo
nun üzerinde bir nüfusun dâvası olmak ba
kımından bunu her geçen gün dışaıdaki işçiler 
üzerinde ehemmiyetle durulacak bir konu ola
rak ele almak lâzımdır. 

Sayın Çalışma Bakanlığının yayınladığı 
bir kitabı ben şöyle özetliyebilirim; zannederim 
iki defa yurt dışında, iş ve İşçi Bulma Kuru
mundan yetkili heyetlerle ve Meclisimizden 
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milletvekilleri ile,, Sayın Bakanın bizzat kendi
si birer ay kadar bir müddet işçilerimizin ara
cında bulunmuşlar, dertleri dinlemişlerdir. Bu 
dertlerin çoğunu, bir tek virgül ve kelime 
esirgemeden de bir kitap halinde milletvekili 
arkadaşlarımızın hepsine sunmuş bulunuyor
lar. Şu elimdeki kitabı özetlerseniz, işçileri
mizin Sayın Bakanımıza ve yetkili heyetimize 
yönelttiği sualler burada bölüm bölüm ayrıl
mış. Bu kitabı, Devlet Bakanlığını, içişleri Ba
kanlığını, Dışişleri Bakanlığını, Maliye Bakan
lığını, Millî Eğitim Bakanlığını, Ticaret Bakan
lığını,, Ulagtırma Bakanlığını, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığını ve yine kendi Bakanlığı ol
mak üzere, Çalışma Bakanlığını ilgilendiren, 
tanı 11 bakanlığı ilgilendiren sualler teşkil 
etmektedir. 

Şimdi böyle, dışarıdaki yarım milyonun 
üzerindeki geniş bir kütleyi, 11 bakanlığı ilgi
lendiren bir sürü suallerin içerisinde, sade
ce Çalışma Bakanlığının bugünkü bünyesi ile 
idare etmenin, idare edilse bile dertlere dev?/ 
bulmanın imkânı olacağına inanmak herhalde 
biraz saflık olur. Onun için Millî Güven Par
tisi olarak evvelâ deriz ki; bütün bu dışarı
ya gidecek olan veya giden işçilerimiz ufak bir 
mesele için bakankklararası gel - git yazışma
larından dolayı günlerini kaybetmektedirler, 
yorulmadadırlar, ümitsizliğe kapılmaktadır
lar. Öyleyse derimi bir koordinasyon dairesi 
- zannederim bir çalışma vardır - kurulmalı, 
bu koordinasyon daireside Çalışma Bakanlığının 
emrinde olmalıdır. Böylece bir işçimizin hattâ 
Türkiye'den müracaatı ile beraber, muhtelif 
fabrikalarda pasaport işlemi, bilmem Hari
ciye Bakanlığındaki diğer işlemleri gibi, ba-
kanlıklararasında gezmeden, bu koordinasyon 
dairesine müracaat etmek suretiyle dışarı git
mesi ve dışarıda da sadece bu dalı e ile mu
hatap olması çok faydalı olur zannederim. 

Yine dışarıdaki işçilere temas ederken de
ğinmek istediğim bir konu, Danimarka ile işgü
cü anlaşması hâlâ yapılamamıştır, isveç'le iş
gücü anlaşması 1967 de yapılmış, isveç anlaş
madan sonra işçi almamış, fakat turist dşçi 
isveç'e gitmeye devam etmiştir. Fransa ile iş
gücü anlaşması 1989 da olmuş, fakat sosyal 
güvenlik anlaşması tatbik edilmediğinden Fran
sa'da çalışan vatandaşlarımız, hâlâ Almanya'-
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dan kötü şartlarda, Almanya'dan ağır bir işgü
cünde çalışmış olmalarına rağmen, çocuk pa
rası alamamaktadırlar. Çünkü Fransa'daki iş
çilerimizin. büyük bir kısmı madende ve in
şaat sahasında çalışmaktadırlar. Avrupa mil-
latbririin hiç birisi madan sahasında çalışmak 
inmedikleri için Türk işçilerine bu saha bom
boş kalmıştır, isviçre ile işgücü aniaşımamız yok
tur. Vatandaşlarımız .kemdi imkânları dâhilin
de İsviçre'de bulunuyor. 

Çalışma Bakanlığının kanımızca üzerinde 
dunması lâsumigelen meselelerinden birisi de, iş
çi eğitimi meselesidir. Bugün sırada bekliyen 1 
(milyonun üzerimde vasıfsız işçimiz vardır. Bun
ların eğiiiilım'esini Hükümet hiç bir zaman dü-
şünlmıömektıedir. Batı ülkelerinde yetişkinlerin 
eğitimime daha fasla öheormıiye't verilmektedir. 
Sise Framsa^dan bir misal vermek isterdim. Fran
sa'da 113 eğitim merkezi vardır. Bu 113 eğitim. 
msikezlari ayrı ayrı biner kişi eğitirler. Eğitim 
içinde işçiyi hem eğ-lidrler ham ücr'et öderler. 
Bu kurslardan; sekreter, duvarcı, bareıvan, gar
son ve frezeci sanatlarım öğrenerek ve bir mik
tar da ücret alaralk çıkarlar. Bu yıl Almanlar 
Türkiye'de boy'je bir kurum acımak için ve 
«masraflarını da biz öd'iyelim» diye Çalışma 
Bakanlığımıza zannederini yaz ayllarınm baş
langıcında bir müracatta bulunmuş iseler de, 
bugüne kadar Bakanlığın bu hususta ne çalış
ma yaptığını öğremmsk isteriz. 

'Bu 1 milyonun üstündeki vasıfsız işçi için, 
bizim de sanat okullarında eğitim kursu açma
mız, bundan sonra dışarıya vasıflı işçi şevkimiz 
daha kolay olacaktır zannederim. Eldeki va
sıflı işçinin dışarıya şevkinde içerideki işgücü-
mrüzdeki aksaklıklar, böylece de yeniden va
sıflı işçi kazanarak, bir noktada önlenmiş ola
cak demı'ekltir. Ama bilmiyorum Çalışıma Bakan
lığı bu teklif karşılsında Maarif Bakanlığı ile 
ne şekilde güçlüklerle karşı karşıya gelecektir. 

'BAŞKAN — Sayın Tanır, Grupumuzun mü
tebaki hakkını da mı İmli anacaksınız? 

M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Devamla) — ikinci 10 dakikayı da ku'llanayıtm 
'Sayın Başkan. 

Yurt dışına işçi göndermede sına nizamı 
önceleri bozuluyor idi. Geçen senenin bütçesin
de de iş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdür
lüğüne ve onların personelime buradan teşekkür 
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etmişitiiım. Son yıllarda bu sıra nizamına Kurum 
'tarafından dlMcalt öd'ilmjelkifceldür. Sayın milletve
kili arkadaşlarımız hep bilirler, işçilerimiz biran 
'önce gidebilmek idin bu hususta çok cömert-
tirHer, âdeta millî ahlâkı her g>ü.n zorlar hale 
igelmllişlerdir. Yalnız son zamanlarda bu nizam, 
bu hukuk dışı yoîlfardan değil de, hukuık içi 
yolaıdan bozulmayla başlandı. Kuraklık ve eroz
yon blöllgtelerilhe öncelik tanındı. Tabiî âfetle
rin dışında kuraklık ve erezyon bölgelerine 
löııce'lik tanınması, 1964 ten beri sıra bekliyen 
arkadaşlarımız için bir haksızlık. Çünkü bu ku
raklık ve erezyon blir yılın zarar vernDesidir. 

Maden işlerinde, biraz evvel söylediğini 
gibi, Türilîler Avrupia'da çok iş buluyorlar. 
Şartlar çok kötü olduğu için, Avrupa işçisi bu 
işe yiönelmiediğinden bi^im işçilerimiz maden 
işinde çok ediliyorlar. Bunun önüne nasıl ge
çilir, Bakanlık ne gibi bir tedbir düşünür, bu
nu kendi takdirlerine bırakıyorum. 

Bugün elimdeki rakamlar daha önce alınmış 
rakamlardır. Zannederim hupiün Almlanya'daki 
işçi sayısı 400 000 in üs'tüne çıkmıştır. Belçi-
katta 14 - 15 000 dir, Avusturya'da 8 000 civa
rındadır, İsviçretâe 1 000, Fransla^da da son 
günlerde başlaımıştır. 

Simidi bu sayının son yıllardaki ehemmiyeti 
nereiden geliyor? 1909 dış ticaretimize baktığı
mız zaman, aşağı - yukarı 1969 da dış ticaret 
gelirimiz tarımda 402 730 000 dolarıdır 1970 se-
ısenesi içinde de, son rakamların ilâvesi ile/ 270 
milyon dolar Avrupafta çalışan işçilerimiz ta
rafından Türkiye'ye döviz girmiştir. Yani bu 
»demektir M, hemen hemen tarımdan giren dola
rın yarısının üzerinde Türk ekonomisine dışa
rıdan bir yardımdır. Böyle güzel bir yardıma 
sırtımızı elibetöte çeviremeyiz. Bu daiha iyi kana-
lize edildiği zaman her işçinin 50 mark veya-
Ihult 50 doları da dışarda kalmıyacaktır. Bun
ları çekme imkânları arandığı zaman, Avru
pa ̂ da bugün sayısı artmasa dahi, bu işçi sa
yısı ile beraber tarımdan elde edilen dolara 
yakın bir doları elde etmemiz mümkündür. 

Yine, bu işçi'lerilmMn dışlarda türlü sıkıntı
ları vardır. Bu problemlerin halledilaneisinde bir 
Ikisılm meselelerin üzerinde burada durmak iste
rim. 

1961 yılından itibaren dışarıya gönderilen 
işçilerin sayısı, son rakamlara g'öre, 400 000 i 
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geçmiştir. Halen 2 mi'yona yakın işçi adayı da, 
yurit dışında çalışmak isteği ile, İş ve İşçi Bul
ma Kurumlarına her gün müracaata devam et
mektedir. Turist pasaporttu ile yurit dışına çı
kan işçilerimiz günün meselesi durumuna gel-
miş'tlir. Halen Batı Almanya'da, 1970 yılı Tem
muz ayından itibaren, 40 000 kaçak işçinin - Ha
lısına Bakanı tarafından açıklanmış tür rakam 
olarak - bulfunduğrı söylenmektedir. Nitekim 
OBaitı Alman makamları, Sayın Cumhurlbaşkanı-
ımızm Almanya seyahatinden sonra, bu rakamın 
70 000 e yaklaştığını ifade ederler. Baitı Al
manya'nın kaçak işçileri iadeisi kesin bir du
ruma girmek üzeredir. Bilindiği gibi, kaçak 
işçiler, hukukî sakıncalar taşıyan durumları 
sebebyle zor ve mevsimlik işleri düşük ücretle 
kabul eden işçileridir. Bu hal, sigorta ve çeşit
li sosyal yardım primlerini ödemeden, üstelik 
düşük maliyetle işini görmeyi düşünen yabancı 
işverenlerin de işine gelmektedir. Kaçak işçi
ler bir yandan bulundukları ülkenin mevzuatı, 
öte yandan da, ortada kendilerini siömüren iş
verenlerin baskısı altında bulunmaktadırlar. 
Kaçak işçiler bu 70 000 rakamına göre, hangi 
yollarla gitmiştir, bu yollar hukukan tıkanabi
lir mli, bu yollar hukukan tıkanamazsa, radyo 
vasıtası ile, iş ve işçi Bulma Kurumlarının el 
dlânlariyle, yapacakları toplantılarla, zaman 
zaman bölgelerde verecekleri konferanslarla 
önlenebilir mi? Çünkü kaçak güden bu 70 000 
vatandaşımızın çektiği kendi sıkıntılarının dı
şında, 400 bin vatandaşımızı da sıkıntıya sok-
ıtuklarmın farkına varmak lâzımdır. Yur't dı
şında gurbette kalan hemşehrilerine yardımcı 
çıkabilmek için yeni gitmiş, hali vaktini yeni 
düzmüş arkadaşlarımız, vatandaşlarımız da ka
çak işçilerden dolayı büyük sıkıntılarla karşı 
karşıyadır. 

1971 bütçesinde hemen hemen hepimiz, he
men hemen bütün siyasi partiler, senenin öne
mi bakımından Türkiye'de günün modası olan 
ideolojik çaltışmalarm yurt içindeki münakaşa
sını yapmışızdır. Acalba yur't içinde yaptığımız 
bu Münakaşalar yurit dışımda yok mu? Bakanlı
ğın bunlar üzerindeki tedbirleri nedir? Sayın 
Bakanın konuşmasında, Bakanlığın bu p-ibi ted
birlerini de MIilî Güven Partisi olarak öğren
mek isteriz. 

ıŞinldİ yine Sayın Bakandan evvel, bir başka 
iSaym Bakanın imzası ile yayınlanmış W bro-
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şiirden okuyorum: «Ben komünlistim diye elini 
kolunu sallaya sallaya dolaşanlar var. Mamle-
ketlte iıfofölâl olacakmış, (yani Türkiye'de) el
lerini kollarını sallaya sallaya îdeceîkllsırmdış. 
Hükümet gölünü açmalı, koımüniistlere hin bir 
zaman aldanımamalıdır» diye Sayın Bakanı
mızın karşısına orada işçilerimiz geçmişiJir. Bu 
cümleleri, Bakanlığın yayınladığı «Avrupa 
Memleketlerinde Türk işçileri ve Problem
leri» adlı bu yayınının 22 nci sayfasından oku
dum. 

Bakanımıza ikinci gezisinde yine bir işçi
miz; «Aramızda komünizm propagandası ya
panlar var. Onlara şöyle hllitalb'ediyioru'm1: Sen 
Anavatanda doğmadın mı, sen askerlik mera
siminde andiçmedln mi, aziz vatana nasıl iha-
nlet edersin? Zararlı fikirlerini Aziz Türk Mil
letine aşılamaya gücün yetoniyecelkitfir» diyor. 
Ne yazık M, Avrupa'da Danış Bürolarımız
da; Türk vatandaşlığından silinmiş bâzı fert
lerin sonradan vazife alarak bu kışkırtmalara 
vesile olduklarını görmüşüzdür. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinde Sayın Kâmran 
Evliyaoğlu'nun İçişleri Bakanına takdim ettiği 
küçük bir broşür Aydınlık Yayınları tarafından 
aynı büyüklükte «Mao'nun üzerinde durulan, 
en çok okunan konuşması» diye Türkiye'de çık
mıştır. Maroken kab, kuşe kâğıtla Kızıl Çin'de 
Türkçe olarak bastırılmış, hem dışardaki işçile
rimize dağıtılmış, hem Arnavutluk yolu ile de 
Türkiye'ye girmiştir. Taa Türkiye'ye kadar gi
rebilen bu broşürün dışardaki işçilerimiz arasın
da ne gibi bir hal yarattığının bilinmesini de is
terim. 

«Almanya'da çalışan işçilerimiz arasında ko
münizm propagandasının yapıldığı vakıadır.» 
Bu, eski bakan Sayın Ali Naili Erdemin cüm
leleridir. Yine «komünizm propagandasının 
içerisinde yer.alan kimseler esasında bizzat iş
çiler değildir. Bunların bir kısmı Türk vatan
daşlığından ihracedilmiş olan, atılmış olan kim
selerdir. Türkiye ile alâkasını kesmiş, o kadar 
kesmiş ki, Türk vatandaşlığından ihraçedilme-
nin bahtiyarlığını taşıyorum, diyebilecek kadar 
da ileriye gitmiştir ve nasıl olsa Türkiye'de bir 
gün bizim istediğimiz komünist rejim gerçekle
şecek, o zaman Türkiye'ye yine Türk vatandaşı 
olarak döneceğiz, diyecek kadar küstahlaşmış 
insanlar vardır. 
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Bu komünizm faaliyetleri Türk işçisinin için
den gelmiyor. Bunların bir kısmı, bu fikirlerin 
sahibi olarak bir kısmı, Berlin'de, bir kısmı 
Frankfurt'ta, bir kısmı Pariste olmak üzere, 
üçgenin içinde yer almış bâzı talebe teşekkülle
ridir..» cümleleri, Sayın Ali Naili Erdem'in o 
zaman Almanya'daki işçilerimize söylediği cüm
lelerdir. 

Şimdi Stutgart'ta Türkçe yayınlanarak de
vamlı memleket aleyhinde, memleketin içinde 
bulunduğu rejim aleyhinde çıkan Yaprak Der
gisi işçilerimiz arasına ücretsiz olarak sokul
maktadır. Sayın Bakanlığın bu hususta bir ted
birleri var mıdır?... 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonunda 
Millî Güven Partisi olarak yurt dışına gönderi
len işçilerde şu kıstasların da aranmasını bir di
lek olarak sunanm. 

Buıgün yurt dışına işçi gönderme sıra ile de
vam etmektedir. Avrupa devletlerinde 1966, 
1967 iş krizinden dolayı bu sırada bir hayli ge
cikme olmuştur. Hâlâ sıra 1964 senesinin Hazi
ran aylarının başındadır. Pek çok vatandaşımız 
1964 te kaydolmuş; ama bugün dış devletlerin 
istediği niteliklerin dışına çıkmıştır. Bunların 
başında yaş meselesi gelir. Acaba tş ve işçi Bul
ma Kurumunun; bu vatandaşlarımız, bir gün 
bana sıra gelecek mi diye bekMyeceğine; tam 
sırası çıktığı zaman da, senin yaşın doldu, gi-
demiyeceksin diye ümitlerini kıracağına, bura
lara kadar gelip masraf edeceğine, bunları tezel-
den ayıklıyarak vatandaşlara birer mektup ile 
bildirmesi imkânı yok mudur? 

îki; yurt dışına çıkan vatandaşlarda bugün 
aranan tek vasıf, filân senede kaydolma vasfı
dır; 1964 te kaydolma vasfıdır. Acaba bu vas
fın dışında, kırsal bölgelerde doğmuş, büyümüş; 
ilerde getireceğiniz, tarım reformu deyin, top
rak reformu deyin, ne derseniz deyin, onunla 
bile halli mümkün olmıyacak kadar, kaderi bir 
karış toprağa bağlanmış vatandaşlara bir başka 
hak tanımanın imkânı yok mudur? Öyle bölge
ler vardır ki, daha askerde iken Devletten dağı
tım yolu ile aldığı 209 dekar toprağı ve 25 se
ne bizzat ekmek mecburiyetinde olduğu topra
ğı, büyük ücretlerle kiraya verip, 10 seneliğini, 
20 seneliğini peşin alarak bugün sıranın dışında 
turist olarak dışarı çıkan, Danimarka'da iş bu
lan vatandaşlarımız pek çoktur. Bunların önüne 
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geçmenin imkânı yok mudur? Hemen bunun ya
nında, 19S-1 13 kaydolmuş vatandaşlarımız, eğer 
Devlet eli ide bir toprağa sahibolnıuş ise, 1945 te 
çıkmış bir kanun ile çiftçi yapılmışsa veya da
ğıtım yolu ile, komisyon yolu ile bir toprak al
mış ise, hâlâ bunlara, 1964 te yazıldı diye, bu 
sene de yazılma imkânını tanıyarak, bu dağıtı
mın üzerine yüklediği bizzat ekme vecibesinden 
kaçıp, yurt dışına gitmelerine devam edilecek 
mi? Bunlar ayıklandığı zaman, fakir, sadece kol-
gücünü, alınterini satmak için sıra bekliyen in
sanların derdine biraz olsun deva bulmuş olu
ruz kanısındayım. 

Bu dileklerimin yanımda, fSaym Bakanlık 
mensuplarına ve bütün yurt içinde, yurt dışın
da Türk işçisine Bakanlığın mutluluklar getir
mesini diler, saydılar sunarım. (M. G, P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAM — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Saym Osman Söğukpmar, buyurun. 

ö. H. P. GRUPU ADINA OSMAN SOĞUK-
PINAE (An'kara) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

Çalışma Bakanlığının 1971 malî yıllı Bütçesi 
'hakkındaki C. H. P. Grupunun görüşlerini yüce 
topluluğa sunmaya başlamadan önce hepinizi 
•saygılarımla selâmlıyorum. 

İdnrle bulunduğumuz Yüzyılın .̂»vlet yöne
timinde, çalışma hayatının kazandığı büyük 
önem ve 1901 Anayasasının öngördüğü yeni sos
yal düzen karşısında Çalışma Bakanlığının 
fonksiyonu daha çok artmış ve Bakanlık bugün
kü kuruluş düzeni ve yetenekleriyle ters oran
tılı bir hizmetin sorumluluğunu yüklenmiştir. 

Anayasamızın öngördüğü doğrultuda çaüış-
ma hayatını düzenliyen bu Bakanlığa yeni hiz
metler ve sorumluluklar yüklendiği halde, bu 
hizmetlerin zamanında ve yeterince yerine geti
rilmesini sağlıyacak yeni bir örgütlenme yoluna 
girilmemiştir. 

Bu durumu ile Bakanlık, ağır sıklette döğü-
şen bir boks şampiyonunun karşısına çıkarılan 
ve onunla döğüşmeye zorlanan horoz siklet 
boksörüne benzemektedir. 

Bu koşullar altında Çalışma Bakanlığından, 
sosyal bünyenin en önemli kesimi olan çalışma 
düzenini bugünkü hali ile, sayı ve yetenek ba
kımından yetersiz kadrosu, sıkışık durumdaki 
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çalışma zorunluğu altında kemali ile yerine ge
tirilmesini ummak ve beklemek her şeyden ön
ce insaf ölçüleriyle bağdaşamaz. 

Bu konuda yüce topluluğumuza fikir vere
bilmek için bir örnek göstermek gerekirse; Tür
kiye'ye mevcut 350 binin üstündeki işyerleri 
için Bakanlığın elinde bulunan İş Güvenliği 
Müfettişi sayısının yalnız 129 dan ibaret olduğu 
nu belirtmek yeterli olacaktır sanırız. 

(Sayıları her geçen gün artmakta olan işyer-
lerimizde çalışan yurttaşlarımızın iş güvenlikle
rinin yeterince denetlenebilmesi için böylesine 
dar bir kadronun yeterli olduğunu kabul ede
bilmek elbettcki düşünülemez. 

'Bakanlık kadrolarının yerine getirmekle yü
kümlü olduğu görevlere oranla çok az oluşun
dan başka, personelin baskısı altında bunaldığı 
malî güçlükler de vardır. 

örneğin : Bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar 
Kurumundaki personel 657 sayılı yasa kapsa
mında çalışmaktadır. Adı geçen kuruluş, sayı
ları da!Iıa şimdiden 1,6 milyona ulaşan sigorta-
lılarm yeni çıkan yasalarla devamlı surette ar
tan işlemlerinden sorumlu bulunmaktadır. 

Yasaların öngördüğü günlük çalışma süresi 
içinde bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi ka
bil değildir. 657 sayılı yasanın uygulanmasından 
önceki dönemde günlük çalışma saatlerinin dı
şında fazla çalışma yaparak bu hizmetleri yü
rütmeye çalışan kurumun, fazla çalışma ödeneği
ni kaldıran 657 sayılı yasanın yürürlüğe girme
sinden sonra görevini yerine getirmesi beklene
mez. 

'Hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlı
yacak yeni bir çözüm yolunun bulunması zo
runlu hale gelmiştir. Aksi halde, Kurumun ken
disinden beklenen görevi yerine getirebileceği
ni düşünmek bir hayal olacaktır. 

Bundan başka, bakanlık müfettişlerinin öte
ki bakanlıklar müfettişlerinden farklı bir du
rumda oldukları da bir gerçektir. 

Öğretim düzeyi bakımından diğer bakanlık 
ve kuruluşlarda çalışanlarla eşit durumda olan 
Çalışma Bakanlığı müfettişleri bu farklı uygu
lama nedeni ile büyük sayılarda görevlerinden 
istifa suretiyle ayrılmakta ve bu suretle Bakan
lığın aslında yetersiz durumdaki teftiş görevi 
daha da yetersiz ve olanaksız hale gelmekte
dir. 
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Bakanlık müfettişlerinin türnü genellikle 
hizmet yerlerinin dışında bir yere atanmak su
retiyle yılın 365 günü yasaların öngördüğü har
cırah alma imkânından yararlandırıldıkları hal
de, Çalışma Bakanlığı müfettişleri ödenek yol
luğu ve bütçe yetersizliği öne sürülerek bu ola
naktan yoksun bırakılmaktadırlar. 

Ne var ki, az ölçüde bir ödeneğin tahsisi 
suretiyle bu farklılığın giderilmesi ve Bakanlı
ğın, aslında yetersiz olan denetim kadrosunun 
muhafazası ve bu görevin yeterli ölçüde yerine 
getirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
«Çalışma, her Türk vatandaşının hakkı ve 

ödevidir. 
Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve ça

lışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, 
sosyal, iktisadi, ve malî tedbirlerle çalışanları 
korur ve çalışmayı destekler, işsizliği önleyici 
tedbirler alır.» 

Böyle yazıyor Anayasamızın 42 nci madde
si. 

Yine herkes tarafından bilinmektedir M; 
«İşsizliğin toplumdaki en büyük tahribatı 

yarattığı yokluk ve sefalet değil, doğurduğu 
korku ve kindir.» 

İnsanda, yaşama olanağını sağlıyan bir işin 
sahibi olmıyan kimse, kendisi ve ailesi için bu-
ıgününden ve yarınından kuşkuya ve korkuya 
düştüğü an, kin duyguları kabarır ve topluma 
düşman olur. Kaybedecek hiçbir şeyi olmıyan 
bir insanın ise, yapamıyaoağı kötülük yoktur. 
Bu kötü tohumun topluma ekilip - yeşermesini 
ve giderek büyüyüp - gelişerek meydana getir
mesi kesin olan patlamaları önlemek içindir ki, 
modern devlet anasayalarının tümünde, sosyal 
devlet ilkesine yer verilmiş ve bunun doğal so
nucu olan. sosyal adaletin sağlanması için dev
let, elindeki malî olanakların büyük kısmını bu 
yolda harcamaya yönelmiştir. 

devlet yönetimi dönemi yaşamakta bulunduğu 
da bir gerçektir. 

Gerçekten, yurdumuzda bugün, resmî belge
lerin de doğruladığı gibi, birbuçuk milyonun 
üstünde işsiz mevcuttur. Yeni yetişen kuşakla
rın çalışma alanına girmesinden dolayı, her yıl 
işgücü arzmdaki artış dörtyüz binin üstünde 
olmaktadır. 

Bu durumda Türk çalışma hayatını yönet
mek ve düzenlemekle sorumlu ve memleket 
ekonomisine yön vermekle yükümlü bulunan 
Hükümetin, her yıl yeniden çalışma alanına gi
ren ve katılan dörtyüz bin kişiye iş olanağı ya
ratmanın yanında, önceden mevcudolan işsizler 
ordusunun sayısını da birlikte eritecek, azalta
cak ölçülerde yeni iş alanları açması, Anayasa
mızın 42 nci maddesinin, emridir. Ne var ki, 
içinde bulunduğumuz gerçek durum bu doğ
rultunun tam aksi yönündedir. 

1971 programının belirttiğine göre, yurdu
muzdaki işsizlerin sayısı son iki yıl içinde azal
mak şöyle dursun tam aksine, bu süre içinde 
beşyüz binin üzerinde bir artış göstermektedir 
ve artış oranı yüzde otuzdokuza ulaşmaktadır. 
işsiz sayısının giderek büyük oranlarda artma
sının başlıca nedenleri : 

Sosyal adalet ilkesinin sağlanması için gere
ken köklü düzen değişikliğinin iktidar partisi
nin devlet yönetimi anlayışı ve felsefesi gereği 
yapılamayışı ve yine bu inanç ve anlayış ge
reği olarak yurt kalkınmasının temelini teşkil 
eden ve devlet eliyle büyük sanayi tesisleri 
kurulması yerine, yalınkat ve dışa dönük bir 
sanayileşme çabası ve bunun sonucu olan ithal 
'güçlükleri, kalkınma plânlarının gereğince uy-
gulanamaması, yatırımların büyük ölçülerde 
aksaması, kalkınma hızının azalması olarak sa
yılabilir. 

iktidarın yurt gerçekleri ile çelişki halinde
ki bu sakat tutum ve davranışı sonucudur ki, 
her yıl dörtyüz binin üstünde bir çoğalma gös
teren birbuçuk milyondan fazla issize iş bul
mak şöyle dursun, son para ayarlamasının ya
rattığı olumsuz etki sonucu, işyerlerinde kıt 
kanaat geçimlerini ve yaşantılarını sürdürmek
te olan işçiler, işlerinden çıkarılmakta ve işsiz
ler ordusunun yekûnunu gün geçtikçe kaıbart-
nııaiktadırlar. 

Bunun ötesinde, yurdumuzun bugün içinde 
bulunduğu ekonomik ortamda büyük bir talih 

Başbakan, herkes tarafından bilinen ve be
nimsenen bu görüşe; «En büyük sosyal adalet
sizlik işsizliktir.» demek suretiyle katıldığını 
belirtmektedir. Ne var ki, Başbakanın da kabul 
ettiği bu ölçüye göre, bugün Türkiye'nin işsiz
liğin ve dolayısiyle sosyal adaletsizliğin en çok 
arttığı fakat, bu hastalıkların giderilmesi için 
gerekli tedbirleri almak kararlılığı ve yetenek
leri bakımından en umursamaz ve tutarsız bir 
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eseri olarak çalışmak imkânına kavuşan işçi
lerin yaşantıları, gönüllere ferahlık verecek 
nitelikte parlak değildir. İşçilerin toplu sözleş
melerle ve gerektiğinde grevler sonucu elde et
tikleri ücret artışları, her geçen gün büyük bir 
hızla artan ve ne zaman, nerede duracağı bel
li olmıyan hayat pahalılığı karşısında, yaşantı
larında olumlu yolda hiçbir etkisi olmamakta
dır. 

Türk işçisi, her toplu sözleşme döneminde 
uzun çekişmeler ve mücadeleler sonunda elde 
edebildiği günlük İM ya da üç lira tutarında
ki ücret farkının daha kendi cebine girmeden 
önce, mütevazi sofrasının baş misafiri olan fa
sulyenin, pirincin, kara zeytinin kilolarında 
gündeliğine eklenenden çok farkı görmenin 
şaşkınlığı ve ıstırabı içindedir. Bu bakımdan, 
'Çalışma Bakanının, Bütçe Karma Komisyonun
da yapılan eleştirileri cevaplandırırken, sarf 
ettiği : 

«Türk işçisi, toplu sözleşmelerle alın terinin 
karşılığım almaiktadır.» sözleri havada ve işçi
nin sözleşmelerle sağladığı ücret artışları bak
kalın, kasabın cebinde kalmaktadır. 

Saym milletvekilleri, 

Her yıl dörtyüz binin üzerinde artış göste
ren insangücüne kalkınma plânlarının öngördü
ğü hız ve ölçülerde yeni çalışma alanları sağ
lanıncaya kadar, geçici bir süre için yurt dışı
na insangücü ihracı birinci kalkınma plânının 
uygulanmasına başlandığı ilk yıllara raslar. Bu 
yol ile, bir yandan yeni iş alanları yaraitılınca-
ya kadar çalışma olanağından yoksun kalacak 
olanlara iş ve çalışma imkânlarının sağlanma
sı, yurd dönüşlerinde bu kişilerin yurt dışında 
edindikleri becerilerden yararlanılması, öte 
yandan, yurda getirdikleri dövizlerden kalkın
mada yararlanmak amacı güdülmekte idi. O ta
rihlerde bu uygulamaya açıktan karşı çıkan, 
memleket evlâtlarının dilini bile bilmedikleri 
gurbet diyarlarında çalışmalarına izin verilme
sini kimyan ve oy pazarlarında bu konuyu sö
müren bir siyasi teşekkülün, Adalet Partisinin, 
iktidar olduktan sonra bu konuyu aksi doğrul
tuda sömürmeye yeltenmesi, kendi bakımından 
talihsizlik teşkil etse bile, yurt çıkarları bakı
mından yararlı olmuştur.. . 

Çok yakın bir geçmişte dış ülkelere insangü-
cü ihracının karşısında olanların bugün her 
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ağızlarını açışta, yurt dışına gönderilen işçi sa
yısı 1981 -1962 döneminde şu kadarken, 1970 yı
lında şu miktara ve sağladıkları dövizin miktarı 
ise, bu kadar milyona ulaşmıştır yolundaki 
cğünmelerini bir yandan gülümseme ile, öte 
yandan, yurt ekonomisine sağladığı katkı ba
kımından ibretle ve gururla seyretmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 

Dış ülkelere işgücü ihracının başlangıcına 
ve bugünkü durumuna bu Tekilde kısaca değin
dikten sonra, konunun bugün taşımakta olduğa 
büyük önem dolayısiyle, üzerine dildıatle eğil
mekte yarar germekteyiz. 

Dış ülkelerde çalışacak işçilerin karşılıklı 
anlaşmalar gereğince ve resmî kanallar aracılı-
ği ile gönderilmesi esastır. Acı gerçek ise şöyle
dir : 

Kendi yurdunda çalışma olanağım bulamı-
yan vatandaşlar, İş ve İşçi Bulma Kurumların
daki sayıları yüzbhılere varan listelere yazıl
makta, pek usan kırtasi engellerden geçtikten 
sonra, ne zaman geleceği belirli olmıyan sırası
nı beklemeye koyalmaktadır. Ancak ne var İd, 
yerli ve yabancı işçi simsarları geçen yüzyıllar
da görülen esir ticaretine çok benziyen usuller
le, işsizlikten bunalan ve beklemek tahammülü
nü gösteremiyenleri, derhal işe yerleştirmek va'-
di ile kandırarak, işçilerin avuçlarındakilerden 
başka, borçlanarak sağladıkları paralarını da 
alarak turist pasaportu ile yurt dışına çıkar
makta ve oradaki iş pazarlarında kiralamakta 
ve satmaktadırlar. Bu tür çalışmanın ve çalış
tırmanın kanunsuz olduğunu bile bile yurt dı
şındaki işverenler bu tür işçileri kaçak olarak 
çalıştırmakta ve bu nedenle hiçbir güvenliğe sa-
hibolmıyan bu masum insanları çok düşük üc
retlerle sömürmek olanağına sahiboîmaktadır-
lar. içinde bulundukları geçim zorluğu ve yok
luk ortamı içinde, sorumlu kişilerin zaman za
man yaptıkları uyarmaları da hiçe sayarak ken
dilerini dış ülkelere atan ve orada Musa'nın kav
mine vâdettiği, «adanmış ülke» ve kavuşacağı 
ümidini taşıyan yurttaşımız, bulunduğu ülkenin 
sorumluları tarafından yüz kızartıcı işlemlere 
mâruz kalmakta, kendisi orada, çoluk - çocuğu 
ise, Anayurdunda sefil ve perişan durumlara 
düşmekte ve kısacası Dimyat'a pirince giderken, 
evdeki bulgurdan da olmaktadır. 
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Dış ülkelerde kaçak olarak çalışmaya giden 
işçilerimizin yabancı Devletlerin polisi tarafın
dan ne tür işlemlere mâruz bırakıldıkları ve 
masum işçi yurttaşları dolandırabilmek için ne 
tür şebekeler kurulduğunu günlük gazetelerde 
takibetmenin utancı, sanırız her vatandaşın yü
reğini fazlası ile yaralamakta, millî gururunu 
incitmektedir. 

Anlaşmalar dışında turist pasaportu ile, yal
nız Almanya'da çalışmak için bulunanların sayı
larının yirmi bini aslan olduğu bilinmekte idi. 
Böylesine kabarık bir kaçak işçi sayısının, Dev
let Başkanının son defa Federal Almanya'ya 
yaptığı gezi sırasında verdiği demeçten sonra 
iki kat çoğalmak suretiyle elli bine ulaştığı ise, 
ayrıca bilinen bir gerçektir. Gerçekten, Devlet 
Başkanı, Federal Almanya'yı ziyareti sırasında; 
Resmî kuruluşlarca gönderilenlerin dışında tu
rist pasaportu ile Almanya'ya giden işçilerimi
zin bir defaya mahsus olmak üzere affedilecek
leri ve kendilerine işçi pasaportu taşıyan işçiler 
gibi hak tanınacağının, Federal Almanya yetki
lilerince kabul edildiği yolunda verdikleri de
meç sonucu, o ülkeye kaçak olarak turist pasa
portu ile iş bulmaya ve çalışmayı, gidenlerin 
sayısının kısa sürede yirmi binden elli bine ulaş
masına sebebolmuştur. 

Çalışma Bakanının Bütçe Komisyonunda 
eleştirilere verdiği karşılıkta : 

«Bonn'da bu koruyu Devlet Nasırı ile gorüş-
tüm, bir hal çaresi arıyacağız dediler. Cumhur
başkanı da seyahatinde bu konuyu Federal Al
manya Devlet Başkanına intikal ettirdi. Alman 
Hükümeti konunun üserine eğilmeyi prensibola-
rak kabul etmiştir. İstical edilmiştir. Affın ka
bulü ile realize edilmesi farklıdır, zaman ister.» 

Sözlerini sarf etmiş bulunması, dolaylı yol
dan bile olsa böyle bir kesin anlaşmanın hiç 
yoksa şimdilik mevcudolmadığım tesbit etmek
tedir. 

Devlet Başkanının, Federal Almanya'ya tu
rist pasaportu ile çalışmaya gidenlerin yirmi 
binden çok kısa bir süre içinde elli bine ulaşma
sına sebebolan ve Çalışma Bakanının Bütçe Kar
ma Komisyonunda «İstical edilmiştir» şeklinde 
nitelendirilen demecin gerek kendi şahsı, gerek 
işgal etmekte olduğu Yüce Makam ve gerekse 
bu demeç yüzünden sarar gören yurttaşlar ba

kımlarından büyük bir talihsizlik olduğuna işa
ret etmek gereğini duymaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 

iş ve İşçi Bulma Kurumunun resmî çizelge
lerine göre, 1961 - 1970 yılları arasında dış ül
kelere çalışmak üzere gönderilen işçi sayısının 
toplamı begyüz bin kişi civarındadır. Kesin ra
kam olarak (480 796) kişi. Bu tarihten önce ay
nı amaçla yurt dışına çıkanlarla, bu süreler 
içinde turist pasaportu ile gidip, sayıları kesin 
olarak bilinmiyenler bu toplamın dışındadır. 

Bu ölçüdeki yurttaşımızın yurt içinde sağia-
na,mıyan çalışma olanağına kavuşmaları ve elde 
eltikleri dövizlerin memleket ekonomisine yap
tığı olumlu etkiler nedeniyle sevinmenin yanı-
sıra, yakın bir gelecekte bu sosyal ve ekonomik 
olayın meydana getirmesi muhtemel bulunan 
olumsuz yönlerini de şimdiden düşünmek ve ge
reken tedbirleri bugünden almak kazınılmaz bir 
zorunluk teşkil eder. 

Dünya konjonktürünün göstermekte olduğu 
gelişme doğrultusu, işçilerimizin büyük ölçüler
de çalıştıkları yabancı ülkelerin ekonomilerin
deki gelişmeler ve en güçlü ekonomik yapıya 
sahibolan devletlerin bile savaşmak yoluna gir
dikleri ekonomik bunalımları bir yana bırak
sak bile, normal koşullar altında yurduna dön
meye karar veren işçilerin büyük gruplar ha
linde, ya da topluca yurda dönmeleri halinde 
ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik şartların da
ha öncesinden düşünülmesi ve gerekli tedbirle
rin şimdiden alınması gereklidir. Her yıl sayı
ları dörtyüz bin artan birbuçuk milyon kişilik 
işsizler ordusuna, yurt dışından dönecek yarım 
milyon işçinin de katılması ile meydana gelecek 
büyük topluluğun, sosyal ve ekonomik durum 
üzerinde ne ölçüde olumsuz etki yapacağı, hiç-

. bir açıklamaya yer bırakmıyacak derecede mey-
I: dandadır. Plân hedeflerinin gerçekleştirilmesin-
jj deki saptırmalar, kalkınma hızının her yıl bir 
| miktar düşmesi, Türk parasının dış değerinin 
\\ değiştirilmesinin yarattığı malî ve ekonomik so-

nuçlar nedenleriyle, mevcut işgücüne yeni çalış-
i ma alanları açmak yolundaki zorluk karşısm-
| da, ilerde oluşması kaçınılmaz durumda bulu-
| nan bu sosyal olayın tedbirlerini şimdiden al-
j mak daha da zorunlu hale gelmektedir. Ancak 
1 iktidar, yalnızca dış ülkelere çalışmak üsere 
\[ gönderilen işçi sayısının ve bunların sağladığı 
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dövizin artmakta olduğunun türkülerini de ça
ğırmakta, ilerdeki dönemler için en ufak bir 
tedbir düşünmenin ve almanın gereğini bile 
duymamaktadır, iktidarın bu tutum ve davra
nışını, bütün yaz boyunca gezip - eğlenen, tür
kü çağıran, ancak, karakış geldiğinde yaptığı 
hatayı anhyarak karıncanın lütuf ve ihsanına 
sığınmaya çalışan Ağustos böceğine benzetme
nin, haksız bir davranış olmıyaoağmı sanırız. 

BAŞKAN — Sayın Soğukpmar, süreniz bit
ti efendim. Lütfen konuşmanızı bağlayınız. 

0. E. P. GOTPU ADINA OSMAN SOĞTJK-
PINAR (Devamla) — Grupum adına ikinci söz 
hakkımı ela kullanacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun devam ediniz o halde. 
C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN SCĞUK-

PINAE (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
Ülkemiz 'ekonomik y'.h|den geri kalmadıktan, 

geri bırakıtembkîıam binam önce kurtelabiilmek 
içimi hızlı ve demigeli bıir kal'kınjmaıyı başarmak 
zorundadır. Bu amaca ancak ve yalnız plânlı 
bir yöntemle ulaşılması ımümküa oklblleceğin-
don, Anayasamız plânlı kalkımanayı öngcırenüş-
tür. 

Kalkınmada çok büyük bir ĉ tem taşıyan tek
nik personelin ve vasıflı işçinin bu kaçkınımla çfa-
basmda kullanılması yerene, dış ülkelere çalış
mak üzsre gıönderilmıoisrinüh akıl ve mantıkla 
bağdaştırılacak bir yönü olamaz. Dış ülkeler
den yapılan işçi isteklerinde ise, yüzde 35 ona
nımda vasıflı ve belirli yetenekte işçi şartı ileri 
sürülmektedir. Bu dunum karşısında tutaJacak 
yol, yurt kalkınması yönünden vazgeçilmez ööwan 
taşıman yetişmiş, kalifiye işçilerimizi çalışmak 
üssre yurt dışMia göcdörmıek yenine, kısa süre
de beceri kazandırılacak işçileri göndermek ol
malıdır. Bu konuda «ılgıbıaşıırida eğM'm» yolu öme-
rilmeye değer tek çözüm şekli olabilir. Bakan
lık, bu yöndeki çalışmalarını yeterirJee ycğunlaş-
ferarak, her halde yurt kalkinımıaı̂ ınıda hayatî 
emdin tsişıyaoi! kalifiye işçi gönderilmesine bir sem, 
vermelidir. 

Yvıfli duanda çalıdan işçilerimizin, büyük sı-
fcmllılıarr ve zorluklar kargılığımda. yaptıkları ta-
ısarruıflannın yeterince değerlendiril diğü inan
cında değiliz. Hükümetçe düzeiııleeıen 1970 yı
lına £iiit yıllık ekoın'oimiük raporda, sön yıllarda 
yuı̂ t dışına gidon işçi sayısındaki artışım, işçi 

dövizlerinde de artış sağladığına işaretten son
ra, 1979 yılı Eylül - Ocak işçi dövizlerimin 1989 
yılımın ayını dönemline göre, yüzde 80,9 oranın
da arıttığıma değinilmekte ve 1970 yılında son 9 
aylık işçi dövizi geMirin ihracat gelirlerine 
orpjnıının yüzde 56,8 oduğu beliriilmıektedir. An
cak, olumlu bir doğrultuya yönelmiş olan işçi 
dövMerindeki bu gelişmeyi daha da artırmak 
olanağı vardır. 

örneğim, işçi dövizlerimin daha büyük bir öl
çüde yurda gelmesini sağlıyabilimek için, para
mızın dış değerinin sabit tutulması gereklidir. 
Paramın dış değeri düştükçe işç'i dövizi artmaz, 
azalır. Bilirafln bu gerçek karşısında, yıllık eko
nomik raporda savunma nedeni yapılan işçi dö
vizi gelirimıMd artış ve bunun ihracat gelirle
rime olan oranımın, som para ayariaıması yapıl
mamış olsaydı, ulaşacağı düzey düşünülecek 
olmrisa, pek fasla gurur verici bir görüntü olmıa-
dığmı kabul elımek gerekir. 

Ayrıca, yurt dışımda çalışan işçilerimizin 
sağladıkları /tasarruf, kalkınma içtin gerekli ya
tırımlara aiktarılamalmıaiktaıdiır. İşçilıerilmizin 
alımteri ve yaibamcı ülkelerde sürdürdükleri sı-
kıjîiitıh hayat -koşulları karşılığı elide eidilen dö
vizler, iktidarın, Anayasada öngörülen köklü 
düsen, değişiklikleri ile ters orantılı israfçı ve 
gösterişçi devlet yönetimi yüzünden, yeni çalış
ıma alanları açacak ve çalışma olanakları sağ-
îıyan yatırımlar yerine, Bıoğae; Köprüsü gibi, 
momltaj sanayii gtilbi -ancak mutu bdr azınlığın 
çıkarına olan gösterişli, fakait, ©keenomik yönü 
ile verimsiz yatırımlara ve dışa bağlı sermaye 
'sahiplerime Devlet kesesinden ulufe dağıtıOırca-
•sına hovardaca sayurulmak yoliyle harcanmak
ta, :büke'î;ilm'£kteı5ür. 

Sayın milletvekilleri, tarım işçilerinin için
de bunaldıkları koşullar düzeltilmeli ve sömü-
riümelerine bir sön verilmelidir. 

Bu konunun taşıdığı Önem bakımından, Ça
lışma Bakanının Karma Bütçe Komisyonunda, 
«kanun tasarısı hazırlanmıştır. Devlet Plânla
ma Teşkilâtının gördüğü bâzı noksanlar nede
niyle Tarım Bakanlığınca yeniden incelemeye 
tabi tutulacaktır. Tarım işçisinin tarifi bir prob
lemdir.» yolundaki beyanı ile geçiştirilecek, sav
saklanacak nitelikte kabulüne imkân yoktur. 

«Dağdaki çobanlar bile hafta tatilinden ya
rarlanacak» şeklinde sözde siyasi nüktelerin 
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yapılması ve bu yolla oy avcılığına başvurulma
sından önce, büyük bir sorumsuzluk ve vurdum 
duym'azlık içinde, türlü sebep ve bahanelerle 
tarım işçilerini insanca yaşama olanaklarına 
kavuşturacak ve tarım ağalarının sömürüsünden 
kurtaracak Tarım iş Yasasının hazırlanmasın
dan kaçınmayı gerektirecek hiçbir haklı sebep 
öne sürülemez. Sorumluluk taşıyanlar, oy avla
mak için siyasi nükte yapmak yerine, taşıdık
ları sıfatın ciddiyetiyle bağdaşabilecek olumlu 
davranışların ve işlemlerin içine vakit geçirme
den girmelerinin zorunlu olduğunu artık idrak 
etmelidirler. 

Anayasanın 42 nci maddesinin Devlete yük
lediği (işsizliği önleyici tedbirleri almak) göre
vinin kaçınılmaz sonucu olan işsizlik sigortasını 
düzenliyecek yasanın da ele alınması gerekir. 

Çalışma hayatının, Anayasamızın öngördüğü 
sosyal Devlet doğrultusunda düzenlenmesi zo
runlu olduğuna göre, işsizlik sigortasının kanun
laştırılmasının gereği meydandadır, işsizlik si
gortasını düzenlemek amaciyle yeni sosyal ted
birlerin alınması, hiçbir zaman işçilerin yasa ile 
teminat altında bulunan haklarını, örneğin; kı
dem tazminatı hakkını ortadan kaldırır bir doğ
rultuda düşünülmemelidir. Gerçekten, Adalet 
Partisi hükümetleri tarafından, bundan kısa bir 
süre önce hazırlanan işsizlik sigortası yasa tas
lağında, bir yandan işsizlik sigortası gibi yeni 
ve gerekli tedbirlerin hükme bağlanması yanın
da, öte yandan, işçilerin tek güvenli dayanağı 
olan kıdem tazminatının ortadan kaldırılması 
da öngörülmüş ancak,.haklı ve ağır basan eleş
tiriler sonucunda bu taslağın kanunlaştırılma
sından vazgeçilmiştir. Arka niyet taşıyan bu 
olumsuz çabanın ötesinde, Hükümet işsizlik si
gortası konusunda olumlu bir çalışmanın içine 
girememiş olması, çalışanlar için çok büyük bir 
talihsizlik teşkil etmiştir. 

'Büyük bir sayıya ulaşan ve patronların in
saflarına terkedilip sömürü konusu olan çırak
ların, çalışma düzenlerini ve haklannı Devlet 
korumasına alacak olan (Çıraklık Yasası), çe
şitli iş çevrelerinin baskıları sonucu bir türlü 
çıkarılamıyan (İş Başında Eğitim) yasaları en 
kısa zamanda hazırlanmalı ve Meclislere sunul
malıdır. 

IpSaym milletvekilleri; 

I Çalışma hayatımızda huzursuzluk yaratan 
önemli konulardan birisi de, yürürlükte bulu
nan çeşitli yasaların işçi - memur ayrımında 
çelişkili hükümler taşımakta oluşu ve bu neden
le de uygulamanın çalışanları haksız kılacak 
doğrultuda yürütülmesidir. 

'274 sayılı Yasanın olumlu ve olumsuz yönle
rini eleştirmek amaciyle düzenlenen bir formda 
konuşan sendika liderlerinden birisinin şu söz
leri, bu konuda duyulan kuşku ve endişeyi açık 
olarak dile getirmektedir. Sayın Vekilin bunu 
çok iyi dinlemesini hasaten rica edeceğim. 

Adı geçen sendika sözcüsü konuşmasında : 
«274 sayılı Yasa, bugünkü hali ile kanun

laştığı takdirde, gece işçi olarak yatağına ya
tan 200 binin üzerinde bir kütle, ertesi günün 
sabahı yatağından devekuşu olarak uyanacak
tır.» demek suretiyle, işçi - memur ayırımındaki 
tutarsızlık ve aksaklıkları bütün açıkbğiyls di
le getirmektedir. Gerçekten, Anayasamızın 117 
nci maddesine göre, memur (Devletin ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin g,?nel idare esaslarına gö
re yürütmekle yükümlü olduktan kamu hizmet
lerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev sahibi) 
elan kişilerdir. Ancak, uygulamanın Anayasa 
tarafından saptanmış olan bu doğrultuda yürü
tüldüğünü savunabilmek olanaksızdır. 

Gerçek yönünden olduğu gibi, sosyal ve 
psikolojik yönlerden de işçi niteliğinde bulu
nanlar, 657 sayılı Yasa hükümleri bahanesiyle 
memur statüsü kapsamında mütalâa edilmekte 
ve baskılara uğratılmaktadırlar, örneğin, Dev
let sektöründe işçi olarak çalışanlara, 657 sayı
lı Kanun kapsamına geçip - geçmemek yolunda 
bir tercihte bulunmak kendilerine yasalarla ta-
mnm-ş bir hak olmasına rağmen, 657 sayılı Ka
nun kapsamına girmek istemiyenlerin işlerine 
son verileceği söylenerek, bu statüyü kabule-
zorlanmaktadırlar. 

Bu konuda D©vM Personel Dair'esi Başkanı, 
ITıa^tırma BalkaıMığma yazdığı 13 . 1 . 1971 
ıgünlü bir yazı ile : 

«MihkaMarını 'işçi ücretleri faslından alıp 
da, fifilen ifa dîMklıeıii hikmet bakımından 657 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (a) bendi ta-
nıanına giren personelin, 1 . 12 . 1970 tanithin-
(den itibaren görevlerini işçi statüsü içinde de
vam leltltllrmellerd 657 sayılı Kanunun 4 ncü mad-
ideısn ımuvaci£n'eısai!(de iimkânsiEiır. Ek geçici 18 
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mel mididenim ımıeıflhuırJu muhalifi muvacehesinde1 

D'ovlIdS iMemurfJuğruıma ginmek iisltıeıımiyemlierim iış-
lerüme son verileciektir.» yollunda fetvalar veri-
McdlknısiktiEldir. 

Sayın milletvekillerli, 
lîçiilı&ıün çıkartırı ile (bağdaştırılması ırjüm-

ıkiin iolmııyan bu îıafiasıız uygulamamın temıeimida 
yatan g*erçıelk, Adakt Paıliü&i JMddarının, var
lığımdan ralhatsıız ıcöduğu Anayasamızın, işçi faik
larım düzenl'iyem hükiüm ve illıkalerimden dîuy-
duğu iMuzaiTlsiüzüute ve «ınldiışısdir. 

Sayımı miIMv'eMllIsıli, 
274 sayılı 'Senıilükalar ve 275 sayılı Toplu iş 

SSsjağımEislinıin yürürllliğe iğir'diMıerl 1963 yılın
dan Ibu yana uıygulammakrı 'sırasında Ibiir kı-
187ta (boşlukların oıtaya çıMığı b'ir gierçtküiir. Bu 
ıboışlukllan <ve akııyam yönleri gidermek ama-
ayla, bir ıkıisıım ParlâJıraeniîlo üyeleri tarafından 
yapman emerleri ve Hükümetçe hazırlamam ta-
samlar M&cîillers seMk edilmiş ve bunlardan 
274 isaıyilı iSamdlükaEar Yaftasına ilişiklin olam&ar 
goriüşiüllteiek kamumilaşımıışıtır. Anayasaya aıykıın-
hk iddiası ve ipltafii için .açılan dâva sslbelbi ile, 
Anayasa Mainke'mıeedmlm incelenmekte bulunduğu 
adı gisçen yaisa, itseli Ikelsilıminıde ıbuıgüme kadar 
©şlime • raskmımamıış ölçüde biiyiük tısplfer'e ytol 
açımılş bulumiîmakltadır. 

Amayalsamıızım 124 ncü mıadıdssdnlde engörii-
len «ayalkUanıma» şeklimde nlîteltemdıirilierck, İ3-
ftanlbul vle Kocaeli ililierlinlds sıOaylöneltinı iliâmona 
kadar varaöalk ölçiüye ulaşan Ibu tepkilerde gcs-
tieniien n'eden, çalıişnüalanm Anayasamın hükme 
.bağladığı aenldilkaliara serlbestıöe üye olma ve 
çjflcma haM-omı ortadam kaldırdığı v& ısıemdiıka 
'kurma haklarını ıkıöıiblamak oıureJtiylıe Anayasa
mın .Mâl Edildiği .şıeiklimde özetlen'efci'Eır. 

'Çaüıişjmıa Balkanının, Karama 'Bütçe KıomSsyo-
mumda fbıeltİTİLltiiğıi gtfoi, Parftâıımenltıomum ısıolkağm 
g-iirliltİİ3ÜÎÎ3 göne yol alamıyamğı ne kadar bir 
-gerçeğin ifadesi ise, halikını ve hakikin sssi oldu
ğu düşünjuîierıek yapılan, eleştirime ve uyarma
larda- gerçek payı ariaştıriıııak da öyl'SGiime ibir zio-
nımlufek toeşGsil «öder. 

Dıemloikraoi, öz anl'afliıı ile çeşitli ve fearşılt 
fiikirl&rin vs düşüncelerin ısertbeistçe belirltiılidiiği 
ıbir yöntemi, lolimasma göne, karşıt filMrJeran ye
ltenince değeriıenidirdlmıeim ve bu görüjlerdii nşığı 
altımda, daha ömöe aitılan adımım bıeraiber'Mide 
sakıncalar taşıdığı görülmesi halinde, eıriki gö

rüşte diremmidk yerine haitamn varlığını kabul 
«»tmıelk insana özıgü olan .erldemSerin en ibüyüğü-
dür. 

Gısrçekiten, dalha yararlı olacağı ve yasadaki 
btaışlukları tamataıllamıalk vle aksaklıkları düızdit-
musk iddisaiyle hasırlanan ve kanunlaşan ame-
•tümde, işçikrûm idliIlekidMeri ısenlöjjkalara Serbest
çe gi'rdş ve çıkışlarımı kısıtlayacak ve mevcut 
(bir işçi kuruluşlunu kanun aoru lüle korumak, 
Ikangıısnnıda Ibulunıan bir ba ı̂ka kuruluşu yine ka
nun yolu ile yok etme ıdereeesJne ulaşan hü-
Ikümler mevcut bulunuyorsa, iş başarısını sağ-
lama/k yarime, süntıüşlmlöler vie daiha /büylük pialt-
lamalara yol açacak bu !tür davı̂ amışlarlda idi-
vmmmm yer'ime, Ihat'ayı Ikıalbul cl'taııe 'erideimi gcö-
Itonlilcireik, her dKi kamun toanısHU yenıiıdem 
iğfalden gıeiçdramcJk de iMeıcllüari© .sunulaıcak yo
lun en doğrulsu! lolacalktır. 

Sayın ımlllleltiVielkil'leri, 

ıSoöyal gfüvıenffiiğin tam ve yeterli olarak S!ağ-
l!anf.lbü;liro,?;3İ, ancak tüm çalııgrnL'arın sosyal si-
ıglorta kapsamına alımmalariyle kaMl lolalbiilir. 
Ülkemiiz lııomüz bu multlu ıdüzeye ulaş'maküan uzak 
feuiîunuyor. Bu mııultlu sonuca biram ömce ulaş-
ımamm ortak ddlsğilmılz olduğuna işareltltem ısom-
ra,, ımevcu't düşenin ve uyigulamamım yetenlmce1 

IfcOâylp iiıjlienıeıdıiğini imceleımsk yerinde olacak-
fcii*. Hülkü'ırjeti bu 'doğrulltudaıM olumlu ve er-
Ideaıılli yola daıve't eltmökls şerefli bir görevi ye
rime ıgGİtdrldıiğimik imamemi taşıyoruz. 

•Sosyal Sigortalar ıKurâ mu, sigortalı hasta
lar için kendi araçdığı ile sağlanan tedavi ımas-
rafknnın dışında, örneğin 1969 yılmıda özel 
»czaneîlSTie 57 mlillyon lira ödeımöde (bulunanuş-
tur. öaelî 'eıcaameler'in sıigor'balı işçilere verdlMe-
ni ilâcın bsidelind perakende fdyatlar üzerinden 
hesap/ladılkları tda bilinen bir gerçektir. Kurunı1 

ise kemdi kanalımdan sigortalıya verdiği ilâçla
rı doğruca imalâtçı ve itıhaîlltçı nıüsdsfcsislsrden 
satmallsa, toptancı ve perakenlde payı ödeımeik 
şöyle duıisum, ülstbell'k yüzde beş bir iskomltio ile 
satınalmak olıanağima sahip bulummakjtadıır. 
Yanlıız 1969 yılında Kurumum özel eczanıedene 
ödemıelk zorumda kaldığı ilâç bıedeli olam 57 mil
yon lirayı ele alarak yapılacak ufak bir ariik-
ıimetiık işüıem, aynı mıiktarldakJi ilâcın doğrudan 
doğruya Kurum tarafımdan sağlanması hallimde 
bu mfikltann 17 milyon lira elksüği ile ve en çok 
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39 milyon I ra barşıllığında sağlanabileceği • 
gerçeğM otaraya çıkaracaktır. Bu bakımdan, | 
506 sayılı Yasanın 124 ncü maddesi hükmü de-
ğişJtMlerek Kuruıma, yataksız sağlık tesMerimde 
dle eczane açmak yettlkisi tanınmak suretiyle, 
yanhız Ibir yıl içlimde 17 milyon liraya varan bu 
yensiz ve gereksiz harcamanın önüne geçitaneli, 
ıeüde edilecek bu fark daha verimli yönlere har-
caıımalı'dır. 

Kurumun sağlık hizmetlerine ilişkin görüş
lerimizi kısaca (beHrtltiilkten sonra, hüyük ölçüde 
kendi gelirimden kesilen primlerle varlığını sür
düren Sosyal Sigortalar Kurumunun yöneti
minde, Ibüyük pay sahlübi olan ilşıçji kesimimin da
ha çok letkil olmasını sağliyacak «bir yöne
tim uygulanması gereğine 'de değinmek isteriz. 
Bu yöntem şiöklinin uygulanması halinde, Ku
rum gelrlerinin sadece sigortala işçilerin çıkar
ları doğralfauısunda ve daha Ibüyük bir isabetle 
harcanacağımdan, siyasi iktidarlarım gerek! 
gereksiz yollarda Kurumu siöanürmeısinin ve 
malî sıkıntıya düşjtıülkçe Kurum tasarruflarıma 
pervasızca el aJtımıasımım önlenefbüeoeği inancımı 
taşıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının 
1971 malî yılı Bütçesine ilişkin C. H. P. nin gö
rüşlerini dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
bizlere grupum adına teşekkür eder, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve Çalışma Bakanlığı camia
sının tümüne saygılarımı sunarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Orhan Demir Sorguç'tadır. Buyurunuz 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DEMİR 
SORGUÇ (İzmir) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Çalışma Bakanlığının 1971 malî 
yılı Bütçesi üzerinde A. P Milet Meclisi Grupu 
adına görüşleroimizi arz etmek üzere huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, son yıllarda Türk ça
lışma hayatında büyük Ölçüde gelişmeler ol
muştur. Yüce Parlâmentomuzdan çıkarılan 
çeşitli kanunlar ve bu kanunların öngördüğü 
tüzük ve yönetmelikler ile bu gelişmeye yar
dımcı olunmuştur. 

İşçi - işveren ilişkileri Batı ülkelerindeki 
ölçü ve seviyeye ulaşmıştır. İşçilerimizin 1970 
yılı Aralık ayı sonu itibariyle aynı yıl içinde 

• yapmış oldukları toplu iş sözleşmelerinin bi-
| lançosu şöyledir : 

özel sektörde 1 057, kamu sektöründe ise 
2 278 işyerini kapsıyan 987 aded toplu iş söz
leşmesi yapılmış; bu sözleşmelerle, kamu sek
töründe çalışan 196 296, özel sekötrde çalışan 
60 209 işçinin ki, cem'an 229 050 işçinin, ya
rarlandığı görülmüştür. 

Her toplu iş sözleşmesi işçilerimizin gerek 
sosyal ve gerekse ekonomik halamdan daha 
mükemmel haklara kavuşmasını sağlamakta ve: 
iş verimini çoğaltmaktadır. 

Aynı yılın grevler ve kayıp iş gücü bilan
çosu ise şöyledir : 

Daha önceki yıllara oranla hu grev hare
ketleri asgariye indirilmiştir. Toplu iş söz
leşmelerinin müzakereleri sırasında taraflarca 
anlaşmaya varılamadığı için, 1970 yılı içinde 
72 grev kararı alınmış, bu grevlerin uygulan
masında ise 117 700 iş günü kaybolmuştur. 

Bu rakam, yukarıda belirttiğimiz ^ibi, son 
beş yılın en düşük işjgünü kaybıdır. 

İşçilerin özellikle Türk - İş kesimi, grev 
hakkını sanayide sulhu temin eden bir faktör, 
iktisadi mânada, işçi ve işveren münasebetle
rini tanzim eden sosyal bir araç olarak telâkki 
etmektedir. Büyük işçi çoğunluğu grev hak
kını bir amaç olarak değil, en son başvurula
cak 'bir çare olarak görmektedir. 

iSamimiyetle itiraf etmek gerekirse, Türk 
işçi hareketi, Anayasanın bekçisi ve demok-
rasimi'zin teminat ifadesi olduğunu bütün ef
kâra kabul etirmiştir. 

Toplu sözleşme ile grev hakkının verildiği 
günlerde, bu hakkın işçiler tarafından kulla-
nılamıyacağı, ülkemizin grevlerle anarşiye sü
rükleneceği iddiaları ileriye sürülmüştü. Bu
gün 'bütün hu görüşler iflâs etmiş, anarşistle
rin karşısında işçilerimiz rejime sahip çıkmış
lardır. 

Türk işçi hareketi ve onun gerçek temsilci
si Türk - İsin, her türlü imkânlarla donatılma
ya lâyik olduğunda, onlara verilen kanuni hak
ların en iyi şekilde kullanılacağında bütün ku
ruluşlar hemfikirdir, işçileri politik kamplara 
ayırmak istiyen kişi ve kurluşların varlığı ya
nında, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo
nu, Türk - İşin izlediği partilerüstü politika da 
ayrıca üzerimde durulmaya değer bir konudur. 
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Politik çıkarların ötesinde, kendisinin çıkarları
nı yurt çıkarları ile birlikte savunan Türk - iş, 
partilerüstü kalmak suretiyle baskı grupu ni
teliğini gün geçtikçe daJha da güçlendirmekte, 
itibarını artırmaktadır. Adalet Partisi olarak, 
(bu dirayetli kuruluşun içine politikanın sokul
ması ve işçilerin gücünü za'fa uğratacak bö
lünmelere meydan verilmesi taraftan değiliz. 

Muhterem milletvekilleri, son zamanlarda 
bâzı anarşist çevreler Türk işçisinin içine sız
ma ve onları sokağa dökme çabası içindedirler. 
Karanlık emellerine Türk işçisini vasıta kılmak 
iâtiyen bu bedbahtlar, işçilerimizin yurtsever 
davranışları karşısında hüsrana uğramışlardır. 
işçilikten gelen ve onlarla halen yakın ilişkisi 
bulunan bir arkadaşınız sıfatiyle şu kanaatimi 
samimiyetle itiraf etmek isterim: işçilerimiz 
memleketimizin kaderini ellerinde tutan poli
tikacıların ve siyasi teşekküllerimizin davranış
larını dikkatle ve yakından izlemektedirler. Bâ
zı siyasilerimizin ve siyasi teşekküllerimizin 
anarşist toplulukların yanında yer alması gibi 
veya bu toplulukları savunur duruma girmesi 
gibi, davranışlarını üzüntü ile karşılamaktadır
lar. Parlömanterlerin kıisır çekişmelerden sü
ratle arınmalarını ve memleket sorunları üze
rinde ciddî çalışmalar yapmalarını istemekte
dir Türk işçileri. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma hayatımıza 
kazandırmak zorunda olduğumuz kanunlar hak
kında da kısaca görüşlerimizi arz etmek istiyo
rum. 

iş Kanunu, şeklî yönden Anayasa Mahkeme
since iptal edildi. Aynı tasarı hazır olduğu hal
de Meclisimizden hâlâ çıkarılamamıştır. 274 sa
yılı Sendikalar Kanunu tadil edildiği halde, 
onunla kardeş olan 275 sayılı Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sı hazır olmasına rağımen henüz kanunlaşama
mıştır. 

ıSosyal güvenliğin asgari normları hakkında
ki 102 sayılı, milletlerarası çalışma sözleşmesi
nin onaylanması hakkındaki kanun tasarısı 
kadük olduktan sonra yeniden Meclisimize 
sevk edilmiş, gündemde görüşülmek için sıra 
beklemektedir. 

İYAK, işçi Yardımlaşma Kurumu kanun 
teklifi halen ele alınamamıştır. Tarım kesimin

de çalışan milyonlarca vatandaşımızın, Tarım 
iş Kanunu çıkmadığı için çektiği azaba bir son 
vermek lâzımdır. Tarım kesiminde çalışanlar 
sosyal hak ve güvenlikten yoksundurlar. Tarım 
iş Kanunu Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Sa
yın Başbakana sunulmuştur. Bâzı eksikliklerin 
giderilmesi ve ikmâl edilmesi için bu tasarı Baş
bakanlık tarafından, 8 . 9 .1970 tarihinde Çalış
ma Bakanlığına iade edilmiştir. Tasarıyı in
celeme imkânını biz de bulduk. Gerçekten ak
saklıklara meydan verecek pek çok hükümler 
taşımaktadır, örneğin; tasarıda kıdem tazmina
tı müessesesi yoktur, asgari ücret konusu, iş 
Kanununa rağmen yeniden tanzim edilmekte
dir. Çalışma Bakanlığı bu tasarıya son şeklini 
vererek biran önce Meclise getirmelidir. 

Bütün bu sayılan kanunlar, çalışma hayatı
mız açısından önemi gün geçtikçe artan sadece 
birkaç konuyu kapsamaktadır. Elbette başka 
kanunların da çıkarılması zarureti mevcuttur. 
Ne var ki, sayın Parlömanterlerimizin öncelik
le bu konularda işbirliği yapmaları ve politik 
düşünceler ötesinde, memleket menfaatlerinde 
birleşmeleri şarttır. Türk işçileri bizlerden bunu 
(beklemektedirler: 

Sayın milletvekilleri, 1970 yılı içinde çalış
ma hayatımıza hediye edilen ve fakat maalesef 
bâzı kişi ve kuruluşlarca yanlış ve maksatlı an
layış yüzünden olayların çıkmasına sebebolan 
274 sayılı Sendikalar Kanununu tadil eden 1317 
sayılı Kanun üzerinde de kısaca durmak istiyo
rum. 

Bilindiği üzere, 274 sayılı Sendikalar Ka
nunu, 275 sayılı Kanunla birlikte 1963 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunların yürürlüğe 
girmesinden sonra pek çok maddelerin uygula
mada aksaklıklara yol açtığı tesbit edilmiş ve 
gerek işçi çevrelerinde, gerek işveren kanadın
da ve gerekse siyasi kuruluşlarımızda da bu ak
saklıkların giderilmesi fikri hâkim olmuştu. 
C. H. P. ye mensup arkadaşlarımızın verdiği 
tadil teklifini, esasen bu boşluğu öteden beri 
gören ve tesbit eden iktidarımız da benimsemiş 
ve bunun sonucu olarak 1327 sayılı Kanun Yü
ce Meclislerimizde, bir siyasi parti hariç, diğer 
partilerin desteği ile çıkarılmıştır. Yedi yıllık 
uygulamanın sendika enflâsyonuna müsaidol-, 
duğu, işçi çıkarlarına aykırı bulunduğu tesbit 
edilince, bir kısım işçileri bünyesinde bulun-. 

— 552 — 



M. Meclisi B : 58 24 , 2 . 1971 O : 2 

duran ve ancak, güçsüzlüğü bir gerçek olan 
DİSK ayağa kalkmış ve bu kuruluş ise, maale
sef bâzı kişi ve kuruluşların desteğini görmüş
tür. 

Muhterem milletvekilleri, bizim kanaatimiz 
odur ki, sendikalar, işçilerin menfaati için ku
rulmuş birer dernektir. Fakat bâzı çevreler, 
işçileri sendikaların menfaatine çalışan birer 
:fert gibi telâkki etmektedirler. Parçabölük, 
îküçük küçük 2 000 e varan sendika adedi, çalı
şanlara hiçbir suretle faydalı olamıyacak, Türk 
ekonomisine, Türk iş hayatına huzur getirmiye-
eek, kısır sendika çekişmeleri Türk iş hayatını 
elbette geriye götürecektir. 

Sayın Osman Soğukpınar arkadaşımla bu 
konuda ayrılıyoruz. Bu konuda beraber olma 
miza imkân yok, hattâ kendi grupu içindeki 
arkadaşların bir kısmının dahi onunla beraber 
olmasına imkân yok. 

Sevgili arkadaşlarım, 1317 sayılı Kanunla 
güçlü sendikacılığın hâkim kılınması, sarı sen
dikacılığın yok edilmesi, bir iş kolunda kurulu 
birden fazla sendikaların birleştirilmesi, dağı
nık işçi topluluklarının bir araya gelmesi müm
kün kılınmış, Türk sendikal hareketi güçlen
miştir. 

1963 yılında yurdumuzdaki sendika sayısı 
160 kadardı. Sendikacılarımızın gayretleriyle 
bu kuruluşlar birleştirilerek iş kolu sayısı olan 
36 ya kadar indirilebilmişti. Fakat, maalesef 
daha sonraları türlü siyasi, ideolojik ve men
faat hesapları ile bu sayı ikibine çıkmıştır. Sen
dikacılığımız mutlak tedavi edilmesi gereken 
bir hastalıktan mustarip hale gelmişti, Türk 
sendikacılık hareketinin güçlü ve sıhhatli ol 
ması, her şeyden önce yurdumuzdaki çalışma 
barışının korunması anlamına gelir. 

Bu nedenlerle, ayrı siyasi kanaatlere sahi-
bolmakla beraber, Yüce Parlâmentomuz ve has
talığın teşhisini koymuş, tedavi yollarını araya
rak 1317 sayılı Kanunu yürürlüğe sokmuştur. 
Bu yolda emeği olan bütün parlömanterlere te
şekkürü bir borç bilirim. 

Arkadaşlarım, tam tedavi yolları bulun
muşken, bâzı siyasilerimiz ortaya çıkmışlar, 
«Bırakınız efendim, bu parça bölük sendikalar 
kendiliğinden birleşsinler,» gibi, konunun öne
mini anlamaz bir tumum içine girmişlerdir. Bu 
görüşler, Türkiye'nin, siyasi, sosyal ve ekono

mik kaderinde söz sahibi olmak iddiasında olan
ların davranışlarıyla kabili telif hareketler 
değildir. Anayasamızın önünde ve Anayasa Mah
kemesinin çeşitli kararlarında güçlü sendikacı
lık ilkesi kesinlekle belirtilmiştir. İdeolojik, sa
rı, tabela sendikacılığı gibi kuruluşlara Anaya
samızı müsait görmek, yine Anayasamızı teme
linden inkâr etmek demektir. İttifaka yakın ek 
seriyetimizin malı olan bu Kanun, Anayasa 
Mahkemesinde olduğu için üzerinde daha fazla 
durmadan geçmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 275 sayılı Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu da en az 274 
sayılı Sendikalar Kanunu kadar tashihe muh
taçtır. Bu nedenle tadil tasarısı iktidarımızca 
hazırlanmış ve halen yüce meclislerdedir. Bu 
tasarının süratle kanunlaşmasında zaruret var
dır. Özellikle sözleşme yapma yetkisindeki usul, 
sözleşmelerin nevileri, muhtevaları, arabulucu
luk, uzlaştırma, tahkim gibi konularda görülen 
aksaklıkların giderilmesi Adalet Partisi G-rupu-
nun amacıdır. Bu kanunu çıkarırken, 274 sayılı 
Kanunun tadilinde olduğu gibi, tereddüt gös
terir, küçük hesapların takipçisi durumuna dü
şersek, çalışma hayatımıza katkıda bulunduğu
muzu hiç bir zaman iddia edemeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yurdumuzun sosyal 
ve ekonomik kakınmasında en önemli rolü oy
nayan bakanlıklardan birisi, şüphesiz Çalışma 
Bakanlığıdır. Bu Bakanlığımız işçilerin sağlığı, 
sosyal güvenliği ve iş şartları bakımından üze
rine düşen görevi yerine getirmenin gayreti 
içindedir. Bu konuda gerek işçi teşekkülleri, 
gerekse işveren kuruluşlarıyla sıkı bir işbir
liğini sağlamışlardır. Bakanlık çalışmaları üç 
ana bölümde toplanabilir. 

işçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin 
sağlanması maksadıyla teknolojinin gerektirdi
ği personelin istihdamına âzami gayret »arf edil
mekte ve bu suretle 1839 iş güvenliği müfettişi 
halen mesailerine devam etmektedirler. Elbet
te ki, yurdumuzdaki işyeri sayısı ve bu işyer
lerinde mevcut ilkel şartlar göz Önünde tutu
lursa, bu kadronun gerekli hizmeti görebilmesi
nin mümkün olamıyacağı gerçeği ile karşı kar
şıya kalırız. 

Diğer taraftan, teftiş raporlarım değerlen
diren ve uygulıyan büroların kadro bakımından 
takviyesi şarttır, Kadronun yetersizliğine rağ-
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men 12 aylık faaliyet içinde 19 456 teftiş yapı
labilmiştir. işyerleri sıhhi ve teknik açıdan tef
tişe tabi tutulmuş, noksanlıkların giderilmesine 
çalışılmıştır, işçi sağlığı ve iş güvenliği husu
sunda eğitim faaliyetlerine hız verilmiş, Bakan
lıkça işçi - işveren birliği sayesinde yıl içinde 
dört seminer tanzim edilmiştir. İşçilerin güven
lik ve sağlığını koruyucu malzemenin standart 
hale getirilmesi ye koruyuculuk vasfının geliş
mesinde önemli çalışmalar yapılmış ve yapıl
maktadır. 

iSevgili arkadaşlarım, 804 sayılı Kanunla ku
rulan ve yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin 
sorunlarının çözümlenmesini hedef alan Bakan
lık dış teşkilâtı, gerek personel ve gerekse malî 
imkânlarla takviye edilmelidir. Bu yolda bâzı 
adımlar atıldığını müşahede etmekle beraber, 
daha geniş ölçüde imkânlar bulunmasını temen
ni etmekteyiz. G-eçen bütçe yılı zarfında Avus-
turalya'da bir Çalışma Ataşeliği kurulup, faali
yete geçirilmiştir. Berlin'de Ataşelik görevini 
UedvİM için mukaveleli bir uzman vazlif elendiril-
miş ve ataşe tâyini için kadro beklenilmektedir. 
Nuremıberg'te yeni bir Ataşelik açılacaktır. Pa
ris'te bir Çalışma Ataşeliği ihdas edilmiş, tâyin 
için kadro alınması beklenmektedir. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizin çeşitli sorunla
rının halli için dış teşkilât personel kadrosunun 
takviyesi maksadiyle hazırlanan ve Millet Mec
lisi komisyonlarında bulunan tasarının süratle 
kanunlaşması artık zaruret haline gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bakanlık bütçesi ye
tersizdir. özellikle dış ülkelerdeki faaliyetlere 
münhasır olmak üzere, bu yıl bütçeye 2 milyon 
lira konulmuştur. Bu meblâğ ile memleket has
reti içinde bulunan yurttaşlarımızın sosyal, eko
nomik, kültürel ve sair ihtiyaçlarını karşılama
ya çalışacaklardır. Onların, memleketimiz ile 
olan bağlarının devam ettirilmesi, moral eğitim
leri için çeşitli sanat, kültür faaliyetlerine yer 
verilmesi ve kurulan işçi derneklerine daha ge
niş ölçüde yardımcı olunması gibi, çok yönlü 
ihtiyaçların giderilmesine çalışılacaktır. 

(Sırası gelmişken şunu da memnuniyetle be
lirtelim ki, Çalışma Bakanlığımızın Alman Ça
lışma Bakanlığı ile temasları sonunda, ülkemiz
den bu ülkeye gönderilecek işçilerin bir eğitim
den geçirildikten sonra gönderilmesi uygun gö
rülmüş ve her işçi için Batı Almanya Hükümeti 

200 Mark ödemeyi kabul etmiştir. Böylelikle 
işçilerimiz, evvelâ memleketimizde' bir eğitim
den geçirilerek dış ülkelere gittiğinde, gerek 
işine ve gerekse muhitine daha çok intibak et
mesi sağlanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 506 sayılı Kanun, 
halen 06 ilimizde tek işçi çalıştıran işyerlerine 
kadar teşmil edilmiştir. 1971 yılında, İstanbul 
da kanun kapsamına alınmak suretiyle, bütün 
yurda şâmil bir sigorta tatbikatı sağlamış ola
caktır. 

(Sağlık hizmetlerine de şöylece bir göz at
makta fayda vardır. 1970 yılı sonunda 55 hasta
ne, 3 sanatoryum, 3 doğumevi, 52 dispanser ve 
61 sağlık istasyonu olmak üzere, 174 sağlık te
sisi ve bu telislerde 11 093 yatak sayısı vardır. 
1971 yılında yapılacak ilâvelerle hastane sayısı 
05 e, yatak sayısı da yüzde 20 artışla, 13 365 e 
yükselecektir. 1971 yılında hizmete girecek ya
taklı tesisler şunlardır : Zonguldak hastanesi 
500 yataklı, İzmir Tepecik Hastanesi 500 yataklı, 
izmir Tepecik Çocuk Hastanesi 200 yataklı, is
tanbul Göztepe Hastanesi 500 yataklı, Sivas 
Hastanesine ilâve 205 yatak, Adana Hastanesi
ne 385 yaltak, Konya Ereğlisi Hastanesine 32 
yatak ilâvesiyle, önümüzdeki bütçe yılı içinde 
2 272 yatak daha ilâve edilmiş olacaktır. 

Ayrıca 1971 yılında hizmete girecek dispan
serler de şunlardır : Çayeli, Cevizli, Cağaloğlu 
sağlık istasyonları dispanserler haline getirile
cek, Tekirdağ, Turhal, Yarımca'da birer dis
panser açılmak suretiyle dispanser sayısı 58 e 
yükseltilecektir. 1971 yılında hizmete girecek 
sağlık istasyonları ise, Suluova, Susurluk, Bin
göl, Bitlis, Muş, Siirt ve emsali gibi yerlerde 
açılarak faaliyete geçirilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi ailelerinin ba
rınma ihtiyacına cevap veren konut, toplum ha
yatımızın en önemli unsurlarındandır. Konut, 
sadece barınak niteliği ile değil, memleketimiz
de hızla devam eden şehirleşmenin bir icabı ola
rak, onun şekilleşmesimde de en önemli bir et
ken ve bir unsurdur. Adalet Partisi iktidarı 
olarak bu önemli ihtiyaca gerekli Önemi veriyo
ruz. 

Bu düşünce ile evsiz sigortalılara 1909 yılı 
sonuna kadar kredi tahsiisleriyle yapılan 42 169 
komult, sigortalıların kenldi kurdukları koopera
tifler, doğrudan doğruya Sosyal Sigortalar Ku-
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rumra ile Etibamk, Sümerbank ve Karabük De
mir - Çelik müesseseleri aracılığı ile yaptırıl
mıştır. 1070 yılımda yine bu kuruluşlar aracılığı 
ile 6 831 konut daha yapılmak suretiyle, mik
tar 49 bine yükselmiştir. 1971 yılı içimde ayrı
ca 20 900 konut kredisinin tahsisi yapılacağı ön-
gbrülımlüşıtür. 

Ancak, memleketimizde faaliyet gosîteren 
mesken kooperatifleri .delaletiyle 1971 ve daha 
sonraları iğin yaptırılması plânlamam işçi konut
larının, Emlâk Ahm Velisi Kanununun getirdi
ği yemi hükümleriyle, toplu veya blok inşaatla
rın tamamımin değeri üzerinlden yalnız 50 bin 
liralık bir muafiyete tabi tutulması, Kooperatif
çiliği ve kabîl sosyal komut inşaatçılığımı bal-
talıyacaktır. Tememmimiz, kâr amacı olmaksızın, 
ıdar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak 
için kurulmuş mesken kooperatiflerince yaptırı
lan ev eveya dairelerin her biri ayrı ayn muafi
yete tabii tutulsun, sosyal konut imşaaitçılığı da 
bu suretle teşvik edilmiş olsun. Ayrıca, evvelce, 
yetersizliği sebebiyle Adalet Baıitisi iktidarın-
(da 60 bin liraya çıkarılan komut kredilerimin, 
(bu bütçe dönemi içdmıde 70 bin liraya çıkarılma-
8imlda da kooperatifçiliği destekleme bakımım
dan büyük faydalar olduğu kamaltimdeyim. 

BAŞKAN — Sayın Sorguç, grupun diğer 
hakkımı da kullamıyorsumuz, değil mi efendim? 

AP. GRUPU ADINA ORHAN DEMİR SOR
GUÇ (Devamla) — Evet, efemidiim. 

(BAŞKAN — Peki, efenıdlilm, devam buyu
rum. 

ORHAN DEMİR SORGUÇ (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, Çalışma Bakanlığımı 
en çok meşgul edem konulardan biri ide işsiz 
yurttaşlarımıza iş temim, ötmek sarunuidur. Som 
15 yılda ülkemizin imkânlarıma bir misli daha 
kaltikıda bulunduğumuz halde, işyerlerinin artışı 
ile mıüf us ve işgücü artışı alaşımdaki dengesizlik 
giderilememiş ve işsizliğin problemleri temelden 
(bir çözüme bağlanamamıştır. 

İş bulana ile görevlendirilen İş ve Işçli Bul
ma Kurumu, yıllık icra pâmlanma koaımuş ted-
birleride malî destek de öngörüldüğü halde, büt
çesinin dar bir çerçeve içimde bulunuşu nede= 
niyle hedefe varmakta güçlükler çekmektedir. 
Buma rağmen bu kurumun olağanüstü bir gay
ret içlinde olduğumu kabul etmek gerekir. Ka-

I sim 1970 ayı somu itibariyle Kuruma müracaat 
edecilerden 318 973 işçi, bu yıl içinde, işe yer-
legMeibilmişJtiır. Ayrıca, 1970 yılında dış ül
kelerde çalışmak üzere müracaat edem işçiler
den 128 491 kişi yurt dışımda muhtelif işyerle
rine yerleştirilmiş, bu rakam, diğer şemselere 
oramla dış ülkelere gönderilen işçi bakımımdan, 
rekor seviyeyi bulmuştur. 

Çalışma Bakanlığı aracılığı dle yurt dışımda 
işe yerleştirilem vatamdaşlaomıızldam ayn olarak, 
turist pasaportu ite, özelikte Ataunya'ya giden 
ve oralarda iş bularak çalışan işçüerimiftirn du
rumu bir problem halimde halem' devam etmek
tedir. Çalışma Bakanlığımın, çeşitli safhalar gös
teren bu konu üzerimde önemle durlmasını ve bir 
çözüm yolu bulmasımı tememmi ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal yaşaoltısı her 
geçen gün biraz daha gelişen memleketimizde, 
Çalışıma Bakanlığının görevleri de aynı oramda 
ağırlaşmaiktaldıır. Kalkımmıaimızım temel unsuru 
işçi - işveren çevrelerimin günlük yaşamtılanmı 
dahi takiple bu çalışma hayatımı sulha ve gü
venliğe kavuşturacak mevzuatı hazırlamak, bil
hassa toplu iş sözleşmesi dönemine girdikten 
sonra, sözleşmemin yapılışımdan uygulama ve 
geçişine kadar her zaman, çıkabilecek ihtilâfları 
gtildeTİmek ve uygulamayı izlmıek gibi, kuruluşun
dan somra gelişen sosyal hayatımızın yeniden 
yükleldiği hizmetleri ifa etmek, Çalışma Bakan
lığınım görevleri arasımda olmuştur. 

Bu ağır görevlerim ifasımm yanusıra, 1953 yı
lımda alınan çok cüzi kaidırblar dışınida, şimdiye 
kaldar her hangi bir ilâve yapılmaimıştır. Aynı 
kaldrolanm görevi içimde bütün bu hizmetlerin 
yerine getirilmesine çalışılmaktadır. Bugünkü 
kadro ile durmadan gelsem çalışma hayatımı
zın sorumlarımı takip ve çözümlemeye artık im
kân kalmamıştır. En başta bu bakamlığım bir 
binası yoktur. (Sosyal Sigortalar Kurumu bdma-
sımıda karacıdır. Bu duıruım, Kurumu da zor du
ruma sokmaktadır. 

Çalışınla OBakamlığnıım arşiv meselesi gittikçe 
büyüyen ve zorlaşan bir hâdise halimdedir. İş 
kazaları ile meslek hastalıklarını azaltmak için 
kurulan İşçi Sağlığı ve îşgüvenliği Eğitim ve 
Aragtamma Merkezi binası halem yapılmamıştır, 
gayrliimüsait bir binada faaliyet halindedir. Is-

I tenilen randıman bu yüzdem alımamamaktaJdır. 
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Bölge çalışma müdürlüklerinin pek çoğunda 
fcir vasıta dajhi yoktur. Mevcüdolanlar ise, tah
sisat yokluğu nedeniyle arabalarını tamir dahi 
eıtıîıirememekte ve hizmet görememektedirler. Bu 
nedenle iş teslbitlerli programa b&ğlaniamamakta 
ve aksamaktadır. Daha önce de beliıitiiğimiz gi-
!bi, Meclis komisyonlarında bulunan 864 sayılı 
Kanunu tadil eden kanunun biran önce çıkarıl
ması zaruret halindedir. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizin okul çjağındaM 
çocuklarının okumalarını temün için gönderilen 
öğretmen kadrosu yetersizdir. Bunun takviyesi 
için Çalışma Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakan
lığının işbirliğine ihtiyaç vardır. 

lîşçli emeklilerinin taban aylık ücreti 360 li-
ırajdır. Bu raJkam, tsfoıt edilen asgari ücretin ay
da İSO lira noksanıdır, Kaldı ki, Emekli San
dığımdan maaş alan emeklilerin başlangıç üc

retleri yükseltilmiş ve iıM ayrı kurumdan ma
aş alan emekliler anasında farklar yaratılmıştır. 
'Bu haksızlığın mutlak giderilerek, işçi emekli
lerinin aylık taban ücretlerimıin 540 liraya çıka
rılmasını temenni ederiz. 

İş mahkemelerinde işçi temisildilerimiz yok
tur. İşçi - memur ayırımı haledfilelmetmişitir. Bu
nun için de gerekli mevzuatın hazırtamasını 
Çalışma Balkanlısından bekliyoruz. 

Aldalet Partisi Grupu olarak, Ça/lışma Bakan
lığının yapmakla yükümlü olduğu hizımetleri 
yerine getirmesi için gerekli ihtiyaçlarını arz 
eltmeye çalıştık. 1971 yılı bütçesinin Çalışma Ba-
kanllığına ve teşkilâtına haıyırlı olmasını diliyo
ruz. 

'Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
ıBAŞKAN — 4 aded kanun tasarısının açık 

oyîamlaJsına (oyunu kullanmayan sayın milletve
kili varsa, lütfen oylarını kullansınlar. 

Gruplar adına, grup sözcüleri görüştüler. 
Kişisel görüşlerini arz eltmıelk üzere ilk söz, Sa
yın Bialhir Ersoyıd'a, buyurun. 

IBAHÎR ERSOY (îstanlbul) — Sayın Başkan, 
muhterem Meclislin değeri üyeleri, $ayın Ba
kan ve bakanlığın muhterem değerli mensup
ları, 

IKişıisel görüşlerimi arz etmiek üzere huzuru
muza çıkmış bulunuyorum. Konuşımjalarıma baş
larken, Sayın Bakanlığın fedakâr, cidden dar 
imkânlar içerisinde büyük basan elde etmeye 

savaşan değerli mensuplarını saygı ile selâmla-
ımaik, bilhassa benim için bâr bahtiyarlıktır. 

ıBu arada değerli arkadaşlarım, geçen sene-
fci Çajlışma Bakanlığının bütçesinin müzakeresi 
sırasında Ortak Pazar ülkeleri sendikalarının, 
Ortak Pazarın uluslararası hale dönüşünün ya
rattığı problemler karşısındaki tutumlarına de
ğinmiş, Çalışıma Bakanlığının konuya dikkatini 
çekmiştik. Bugün, bu durumu birtaz daha etraf
lıca ve bir 'başka açıdan ve aynı neticeye varır 
şekilde ele almak istiyorum. 

İhracatımızın genel manzarasına bir göz atar
sak, durumu şöyle Iteslbit ederiz, tüm ihracatımı
zın yiüzde 79,6 sini zirai ürünler, yüzde 6 sini 
hammadde, yüzde 3,6 sini sınai yarı mamuller, 
yüzde 5,4 nü sınai mamuller, yüzde 5,4 nü gıda 
sektörü ürünleri teşkil etmektedir. 

Şimdii bu ihr&caît durumumuzun içıinde Or
tak Pazarın yeri nedir Bu, değişik bir mlanzara 
laırfz eder. Bilhassa 1966 da bu nislbetıin yüzde 
3,92 kadar düg/müş olduğunu görüyoruz. Şimdi 
/bu nisbetier elbette iki yükseliş göstermektedir. 
Fakat genel duruma g*öre bu artış büyük önem 
İtaşımaz. Buna karşılık, ithalâtımızın yüzde 80,6 
sı sınai mamuldür. Bu yüzde 80,6 nın, yüzde 
90,8 i ise Ortak Pazar ülkelerindendir. Geçiş dev
resinin gelişimi sonunda bu nisbet arıtacak, böy
lece ithalâtımızın yanında ihracatımızın çok cı
lız kaldığını göreceğiz. 

Aslında «anaya1 gücümüz, Ortak Pazar millet
lerinden ayrı ayrı zayıf olduğu varsayımı ista
tistikle belirlendiğine göre, bu güçlü işletmelerin 
baskısının bize neye malolacağı suali korkunç 
ihtimallerle karşılaştırır insanı. 

önce şu tabloya bir bakalım. Ortak Pazar 
ve Türkiye'de işletme büyüklükleri: 51 işçiden 
fazla işçi çalıştırılan işletmelerin genel sanayide 
payı Türkiye'de % 13, Almanya'da % 70, Bel
çika'da % 71 Fransa'da % 60, İtalya'da 
% 53, Holânda'da % 72 dir. Bin kişiden faz
la işçi çalıştıran işletmelerin genel sanayideki 
paylan Türkiye'de % 1, Almanya'da % 26, Bel
çika'da % 21, Fransa'da % 16, İtalya'da % 12, 
Holânda'da % 27 dir. 

Görülüyor ki, geçiş dönemi gelişip, sınai ma
mullerinden Ortak Pazar markalılan vitrinleri 
doldurmaya başlayınca işletmelerimizin bocala
dığını görürsek ve bunun sanayimize, dolayı-
siyle işçilerimize büyük problemler çıkarlığına 
tanık olursak şaşmıyalım. 
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1838 de ingiltere ile yapılan ticaret anlaş- I 
masının memlekette mevcut binlerce dokuma 
tezgâhını ve diğer imalâthaneleri ne hale sok
tuğunu, arkasından gelen benzeri anlaşmalar
la, yerli tesislerin rekabete dayanamayıp nasıl 
kapandığını kitaplarda okuyoruz. 

önemli olan teknoloji ve bunda ortakların 
bizden güçlü olduğudur. Teknolojik gelişim 
farkını giderecek tedbirlerin gerektiği önemde 
alındığını göremiyoruz. Buna mukabil, işçile
rimizin Ortak Pazar ülkelerine gidişleri için 
belli bir kolaylık da sağlanmış değildir. Ortak
lık, ortaklarla tek tek bu konunun hallini tav
siye ediyor. Yoksa, işçi ihtiyaçlarını bizden 
sağlamaları garanti edilmiş de olmuyor. 

Sayın Çalışma Bakanının, gelen karanlığa 
bir kere daha dikkatini çekeriz. 

işçi dövizinin tek başına kalkınma unsuru 
olmamasına rağmen, memleketin büyük bir gelir 
kaynağı haline gelmiş olması bizi gevşetmemeli-
diı1. Bugün dış ülkelere senede ortalama 
100 000 işçi gidiyor. Aralık 1970 sona itibariy
le 259 milyon dolar işçi dövizi gelmiştr. «1971 
yılında bu miktar 400 milyon dolar olacak» de
mek, yeterli doğildir. Geleceği dikkatle hazır
lamaya ve karşılamaya çalışmalıyız. 

Bu arada, Almanların yardımıyla üç. dört 
aydır çalışmaya başlıyan meslek kurslarının tat
bikatta faydası görülmüştür. Buna işaret et
mekte fayda vi.rdır. Lâkin, Almanlar yardımı 
keserlerse, bu hayırlı teşebbüsün aksamaması, 
aksine devamlılığının sağlanması için Hüküme
tin, dolayısiyle Çalışma Bakanlığının gerekli 
tedbirleri almasını bekleriz. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvelki hatip
lerin işaret buyurdukları gibi, hayat her gün 
daha pahahlanmaktadır. Bilhassa devalüasyon
dan sonraki durumun, piyasanın az gelirli, mah
dut kazançlı vatandaşların yaşantısını daha 
çok çekilmez hale sokmuş olduğunu görüyoruz. 
Memurların durumu henüz dramatik manzara
sını yitirmemiştir. Dar gelirli işçi, esnaf gibi 
vatandaşların yaşama şartları bambaşka güç
lükler altındadır. 

Bu meseleyi nazarı itibara alırsak, pahalılı
ğın bu ağırlığını hissederek durumu yeniden 
gözden geçirirsek, göreceğiz ki, memleketimiz
de asgari ücret durumu yeniden tesbit edilmeli
dir. Bakanlığın bu mevzuda gerekli tedbiri al
masında zaruret vardır. I 
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Değerli arkadaşlarım, bu arada çocuklarımı
zın okutulması külfeti dolayısiyle, geçen sene 
temas ettiğimiz bir noktayı bir kere daha bura
da Umumi Heyetin huzurunda dile getirmekte 
fayda görüyoruz. 

Arkadaşlarım, bir tahsil sigortası kurulması 
zarureti vardır ve Bakanlığın bu konuyu etüt 
ettirmesi zaruridir. Bakanımız geçen sene bu
radan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
yapılan tenMdleri cevaplandırırken, 5 000 işçi 
çocuğunun peyderpey okutulmakta olduğunu 
beyan etmişlerdi. Bu beyandan güç alarak tek
rar ikaz ediyor ve ısrar ediyoruz; tahsil sigor
tası ihdası mümkündür, etüt edildiği takdirde 
bunun formüle edilmesi mümkün hale girer. 

Değerli arkadaşlarım, Türk işçi hareketinin 
temsilcisi olan sendikaların bugün içinde bulun
duğu manzarayı, bu bütçe müzakeresi dolayısiy
le, bir kere daha gözden geçirmekte fayda gö
rüyoruz. 

1317 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesin
de olması dolayısiyle üzerindeki teknik müna
kaşayı elbette şu anda yapacak değiliz. Fakat 
bu kanunun Anayasa Mahkemesinden çıktık
tan sonraki durumu üzerinde değerlendirme ya
pılması daha isabetli olur. Mevcut partilerin 
Anayasa hükümlerini muhafaza etmek mecbu
riyetleri vardır. Anayasanın tefsirinde kanaat
ler değişik olabilir. Ama, Anayasa Mahkemesi 
Anayasanın tefsirindeki değişiklikleri perçinli-
yecektir. Kabul etmek gerekli ki, bu bir Ana
yasa Mahkemesi kararıdır. O itibarla, partile
rin buradaki tutumu hakkında şu anda bir 
yergide bulunmanın lüzumsuzluğuna kaaniim 
ve bunun münakaşasının ilerde daha geniş yapı
lacağına inanıyorum. 

Türk işçi hareketinin hiçbir zaman 36 ya 
inmediğini, sendika sayısının 36 ya inmediğini 
ve bu sayının devamlı çoğalmakta olduğunu ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir tarihî ger
çektir. 

Bu kürsü, millet kürsüsüdür. Millet kürsü
sünden gerçeklerin dile gelmesi gereklidir, ilerde 
Anayasa Mahkemesinin kararından sonraki du
rum yeniden değerlendirilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, görüşlerinizi bağ
layınız efendim. 

BAHİR ERSOY (Devamla) — Ve bu arada 
1317 sayılı Kanıma Î6 Haziran yürüyüşü ile baş-
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layan, genişleyen reaksiyonun, Erzurum'da 
Türk - İş Kongresinde sayın Çalışma Bakanının 
«DÎSK'i kapatacağız» tarzındaki beyanının ga
zellerde intişarı ile &?., güc, bulduğunu hatır
latmak isterim. İnsanlar, meselelerini dile geti
rirken gerçekleri olduğu gibi söylemek mecbu-
riyatmdedir. 

Sizleri saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sırala
rından ialkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miş/dr. Gruplar ve şahsı adına beyanda bulunan 
milletvekillerine cevap vermek üzere sayın Çalış
ma Bakanı Seyfi Özfcürk, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; 

Çalışma Bakanlığının Bütçesi üzerinde gerek 
parti grupları adına, gerek şahısları adına ten
kit ve temennilerde bulunan değerli hatip arka
daşlara şahsım iadınia, temsil ettiğim Bakanlık 
camiası adına şükranlarımı arz ederek sözlerime 
başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli grup sözcü
lerinin üzerinde müştereken durdukları ana-
konular var. Evvelâ o konular üzerinde izahat 
vermek ihtiyacı içindeyim. Bilâhara arkadaşla
rımızın münferiden temas ettikleri hususları 
da yegan yegan cevaplandıracağım. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik konusu üzerin
de hemen hemen bütün hatipler durdular. İşsiz
lik meselesi, istihdam meselesi, bugün dünyada 
gelişmiş memleketlerin dahi bir devlet politikası 
olarak, anamesele olarak kabul ettikleri önemli 
hususlardan birisidir. Gelişme halinde bulunan 
memleketlerde de ayrı bir özellik taşır, ağırlık 
taşır. 

Türkiye, gelişme halinde bulunan bir mem
lekettir. Tarımdan sanayie geçmek için plânlı 
dönemde belli hedefler için hazırladığı plânı uy
gulamakta ve istihdam meselesini de, bu genel 
kalkınma hedefleri içerisinde ön mesele olarak 
ele almış durumdadır. Münferit bir konu halin
de meseleyi tartışmak faydalı olmaz, isabeti ol
maz kanaatindeyim. Gerçekten, Birinci Beş Yıl
lık Plânda 60 milyar liralık sabit sermaye yatırı
mı yapılması öngörülürken, 2 100 000 vatandaşı
mıza yeniden iş imkânları hazırlanması da, bu 
yatırımların müşterek hedefi arasında tesbit 
edilmiştir. Fakat bu miktar realize edilemedi. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde bir misli 
fazlasiiyle 119,5 milyar liralık sabit sermaye ya
tırımı yapılması, sektörler arasında dağılımı 
itibariyle, ©anayie ağırlık verilmesi esprisi, 
plân stratejisinde ve plânda kabul edildi. Buna 
göre de bu yatırım hacmini sağlayacağı istih
dam gücü yine plânda tesbit olundu. Sanayi 
sektöründe 1,5 milyon vatandaşımıza, tarım 
sektöründe de 800 000 vatandaşımıza yeniden 
iş imkânları hazırlanması amaç olarak ele alın
dı. Yıllık icra programlan ve uygulamalar so
nucu, bugün arkadaşlarımızın ileri sürdükleri 
mütalaaların hilafına, istihdam konusunda belli 
yılların dilimleri ayrı değerlendirilmediği ve bü
tünü ile Beş Yıllık Plânın yatırım hacmi içinde 
istihdam sorunu değerlendirildiği takdirde var
dığımız netice ümit kırıcı değildir, bilâkis ümit 
vericidir. 

2 300 000 Vatandaşımızın yeniden iş imkân
larına kavuşması hedef alındığına göre, bir baş
ka hesapla, her yıl 460 000 vatandaşımızın yeni
den iş imkânına kavuşması gerekiyor. Plânın 
tesbit ettiği hedef budur. 

Şimdi eldeki rakamlara göre, îş ve İşçi Bul
ma Kurumumuz 318 000 vatandaşımıza yeniden 
iş imkânları sağlamış bulunmaktadır. İş ve İşçi 
Bulma Kurumumuzun Türkiye çapındaki teş
kilâtlanması Yüce Heyetinizin malûmudur. Vi
lâyetler seviyesinde, mahdut imkânlarla kendisi
ne verilen bu vazifeyi ifaya çalışmaktadır. Bu 
itibarla, bu rakamın çok üstünde bir istihdam 
gücünün mevcut olduğunu kabul etmek gerekir. 
Bizim yaptığımız ortalama bir hesap ile, en az 
150 000 vatandaşımız da kendi imkânları ile iş 
bulabilmektedir, kurumun dışında iş bulabilmek
tedir. Bu hesaba göre, normal olanak 450 000 ve
ya 500 000 arasında vatandaşımızın her yıl Tür
kiye'de yeniden iş imkânına kavuştuğu görül
mektedir e anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımızın beyanlarında, 
İş ve İşçi Bulma Kurumuna vaki müracaat oran
larını da, işsizliğin arttığına bir delil gibi müta
laa etmelerini ben doğru bulmuyorum. Bunu 
açıklayacağım. 

Gerçekten îş ve îşçi Bulma Kurumuna dış 
ülkelere gitmek için bir milyon vatandaşımız 
müracaat etmiştir. Eğer bunu genel değerlendir
mede esas olarak alırsak, bir milyon vatandaşı
mızın işsiz, güçsüz olduğunu kabul etmek gere-
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kir. Hakiki halde böyle bir şey yoktur, belH bir 
işi vardır bu vatandaşların Türkiye'de. Balen 
çalışmaktadırlar, geçimlerini temin etmektedir
ler ve anoaîk yurt dışına gitmek için de, Ku
rumdaki bu haktan sırası geldiği takdirde is
tifade edebilmek için, vatandaşlar Kuruma kay
dını yaptırmaktadırlar. O halde Kuruma vaki 
müracaatı, Türkiye'de işsizliğin arttığına bir 
delil gibi görmek ve değerlendirmek isabetli ol
maz. 

Muhterem arkadaşlarım, ekonomimizin ge
nel yapısı tarıma dayalı bir ekonomidir. Tarım
da gizli işsizlik her zaman mevcuttur. Mevsim 
ve şartlar, bunu kendiliğinden doğurur. îş ha
yatında istikrarın sağlanması, istihdam gücü
nün belli oranda artması, şüphesiz, sanayileşme
nin güçlenmesine bağlı. Plân, bütün bunları ted
birleriyle ve politikalarını tesbit etmek suretiy
le esasa bağlamıştır. 

İkinci Beş̂  Yıllık Plân döneminde, sanayiin 
çekici sektör olarak, ekonomiye iten sektör ola
rak kabul edilmesi ve önplânda ele alınmış ol
ması da, bu genel espriye dayanmaktadır. Şu 
hale göre, sanayileşme hamlelerimiz istikrar 
içinde, hızlı, dengeli ve devamlı olarak arttığı, 
büyüdüğü, güçlendiği nisbette, şüphesiz istih
dam konusunda, her yıl artan bir hızla muay
yen hedefe, tam istihdama ulaşmamız mümkün 
olacaktır, olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli hatip arka
daşlarımın temas ettiği, genel işsizlik konusun
da bu umumi izahatı verdikten sonra, şimdi me
selenin neresinde bulunuyoruz, burada kısaca 
temas edeceğim. 

Son nüfus sayımlarında görülmüştür ki; 
Türkiye'de, nüfusu 100 000 i geçen şehir adedi 
20 nin üstüne çıkmıştır. Bu, İkinci Beş Yıllık 
Plânın öngördüğü hedeflerin Ibaşında gelir. 
Çünkü, sanayileşme ile birlikte, şehirleşme, yeni 
istihdam imkânlarını geliştiren bir ekonomi 
içinde, bu soruna çare bulmanın başlıca tedbiri
dir. 

Şehir hayatında, gerek hizmetler sektörün
de, gerek sanayi sektöründe, tarımdan farklı 
olarak, daha geniş bir istihdam sahası bulmak 
kabildir. Bu istatistik! rakamlar ortaya koymak
tadır ki, Türkiye'de her yıl 500 000 vatandaşı
mıza i§ bulmakla beraber, ayrıca, iş hayatında, 
«mevsimlik iş» dediğimiz, bir başka bakımdan 

işsizlik olarak nitelendirdiğimiz diğer bir gnı-
pun da azalmasına, tarım üzerindeki artan nü
fusun şehirlere çekilmesi suretiyle, tarımdaki 
belli insan gücünü sanayie aktarmak yolundaki 
gayretler, bu sahadaki müessir tedbirler icra 
olarak yürütülmektedir. 

Ayrıca, yıllık icra programlarımızda yer alan 
bir baş/ka husus, kalkınmada istihdam gücü ya
ratan projelere öncelik verilmesidir. Hususiyle, 
otomotiv endüstrisi, yeni inşaiye sanayii, meta
lürji sanayii, kâğıt sanayii, orman mahsulleri 
ürünleri, ulaştırma sektörü gibi sektörlerde da
ha fazla istihdam imkânları yaratmak bahis ko
nusudur ve bu istikamette projelere öncelik ve
rilerek her yıl yeni istihdam güçlerinin sağlan
masına çalışılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, meselenin bir başka 
yönü de, hiç şüphesiz, istikrarın, huzurun muha
fazası yönüdür, izim ekonomimiz genel yapısı 
itibariyle karma ekonomi esprisine dayanır. Ka
mu sektörü yanında özel sektör, memleketin 
millî potansiyelini harekete getiren güçler, top-
yekûn kalkınmanın temel kaynaklarını teşkil\ 
eder. İnsan - tabiat münasebetleri, sermaye mü
nasebetleri, bir huzur ortamı içerisinde, bir is
tikrar ortamı içerisinde gelişir. Şunu kabule 
mecburuz ki; iş hayatında müteşebbisi ürküten, 
sermayeyi tedirgin eden huzursuzluklar devam 
ederse, hiç şüphesiz yatırımlar o oranda azalır 
ve bu işsizliğin artmasına da sebebolur. Onun 
için, Hükümet olarak bu temel sorun üzerinde 
her zaman ısrarla durmaktayız ve bütün muha
lefet partilerinin değerli mensuplarına, bir 
«Millî Meclis» hüviyeti içinde yurt huzurunun 
muhafazasında bir anlayışla, elele vermek, elbir
liği yapmaktaki iyi niyetimizi bu maksada ma
tuf olarak ısrar etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, aslında huzursuzluğun 
âmili olanlar, vatandaşın rızkıyla oynamakta
dır. Çünkü, iş hayatına intikal edecek sermaye 
bu vasatı bulamadığı takdirde, iş sahaları arzu 
edilen ölçüde gelişemediği için, yenilerinin açı
lamaması halinde, o oranda işsiz olacaktır, va
tandaşımız fukara kalacaktır. Bunu önliyefbil-
mek için müşterek hedefe, Yüce Meclisten baş-
lıyarak yönelip, huzursuzluk âmillerini ortalan 
kaldırmak ve bu sahadaki huzurun devamını 
sağlıyacak partilerüstü bir anlayışı memlekete 
hâkim kılmak için gayret sarf etmek başlıca 
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düşüncemizdir. Bunu burada bir kere dana be
yan etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarımızın temas ettikleri bir 
Ibaşka husus da, yurt dışında bulunan işçilerimi
zin temel sorunları ve bu arada, son zamanlarda 
özellik ve önem taşıyan turist işçilerin affı me
selesindeki değişiklik görüş ve mütalâalardır. 
Bu husulsta da Yüce Heyetinizi tenvir etmek 
ihtiyacı içindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlı kalkınma 
'döneminde, bir taraftan dâhilide yeni iş imkân
ları hazırlarken, diğer taraftan, işsizliği bir öl
çüde önliyebilmek, vatandaşlarımızın çalışma 
formasyonuna, belli bir meslek ve ihtisasa ka
vuşmalarını sağlıyaibilmek, aynca, memlekete 
millî imkânllar, gelir imkânlarını sağlıyabilmek 
gtilbi, çeşitli düşüncelerle yurt dışına işçi sevki-
yatı meselesi 1901 den sonra kademe kademe ge
lişmiştir. Bilhassa son yıllarda bu büyük ölçüde 
artış göstermiş, 1969 yılında 104 000 civarında 
vatandaşımız yurt dışına çıkmış, 1970 yılında 
da 128 500 küsur vatandaşımız yurt dışına git
miştir. Bugün bilhesap, 500 000 vatandaşımız 
yurt dışında bulunmaktadır. Yurt dışında bu
lunan vatandaşlarımızı, kabul ve takdir buyu
rursunuz ki, yurt içinde bulunan vatandaşları
mız gibi pek çok sorunları vardır, ciddî mese
leleri vardır. Bu bizatihi, tabiatından doğan 
meseledir. Ayrıca, hususi arzular, istekler ve 
ihtiyaçlar da vardır. 

Bir defa vatandaşlarımız yurttan uzakta va
tan hasretiyle, belli bir hissin içerisinde, birçok 
meselelerden şikâyetçi olmakta yerden göğe 
haklıdırlar. Gittikleri memleketin mevzuatını 
bilmiyorlar, lisanını bilmiyorlar, intibak zaru
retleri vardır, aile hasretleri vardır, eşlerinden, 
yavrularından uzaktırlar. Yanlarına getirdik
leri takdirde, çocuklarının meseleleri vardır, 
okul meselesi vardır, sağlık meselesi vardır... 
iş hayatının düzenli şekilde yürümemesinden 
doğan şikâyetleri vardır. Bütün bunlar, bir 
araya geldiği zaman «yurt dışında çalışan işçi
lerimizin temel sorunları» başlığı ile sıralıyabi-
leceğimiz sorunlar olarak karşımızda görünü
yor. 

Bu yaz, 21 gün süren bir seyahatle bu me
selelerin üzerine enine boyuna eğildik. Bakan
lık teşkilâtı, Umum Müdürlük teşkilâtı mensup
ları, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı mensupları ile 

Parlâmento temsilci arkadaşlar, basın mensup
larımız bu gezide bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, iş yerlerini gezdik, 
temsilcileriyle görüştük, toplu halde ziyarete 
geldiler, biz onların ziyaretine gittik. İş yerle
rinde çalışma şartlarını gördük. Farklı birta
kım şartlar olmasına rağmen, genellikle, basta 
Almanya olmak üzere, Holânda'da, Belçika'da, 
isviçre'de, Avusturya'da çalışan işçilerimiz, bâ
zı hususlar hariç, çalışma hayatından memnun
durlar. Problemleri çok yönlüdür; gıda mese
lesinden ibadethane meselesine kadar bizden 
istedikleri hususlar vardır. Bunları dönüşü
müzde bir rapor halinde ilgili vekâletlere inti
kal ettirdik ve hemen ifade edeyim ki; Sayın 
Millî Güven Partisi sözcüsünün temas ettiği hu
suslar dâhil, bunların büyük bir kısmı anlayışla 
karşılanmış ve ilgili vekâletler tarafından icra
ya taallûk eden kısmı kısa sürede neticeye ulaş
tırılmıştır. Parlâmento ile ilgili kısımları var
dır. Ayrıca, Alman Hükümetinin, yabancı dev
letlerin kendi bünyelerinde almaları gereken 
tedbirler vardır. Bunları bu şekilde üçe ayıra
rak mütalâa etmek gerekir. Bu tedbirlerin de, 
ilgili devletler nezdinde temaslar tesis edilmek 
suretiyle, yerine getirilmesine gayret edilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı
nın 864 nolu Kanunla kurulmuş olan dış teşki
lâtı, mahdut imkânlarla kurulmuştur. Belli mer
kezlerde ataşelikler açılmıştır, çok gayrikâf i 
kadro ile çalışmaktadırlar. Bütçe imkânsızlığı 
sebebiyle, bu ataşelikler mobil hale getirileme
miştir, «heim» lara gidip gezemezler, hastane
lerde, işyerlerinde mesele çıktığı zaman, vatan
daşın yanında bulunmak gibi bir imkâna mad
di bakımdan, fizikî bakımdan sahip değillerdir. 

Bu seyahatimizin sonunda edindiğimiz inti
hanın tesiri ile, yüce huzurlarınıza gelen ve ge
nel olarak global seviyede % 18 .artış gösteren 
bütçemiz, bütün bu şikâyetlere cevap verecek 
maddi imkânları bünyesinde taşımaktadır. Dış 
teşkilâta gerek maddi bakımdan, gerek manevî 
bakımdan ağırlık verebileceğimiz başlıca husus
lar; evvelâ onları teçhiz etmek, gayrikâf i olan 
kadrolarını takviye etmek, ayrıca, işçinin kesif 
bulunduğu yeni mmtakalarda ataşelikler aç
mak, bunların yanı sıra da, işçilerimizin teşki
lâtlandığı sahalara Devlet olarak yardımcı ol-
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maktır. 60 tan fazla dernek vardır, bu dernek
ler, lokaller işçilerimizin haftanın muayyen gün
lerinde toplandığı yerlerdir, vatan hasretini ora
da giderirler. Kültür merkezi şeklindedir. Mil
lî Eğitim Bakanlığının yardımlariyle intikal 
eden eserleri tetkik ederler, basma agâh olur
lar, ayrıca, ataşe ile ilgili meselelerini orada 
kendi aralarında görüşürler, temsilcileri vasıta-
siyle de halletme yolunda teşebbüse geçerler. 

Bu faaliyetlerin merkezi olan derneklerimiz, 
bugüne kadar her türlü yardımdan yoksundu. 
Kabul buyurulduğu takdirde 2 milyon lira gi
bi bir para bu fasla konulmuştur. Hem der
neklere yardım, hem sosyal yardım, hem ataşe
liklerin mobil hâle getirilmesi, işçinin derdine 
deva olacak aktif hizmetleri yapabilmesi ve ni
hayet, parasız işçilerin gurbette ölen vatandaşı
nın cenazesini Devlet eliyle Türkiye'ye naklet
mek gibi hizmetlere kadar, bütün teferruatlı 
hizmetleri bünyesine alan bir maddi imkânı da 
bütçeye koymuş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet olarak 
üzerinde durduğumuz en Önemli konu, bu va
tandaşlarımızın Türkiye ile olan kültürel 
bağlarını jlevam ettirmek meselesidir, örfle
rini, ananelerini, memleketle olan irtibatlarının 
muhafazasını büyük bir dikkatle takibefcmek-
teyiz. Alman tedbirlerin yeterli olduğu 
kanaatinde değilim, geliştirilmesi için 1971 
yılında bütçemize beraber getirdiğimiz yeni 
teşebbüsler vardır ve bunlar önümüzdeki yıl
larda takibedilip uygulanacaktır. 

Şüphesiz, dış ülkede olduğu gibi, Türki
ye'de de zararlı faaliyetler var. Aksine, Tür
kiye'de olduğu gibi, dışarda da var. Her 
memleketin kendi iç hukukuna göre, yaban
cılar konusu ayrı bir takip konusudur. Şüp
hesiz, bizim de Devlet olarak oradaki va
tandaşlarımızın faaliyetlerini yakından taki-
betmemiz, bize terettübeden bir Devlet gö
revidir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada çok geniş 
ve teferuratlı .olarak, vereceğim izahatla bu 
meseleyi kamu önünde açıklamak istemiyo
rum. 

Yalnız şu kadarını ifade edeyim, arkadaş
larım lütfetsinler, kabul ıbuyursunnlar; yurt 
dışında çalışan işçilerimizin anavatanla olan 

bağlantıları meselesi, kültür4 münasebetleri 
meselesi, zararlı cereyanlara karşı vatandaşla
rımızın uyarılması meselesi, yalnız Çalışma 
Bakanlığını ilgilendiren ve sadece Çalışma 
Bakanlığı tarafından yürütülen bir görev de
ğildir. Çalışma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
(Millî istihbarat Teşkilâtımız, Devletin bütün 
imkânları ve dış teşkilâtı bu konuyla irtibatlı 
olarak, koordine olarak, vazifeli olarak ciddî 
bir çalışmanın içindedir. Bu bakımdan Ça
lışma Bakanlığının mahdut imkânları içinde 
bu mesele nasıl yapılır, nasıl halledilir, endi
şesinde olan arkadaşlarımız tam bir itminan 
içinde bulunsunlar; konu bütünüyle bir Dev
let meselesi olarak elde tutulmaktadır, taki-
bedilmektedir. 

Zararlı broşürler ve bunların yayılış şe
killeri tarafımızdan bilinmektedir. Bunları 
içişleri Bakanı arkadaşımız, zannediyorum bir 
ölçüde açıkladı. Doğu Berlin'de kurulmuş olan 
Türkiye Komünist Partisi, Zeki Baştımar, 
onun faaliyetleri.. Batı - Almanya'da çalışan 
işçiler arasındaki hareketler, Türk - Danış'taki 
Mesut Yıldırım'm hüviyeti; buna benziyen 
birçok faaliyetin mihrakları ve bunların 
faaliyet sahaları takibedilmektedir. Kontr gö
rüşler vardır, progapandalar vardır ve bunun 
yanısıra da işçilerimizin vatansever duyguları, 
Türk millî ahlâkına has millî şuuru her şeyin 
üstünde tutma gayretleri vardır. Benim açık 
müşahedem, arkadaşlarımın müşahedesi; bu
gün yurt dışında bulunan işçilerimiz bütün bu 
zararlı akımlar karşısında, Anavatanda bu
lunan vatandaşlarımız kadar, en az onlar ka
dar, hattâ onlardan çok daha fazla hassasi
yetin içindedirler, dikkatin içindedirler ve 
'bunların Türkiye'ye getireceği zararlan has
sasiyetle takibetmektedirler. Hattâ şikâyet 
olarak bize intikal ettirmişlerdir; «Türkiye'de 
(bunlar mevcudoluyor, üzülüyoruz. Burada da 
var gerçi ama, Türkiye'de olanlar bizi daha 
çok üzüyor.» şeklinde serzenişte bulunmuşlar
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Meselelerle yakından ilgili arkadaşlarımız 

zaman zaman bizi, gerek yazılariyle, gerek 
lütfedip ziyaretimize geliyorlar, ikazlariyle ir-
şadediyorlar. Gerçekten büyük çoğunluğu teş
kil eden işçi grupu Almanya'da olduğuna göre, 
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umumiyetle yaz aylarında veya sair suretler
de parlömanter arkadaşlarımız eksik olan, 
noksan olan hususları bize intikal ettiriyorlar, 
ciddî olarak alâkadar oluyoruz. Çünkü, ek
sik taraflar olabilir. Müşahedelere değer ver
mek lazım, tenkidlerden istifade etmek lâ
zım. Bu anlayış içerisinde de, arkadaşları
mızın gayretleriyle bu meseleyi daha müspet 
daha tesirli sonuca götürebilmek için de
vamlı bir dikkatin içindeyiz. Bize yardımoı 
olan arkadaşlara da bu vesile ile tekrar şük
ranlarımı sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tabiatiyle bidayette sekizbin kişi yurt dışın

da iken, sene 1901; onikibin, yirmibin, kırkbin,. 
nihayet beşyüzbin. Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı 
konsolosluklar olarak kadrosunda fazla bir de
ğişme yapmamış. Pasaport için geliyor işçi, 
saatlerce bekliyor.. Dışişleri Bakanlığı Bütçe
sinde yeni imkânlar istenmiştir. Süratle bun
ların yapılması için kadroların takviyesi lâ
zımdır. 

Vaktiyle üçbin talebeyi okutacak öğret
men ihtiyacı ölçülmüş biçilmiş, gönderilmiş, 
ama, bir de bakıyoruz kırkbin, ellibin, hattâ 
yetmişbine kadar çocuklarımızın dış ülkede 
arttığını görüyoruz. Tabiatiyle derhal kadro
ları geliştirmek lâzım. Bunu Millî Eğitim Ba
kanı arkadaşımızla da görüştük. Millî kültü
müzün intikaliyle ilgili konferanslar tertibi, 
zaman zaman, «Bin Temel Eser» den çıkmış 
olanların süratle bu heim'lara yayılması, ayrıca 
konferansçı arkadaşlarla birlikte hazırlattığı
mız broşürlerin oralara götürülmesi ve işçilere 
yayılması hususunda da çalışmalarımızı, Dışiş
leri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile be
raber yürütmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Yurt dışına işçileri, îş ve İşçi Bulma Ku

rumu göndermektedir. Resmî kuruluş olarak 
Devletin tahmil ettiği bu vazifeyi kurum aracı
lığıyla yapmaktayız. 

Dış ülkelerle yapmış olduğumuz Sosyal Gü
venlik Anlaşmalarında, İşgücü Anlaşmalarında 
daima aracı kuruluş olarak İş ve İşçi Bulma Ku
rumunu koymuşuzdur, Legal gidiş yolları tesbit 
edilmiştir ve bu usulden işçi gitmektedir. Sıra 
vardır, öncelik için belli kriterler konmuştur ve 

her yıl bunlar, bu anlayış içerisinde, bu kriter
ler içerisinde işçileri alırlar, işçileri öyle gön
deririz. 

Yalnız şunu ifade edeyim; maalesef birta
kım fırsatçılar zuhur etmiştir, dış ülkelerde de 
var, Türkiye'de de var. Sabrı kalmıyan vatan
daş; «Üç sene bekledim, beş sene bekledim, da
ha fazla bekliyemem» diyor. Birtakım kimseler 
menfaat karşılığında, resmî kuruluşun dışın
da, bâzı kimselerin tavassutuyla, menfaat te
mini suretiyle, kaçak olarak yurt dışına insan 
sevk etmektedir, emek sevk etmektedir. Bu ka
çakçılarla Devlet imkânları içerisinde uğraşıyo
ruz. Geçen yıl 44 tane kaçakçı şebekesi Cumhu
riyet Savcılığına verilmiştir, bunların büyük 
bir kısmı tutukludur ve dâvaları devam etmek
tedir. Yine gazetelerde okudunuz, bundan üç 
gün evvel bir başka şebeke, yabancı devletin 
mülhürünü dahi taMidetmek suretiyle sahte pa
saport tanzim ederek, yurt dışına adam sevki-
yatını yapmakta idi. Bu da yakalanmıştır ve 
ilgili hakkında da kanuni kovuşturma açılmış
tır. Bunlar, İş ve İşçi Bulma Kurumunun ta
mamen dışında hususi mahiyette, gayrikanuni, 
gayri ahlâki çalışan kimselerin teşebbüsleriyle 
işçilerin sevkiyatmı yapmakta ve turist işçi de
diğimiz, kaçak işçi dediğimiz, yurt dışında bu
gün ıstırap çeken vatandaşlarımızın bu ıstırap
larının kaynağı ve sebebi olmaktadırlar. 

Senelerin getirdiği rüsup bugün karşımıza 
şöyle bir mesele çıkarmıştır : 30 000 - 40 000 ci
varında turist pasaportu ile yurt dışına gidip, 
çalışma ve ikâme müsaadesi alamıyan, kaçak 
olarak çalışan işçi topluluğu halen yurt dışında 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, muhatabımız olan 
devletlerin bu husustaki görüşü şudur : 

«Anlaşmalarımıza göre kanuni yoldan işçi
nin gönderilmesi bahis konusu iken, kaçak ola
rak gelen bu vatandaşların çalışmasından biz 
de zarar görüyoruz, biz de şikâyetçiyiz» diyor
lar. Çünkü, sosyal bir problem meydana çıkı
yor. Herşeyden evvel, meşru çalışan müessese
lerin faaliyetlerini sabote eden faaliyetlere se-
beboluyor. Prim ödenmiyor, hiçbir sosyal gü
venliği yok, ucuz ücretle çalıştırılıyor; tabiatiy
le kaçak çalışan müessese ucuza mal istihsal 
ediyor ve iktisadi hayatta, sosyal hayatta prob
lemlerin doğmasına sebeboluyor. Onlar da şi-
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kâyetçidirler bu durumdan ve buna bir çare 
bulunması hususunda da bizden ricada bulun
maktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Turistik pasaportuyla işçi pasaportlarını ayır

dık; renklerini ayırdık, isimlerini ayırdık, dam
galarını ayırdık, fakat meseleye çare olmadı. 
Yurt dışına gitti yine oralarda istasyonlarda 
yattı, kahvelerde yattı, bâzı aracı kimselere rüş
vet vermek suretiyle üç ay çalıştı, iki ay çalış
madı bu devam etti. Buna nasıl bir çözüm bu
lacağız? Anayasamızın 18 nci maddesi Cumhu
riyet Hükümetine hiçbir imkân vermiyor. Çün
kü Anayasamızın 18 nci maddesi diyor ki; «Her
kes seyahat hürriyetine sahiptir.» Bugün pasa
port alıp yurt dışına gitmek istiyen kimsenin, 
ancak sağlık sebebiyle, diğer sebeplerle, Hıfzıs-
sıhha Kanununda mevcudolan hükümler hariç, 
pasaport almasını durduramazsınız, alır ve gi
der. Yapılacak şey,, tedbir nedir? Bunun üze
rinde hukukçu arkadaşlarımız gerekli etüdü 
yapmışlardır. Bize müessir tedbir olarak; her 
iki devletin, yani işçi ihraoeden işçi çalıştıran 
Devletin ciddî ve yakın murakabesini, cezai 
müeyyidelerini ağırlaştıran hukuki murakabe
sini öngörmüşlerdir, tşçi çalıştıran memleket
ler, hususiyle Almanya bu istikamette tedbir
ler almaktadır. Kaçak işçi çalıştıran işyerine, 
birinci defada 2 500 mark, ikinci defa da 3 000 
mark olmak üzere ceza verilmekte ve bu ceza
lan da ağırlaştırmak için kendi iç hukukunda 
değişiklik yapmayı düşünmektedir, önemli olan 
husus, turist pasaportu ile giden işçilerimizin 
sıra bekleyen vatandaşın hukukunu ihlâl etmiş 
olması keyfiyetidir. 1964 de yazılmış, sıra bek
liyor ; onun hakkını hukukunu ihlâl ederek ku
ruma müracaat edip yazılmadan yurt dışında 
gidip çalışma imkânı arıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin gerçek 
olan yönü bu olmakla beraber, Hükümetimizin 
görüşü; mademki bir emrivaki olarak doğan 
vaziyet var, yurt dışında bu işçilerimiz hâlen 
mevcut, bu vatandaşlarımızı himayeden mah
rum edemeyiz, mutlaka bu işe bir çare bulup 
bunları himaye etmeliyiz. Bu espri hâkim olmuş
tur. Bu maksatla, Almanya'ya vâki ziyaretimiz 
sırasında Nurunberg'de işçi Bulma Kurumu Ge
nel Müdürü Shıpinger'le yaptığımız görüşme 
vardır. Bilahara Bonn'da Devlet Sekreteriyle 
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aynı konu üzerinde görüşme yaptık. Zorlukları
nı bize izah ettiler, fakat genel espride bera
ber olduklarını da ifade ettiler. Alman Çalış
ma Bakanı meslektaşım Türkiye'ye yapmış ol
duğu ziyaret sırasında da bu konuyu bize inti
kal ettirdi. Biz de ısrarla turist işçilerin, bir 
defaya mahsus olmak üzere, affedilmesi husu
sunu kendisinden istedik. Sayın Cumhurbaşkanı
mızın Almanya'ya vâki ziyaretleri sırasında Fe
deral Alman Hükümeti Başkanı Başbakan Willy 
Brandla yapmış olduğu temas ve Federal Hü
kümet Başkanının bu husustaki samimi be 
yanı basınımızda intişar etti. Bugün birçok tef
sirlere, yanlış anlamalara sebebolan bir hususu 
burada açıkça ifade etmeliyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Federal Alman Hükümeti Sayın Cumhurbaş

kanımıza turist işçilerin affedilmesi hususun
daki prensip görüşünü beyan etmiştir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız da bu hususu kamu oyuna 
açıklamıştır. Meselenin doğru tarafı, gerçek 
tarafı budur. Fakat Almanya'daki Devlet şek
lini, Alman iç hukukunu burada dikkat nazara 
almak lâzımdır. Federal Hükümet vardır, bir 
de eyalet hükümetleri vardır. Turist işçilerin 
çalışma güvenliği meselesi dışındaki faaliyet
ler Federal Hükümetten ziyade, eyalet içişleri 
bakanlarının konusuna ve sahasına taallûk et
mektedir, onların mevzuudur. Federal Hükümet 
eyaletlere turist işçilerin affı hususundaki genel 
görüşünü, esprisini intikal ettirmiştir. Ancak 
eyaletlerin İçişleri Bakanları, arkasının kesilmi-
yeceği, turist akımının devam edeceği, bunun 
da sosyal ve iktisadi bir proplem olarak eya
letlerin iç hukukunu rencide edeceği düşüncesi 
içinde turist işçilerin affına taraftar olmadık
larını Federal Hükümete bildirmişlerdir. Bâzı 
gazetelerimizde okuyorum; Hükümet bu mevzu
da ağırlığını koymalı, Parlâmento elkoymalı, 
gibi bir takım feryatlar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mevzu hakikaten he
pimizi üzen bir mevzu. Yalnız bir de ortada va
kıa var. 

Gerçi, «zaruretler memnu olan şeyi mubah 
kılar» diye eski mecelledeki bir hüküm mev
cut. Ama Alman Devletinin kendi kuralları 
içinde tesis ettiği kendi iç hukukunu, belli hu
kuk kaidelerini bizim bir başka şekilde bir 
başka istikamette değiştirmemiz mümkün de
ğildir. 
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ikincisi, Türkiye'nin Almanya ile yapmış 
olduğu anlaşmada, kaçak işçilerin gönderil-
miyeceği taahhüdü var. Her iki devlet de ka
çak işçi gönderilmesinin karşısındadır. Dev
let taahhüdü var; kendi hukukumuza göre 
yasak, Alman hukulteuina göre yasak.. Şi|m|di nle 
yapıfflacak ? Af blir atıfet ve lütuf tur, bir hak dıe-> 
ğildir. Meseleye böyle yaklaşmak lâzım. Zaten 
ibiğim de vazettiğimiz problem bu. Yani turist 
işçileri affedin, turist işçiler devam etsin, ka
çak işçilerin yolları açık olsun, gibi bir espriyi 
hiç bir hükümetin benimsemesine imkân yok
tur. O takdirde iş ve işçi Bulma Kurumuna lü-
aum kalmaz;, pasaportunu alan gider, anlaşma
lar da kendiliğinden ortadan kalkar ve bir 
düzensiz hayata girer, ne sosyal güvenlik ka
lır, ne sigorta primlerini alabiliriz, ne yurt dı
şına giden işçilerin eş ve çocuklarının tıbbî 
tedavisini yaparız yapma imkânlarımız kalır. 
Hülâsa; meşru, hukukî yoldan gidenlerle, ka
çak gidenler arasındaki farkı gözetmezsek, ka
çakçılığı himaye ve teşvik etmiş oluruz ve bu
nun önüne de geçmek imkânı kalmaz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden ev
vel, yılarca evvel gitmiş,, orada belli işlere sa-* 
hibolarak çalışan, iki - üç sene orada kalmış 
kimseler var. Bunların da yekûnu 30 bıin civa
rındadır. Bunları kesin olarak tesbit edip bir 
affa götürmek mümkün. En son vaziyet şudur: 

Muhterem arkadaşlarını, gerek ataşelikler
den aldığımız yazı, gerekse Bonn Büyük Elcili
mizden almış olduğumuz en son mesajda bu ko
nu menfi olarak bitmiş değildir, kapammış bir 
konu değildir. Bu konu üzerinde Federal Hükü
met Çalışma Nâzın ve başta Federal Alman Hü
kümetinin Başbakanı Willy Brand olmak üze
re, turist işçilerin affı hususunda evvelce vâki 
espriye sadık kalarak, meseleyi eyaletlerle ay
rı ayrı görüşüp müspet bir neticeye vardırmak 
hususunda bir gayretin ve dikkatin içinde bu
lunmaktadırlar. Bu, hiçbir zaman taahhüt ma
hiyetinde bir beyan değildir. Müzakerelerin ne 
sonuç vereceği kesin olarak belli değildir, fa
kat bunların 40 bininin de derdest edilip yurt 
dışına bir anda gönderilmesi gibi, nabeca bir 
hal bahis konusu olamaz. Biz bunun üzerinde 
gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Konu üzerin
de Dışişleri Bakanlığı kamu oyuna da gerekli 
açıklamayı yapır-ıştır ve Sayın Dışişleri Baka

nımız da konu ile ilgili olarak gerekli çalışma
yı devam ettirecektir. , 

Muhterem arkadaşlarım, «Turist işçiler af
fedilecek» dediğimiz zaman,, bu rakamı iki, üç 
misline artırmak mümkün. Derhal pasaporlar 
alınıyor ve gitmeye başlıyorlar; birtakım ara
cılar türüyor, menfaatler temin ediyorlar. Onun 
için biz burada bu konu üzerinde kesin bir be
yanda bulunamayız ve kesin bir beyanda bu-
lunmakda doğru değildir. Esasen turist işçi
lerin hakkı bahis mevzuu olsa dâhi, buna belli 
bir tarih konulmalıdır ve bu tarih herhalde 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden evvel
ki bir tarih olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin burada 
bir başka önemli vazifesi var; uyarma vazifesi. 
Sayın Tanır arkadaşımız da temas ettiler; 
bu konuda gerekli uyarmayı radyo ve basın 
aracılığiyle muntazaman yapmaktayız. Hükü
met bildirileri şeklinde hazırlayıp umumi ef
kâra takdim ettiğimiz bu bildirilerde, vatan
daşlarımızın kanuni olmıyan yollardan yurt 
dışına çıkmamaları hususu ısrarla ifade ve 
beyan olunmaktadır. Bunlardan bir tanesini, 
en son bildirinin bir pasajını huzurunuzda oku
mak istiyorum: 

Ekim 1970 Hükümet bildirisi: 
«Federal Almanya Hükümeti, vaktiyle bu 

şekilde turist pasaportu ile Almanya'ya gel
miş ve fakat iş bulamadıkları için büyük bir 
sıkıntı ile karşı karşıya kalmış bir kısım va
tandaşlarımızı bir defaya mahsus olmak kay-
diyle fevkalâdeden affetmeyi, diğer bir de
yimle çalışma ve ikâmet müsaadesi vermeyi 
düşünmekte ise de, henüz kabul edileceği da
hi kesin olmıyan söz konusu bu af, çok evvel
den Almanya'ya gitmiş olan Türk işçilerine 
aidolacak ve son aylarda gitmiş olanlar mut
lak surette bu aftan faydalanamıyacaklardır. 

Bu itibarla dış ülkelerde çalışmanın tek yo
lunun İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile 
olduğunu, turist pasaportu ile dış ülkelerde 
çalışmanın hiçbir şekilde kabil olmadığını bu 
maksatla yabancı ülkelerde çok sıla tedbirler 
alınmış olduğunu bir defa daha kamu oyuna 
önemle duyururuz.» 

Keza menfaat mukabili kaçakçı şebekelerin 
işçi göndermesine karşılık da, aynı mahiyette 
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uyarmalar radyo ve basın vasıtasiyle, teşkilâ
tımız vasıtasiyle muntazaman yapılmaktadır, 
fakat bu uyarmaların her hangi bir tesiri ol
mamaktadır, yine vatandaş kendi düşüncesine 
ve arzusuna göre hareket etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokratik Parti 
Grupu adına konuşan Sayın Vehbi Engiz'in ifa
delerinde geçen bir iki hususa temas edeyim. 
Sayın Engiz «16 - 17 Haziran olayları» na te
mas ettiler. Gerçekten bu hâdiselerin 274 sa
yılı Kanunla direkt bir ilgisi yoktur. Hâdiseler 
tamamen belli ideolojilerin, mihrakların sevk 
ettiği hâdiselerdir. Bahane aranmıştır, 274 sa
yılı Kanun tahrikin vasıtası olarak kullanılmış
tır. 

Sayın Bahir Ersoy'un konuşmasında, benim, 
Türk - İş'in Erzurum Kongresinde yaptığım bir 
konuşmaya değinen beyanı oldu. Bunu on de
fa tekzibettim, yine kürsüde tekzibediyorum; 
Bakan sendika kapatmaz. Sendikaların nasıl ka
panacağı kanunda gösterilmiştir. Böyle bir be
yan bana yakıştırmadır. Bunu ifade ettim. 
Kaldı ki, 16 Haziran hâdiselerinin sendika ka
panma endişesinden doğduğu da sureti katiye-
de söylenemez. Aksine, o gün yapılan tahrikte, 
grev hakkınız elinizden almıyor, toplu sözleş
me yapma hakkınız elinizden almıyor, sendika 
kurma hakkınız elinizden almıyor gibi, tama
men hayal mahsulü olan birtakım kandırmalar 
yapılmış ve işçi sokağa dökülmüştür. Biz hâdi
selerden sonra gittik işçilerimizle konuştuk, de
dik ki: «274 sayılı Kanun çıktı, grev hakkı eli
nizden alındı mı?» İşçilerimizin hepsi bağırdı; 
«Aldatıldık» diye... Toplu sözleşme hakkı eli
nizden alındı mı, sendikalara girme hakkınız 
alındı mı, dedik, «Hayır alınmadı» dediler. Fa
kat hâdise olmuştur, zaten bu provakasyonu ya
panların belli metotları vardır, netice alındık
tan sonra da konunun yalan olması veya olma
ması hiç mühim değildir, onlar için netice mü
himdir. 16 Haziran hâdiseleri tamamen ideolo
jiktir ve belli hedefe yönelmiştir. Kahraman, şe
refli, vatansever işçilerimizi bir ölçüde iğfal 
maksadına matuf harekettir. Şüphesiz ilgililer, 
sorumlular bunun hesabını mahkemede vermek
tedirler. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi gerçekten arzu et
tiğimiz seviyede gelişememiştir. Bakanlığın 
yüklendiği sorumluluk sahasiyle, maddi imkân

lar arasında âdil bir ölçü bulmak mümkün de
ğil, fakat yine kabul ve takdir buyurursunuz 
ki, plânın makro dengesi içerisinde cari masraf
ların artırılmaması, mümkün mertebe yatırımla
ra daha fazla imkân hazırlanması için bu cari 
giderleri sınırlı tutmak gerekmiştir. Bu itibar
la Bakanlık daha fazla tahsisat talebinde bu
lunmamıştır, fakat bu sene Maliye Bakanlığı da
ha fazla imkân bulabilmiş, geçmiş senelere na
zaran bütçemizi büyük ölçüde artırmıştır. Şüp
hesiz bütçenin artması, imkânların artması, hiz
metlerin de o oranda gelişeceği anlamına alın
malıdır. 

Bakanlık teşkilât kanunu hazırdır, fakat 
Meclisimizin mevcut gündemi içerisinde bu ka
nunun sadece gündeme sevk edilip gündemde 
beklemesi bir şey temin etmez. Sevk ettikten 
sonra netice almak lâzımdır. Hâlen gündemde 
senelerden beri bekliyen kanunlarımız var. Eğer 
Parlâmentomuz, bilhassa bütçeden sonra, ka
nunların süratle çıkması hususunda elbirliğiyle 
bir gayret sarf ederse, arzu edilen metinleri 
yüksek huzurunuza hemen getirmek mümkün
dür. Şurasını da ifade edeyim; son Personel Ka
nunu Bakanlığa yeni kadrolar alma imkânını 
veriyor torba kadrodan. Temin edeceğimiz bu 
kadrolarla hizmetleri tevsi imkanı bulacağız. 

931 sayılı Kanunun, - yine Yüce Heyetinizin 
malûmu olduğu üzere - Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptali üzerine, çok kısa sürede yeni ta
sarı hazırlanıp Meclislerimizin tetkikine sunul
muştur. 6 Haziran 1970 tarihinde Meclise gel
miş olan Hükümet tasarısı komisyona sevk edil
miştir, komisyonlardan yüce huzurunuza gel
miştir, fakat bilâhara 1970 döneminde görüşme 
imkânı olmamıştır. Evvela Meclisimizin tarzı 
terekkübünde partiler bakımından oran değişik
liği olmuştur, yeni gruplar teşekkül etmiştir, 
encümenlerde de bu nisbette değişiklik yapılma
sı gerekmiştir, geçici encümen teşkil olunmuş
tur. Halen geçici encümen, divanını teşkil edip 
bunu görüştüğü takdirde, derhal gündeme al
mak ve görüşmek mümkün olacaktır. 

Asgari ücret tesbiti 931 sayılı Kanuna bağlı 
bir husustur. 931 sayılı Kanunun 33 ncü mad
desine göre tesbit yapılmaktadır. Halen 931 sa
yılı Kanun mevcudolmadığma göre, asgari üc
retin tesbitinde esas olacak hukukî dayanaktan 
mahrum bulunuyoruz. Bu imkân verildiği tak-

565 — 
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dirde, şüphesiz asgari ücretlerin yeniden tesbi-
ti konusu teemmüle değer bulunmaktadır. 

İYAK tasarısı hakkında da söyliyeceklerim 
değişik olmıyacak. Geçen sene Çalışma Komis
yonundan süratle geçirdiğimiz bu tasarı, bilâha-v 
ra sevk edildiği komisyonun tarzı terekkübü 
bakımından, yeniden teşkili gerektiğinden, ha
len gündeminde bulunmaktadır. Encümen me
saisini bitirirse, Umumi Heyette görüşeceğimiz 
önemli kanunlardan birisidir. 

İşçi Yardımlaşma Sandığı bizim hesabımıza 
göre senede 300 milyon lira civarında bir ser
maye birikimine imkân verecektir ve böylece 
sanayi sahasında yatırımlara girmeyi, mevcut 
yatırımlara ortak olmayı sağlıyacak, işçinin 
kendi bünyesinde bilhassa istihlâk maddelerini 
daha ucuza temin etmesini sağlıyacak, ayrıca 
işçiye sosyal sigortanın dışında munzam yeni 
imkânlar, yeni kaynaklar, menfaatler sağlıyacak 
bir büyük müessese olarak teşekkül edecektir. 
Beyan ettiğim gibi, bu hususlar şüphesiz kanu
nun çıkmasına bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine gündemimizde
ki önemli kanunlardan birisi de Esnaf Sigorta
ları Kanunudur. Esnaf Sigortaları Kanunu, 
bir hesapta 2 milyon esnafımızı, Sosyal Sigorta
lar Kurumu gibi kuracağımız bir büyük kuru
luşun bünyesinde sosyal güvenliğe kavuştura
caktır. 87 madde halinde Sayın Bursa Milletve
kili Kasım Önadım tarafından büyük emekle 
hazırlanmış, keza Hükümet temsilcilerinin, ilgi
li teknisyen arkadaşlarımın tetkiki sonunda 
memleketin büyük bir ihtiyacına cevap verece
ği hususu kabul edilmiştir. Hükümetçe benim
sediğimiz ve Hükümetçe destekliyeceğimiz bu 
büyük müessesenin kuruluşunda bütün partili 
arkadaşlarımızın müzahir olmasını hassaten rica 
ediyorum. 

Yurt dışına giden vatandaşlarımızın sosyal 
güvenliği meselesi, sosyal güvenlik anlaşmala-
riyle tahtı temindedir. Sosyal güvenlik anlaş
malarımızın muhtevası milletlerarası standart
lara uygundur. Bugün yabancı memlekette 
çalışan bir işçi, bilfarz Almanya'da millî işçinin, 
kendi memleketinin vatandaşının jsosyal hakla
rı ne ise, Türk vatandaşı olarak orada çalı
şan yabancı işçinin sosyal halkları da aynıdır, 
aynı haklara sahiptir. Yalnız bizde işsizlik mü
essesesi henüz kurulmamıştır, işsizlik müesse

sesi kurulmadığı için işsizlik primi olarak ke
silmiş olan fonlar bizim bünyemize intikal ede
memektedir. Onun dışında diğer sosyal hak
lar tamamiyle işlemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı memleketlerle 
sosyal güvenlik anlaşmalarının yapılması geci
kiyor. Bunun sebebi vardır; bir memleketin 
emek pazarına giriyorsunuz, bir müddetin geç
mesi lâzım. Bunu şunun için söylüyorum; bel
li miktarda işçi bulunmadıkça, o emek pazarın
da devletlerarası hukuk bakımından bir iliş
ki kurmak, bir anlaşma yapmak mümkün değil. 
1 000 - 2 000 işçi göndermişisiniz, oturup bir 
sosyal güvenlik, bir çalışma anlaşması yapmak 
mümkün değil. Hiç olmazsa 8 000 - 10 000 iş
çi gidinceye kadar bir liberal anlayış orada hâ
kim oluyor. Bilâhara 8 000 - 10 000 işçi çalış
maya başlayınca, derhal Dışişleri Bakanlığımız, 
Çalışma Teşkilâtımız ilgililerle temas edip, te
şekkül etmiş olan o koloniyi, nüveyi nazara 
almak suretiyle bir anlaşma zemini bulmakta ve 
buna göre anlaşmalar yapmaktadır. Bu bir ih
mal mevzuu değildir, o memleketin bünyesin
de bir miktar işçinin yer edinebilmesi, otura
bilmesi ve devamlı olarak çalışmasını temin ede
bilmesi için geçen zamandır. İhmal konusu de
ğildir. 

Yine buna muvazi olarak bu hususta cevap 
arz edeyim; Fransa ile, aynı mahiyette anlaş
malar yapılmıştır, Danimarka ile sosyal güven
lik anlaşması yapılmıştır, bunların bir kısmı 
Meclislerimizin gündemindedir, tasdike vabes
te bulunmaktadır. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin dövizle
rinin aktarılması meselesi, yine Hükümet tara
fından ele alınmış ve geçen senelerde üzerinde 
çalışma yapılmış bir konudur. Sayın Sanayi 
Bakanlığı Müsteşarı ve ilgililer, Plânlama Teş
kilâtı mensupları bu konu ile dış ülkede bizzat 
ilgilenmişlerdir. 7 Proje seçilmiştir, bu proje
de işçilerimizin ortak olması hususunda gerekli 
teşebbüsler yapılmıştır. Ortak oldukları saha
lar vardır, fakat bu organizasyonun çok şümul
lü ve müessir olarak yürüdüğü iddia edilemez. 
Konu üzerinde yeni bir revizyonla hamle yap
mak, meseleye önemi nisbetinde ağırlık vermek 
gerekecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, yurt dışında çalı
şan işçilerimizin meselesini sadece bir döviz 
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kaynağı olarak düşünmediğimizi bilhassa be
lirtmek isterim. Tabiî ki, her yıl daha fazla 
döviz getirmek suretiyle ekonomimizin güçlen
mesine büyük katkıda bulunuyorlar. Bu va
tanperver davranışı takdirle karşılarız, ama bu
nun dışında, teknolojide gelişmiş bir memle
kette vasıfsız olarak giden işçilerimizin çalış
ması, orada formasyon iktisabetmeleri, belli bir 
mesleğe sahibolmaları, istikballerini garanti et
me bakımından da özel bir önem taşımaktadır. 
Bir nevi işçi eğitimi olmaktadır. Hem o imkân
ları öğrenmekte, elde etmekte, hem de ayrıca 
maddi bakımdan da kendisi ve ailesi için, mem
leketi için büyük faydalar sağlanmaktadır. Bu 
bakımdan yalnız bir döviz kaynağı olarak mü
talâa etmediğimizi bilhassa belirtmek isterim. 

işçi meskenleri meselesi, şüphesiz isçi alan 
memleketlerin büyük problemlerinden birisi
dir. Bunu Sayın Çalışma Bakanı Nazın V/alter 
Arent'le Almanya'da ve Türkiye'de yaptığı
mız geziler ve temaslar sonunda söyle bir sonu
ca bağladık : Yabancı işçiler için 300 milyon 
Marklık yeni bina yatırımlarına gitmektedirler 
ve öncelikle ikâmet ve çalışma müsaadesi olan
lara ve bilhassa aile ve çocukları olanlara bu 
mesleklerin tahsisi hususunda yeni bir gayretin 
ve hamlenin içinde bulunmaktadırlar. Hemen 
ifade edelim ki, Almanya yılda yarım milyon
dan fazla yabancı işçiyi bünyesine alıyor, Tabi-
atiyle büyük mesken problemleri çıkmaktadır. 
Bu problemler büyük yatırımlara sebebolmakta-
dır, bu da onlar için bir ayrı meseledir. Ancak 
sorumlular, işçilerimizin daha modern mesken
lere kavuşması hususunda dikkat sarf etmişler
dir ve bu yatırımı biran evvel realize edip mes
ken meselesini bir ölçüde halletme imkânını bah
şedeceklerdir. 

274 sayılı Kanunun, hiç şüphesiz yurdun her 
tarafında aynı ölçüde ve aynı şekilde uygulan
ması gerekir. Kanunların tatbikatında idare 
adamlarımızın ayrı ayrı tefsirlere gitmeleri yan
lıştır. Bu hususta gerekli tamim yapılacaktır. 
274 sayılı Kanuna göre millî sendika olabilmesi 
için, herşeyden evyel o iş kolundaki işçilerin 1/3 
ünü temsil etmesi lâzım. 

İstanbul ve İzmit'le ilgili tatbikat bir şikâ
yet konusu olarak mütalâa edilecek ve gerekli 
uyarı ilgililere intikal ettirilecektir. 

Millî Güven Partisi adına konuşan Sayın 
arkadaşım Vefa Tanır'm istihdam konusu ile 
ilgili beyanlarına genel izahatım içinde arzıce-
vabettim. Asgari ücret meselesinde gerçekten 
özel bir büro kurulması lâzımdır. Devlet Plân
lama Teşkilâtı ve İstatistik Umum Müdürlüğü 
ile teşriki mesai ederek, geçim endekslerini na
zara alarak, hattâ Millî Prodüktivitenin de or
taya koyacağı verileri değerlendirmek suretiy
le, büronun devamlı olarak ekonomik değişme
leri tesbit etmesi ve buna göre asgari ücretlerin 
daha isabetli ve yurt gerçeklerine uygun şekil
de tesbiti şarttır. Bu da yine kadro meselesi ola
rak önümüzdedir ve ümidediyorum ki, yıl içe
risinde bir sonuca bağlanabilecektir . 

İş Kanununun çıkmadığı hususu yine şikâ
yet konusu edilmiştir. «Ciddî takip» mevzuunu 
ben biraz insaflı bulmadım, hattâ lâtif de bul
madım. Ciddî takip, hepimizin takibetmesi ge
reken bir meseledir. Biz Hükümet olarak sevk 
ettiğimiz her kanunu takibediyoruz, ama ta
kipten ne murat edilir bilmiyorum... Meclisleri
mizin mesaisi malûm; arkadaşlarımız lütfederse 
gensoru barajını aşarsak, ddğer barajları aşar
sak, bu meseleleri bir - iki günde görüşüp bu 
kanunları çıkarmamız mümkün. Zamanında 
verdik, komisyonlarda süratle intacettik, Umu
mi Heyette değerli muhalefetin, değerli arka
daşlarımızın engelleyici olmıyan bir vasat için
de bunların biran evvel kanunlaşmasına yar
dımcı olmasını da biz rica edeceğiz, mukabil 
temenni olarak. 

Çıraklık kanunu mevzuu öyledir, yine gün
demde olan bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlarım, umumi beyanlar 
var, onlara ayrı ayrı cevap vermiyeceğim. ts-
rafçı bir tutumdan bahsedildi. Bilmiyorum han
gi israfçı tutumdur? Tabiî bunu cevaplandır
mak imkânından mahrumum. Yalnız şunu söy-
liyeyim, bugün Cumhuriyet Hükümeti olarak, 
Adalet Partisi iktidarı olarak çok mütevazi 
şartlar içinde - hayatı hususiyemiz dâhil - bir 
gayretin içinde bulunuyoruz. Lüksün, israfın 
daima karşısında olduk, bu bizim millî gelene
ğimizdir, yerleşmiş millî bir şuurumuzdur. 
Onun için hiçfbir zaman Demirel Hükümetinin, 
işsizliği artıran israfçı bir tutum içinde bulun
duğu kanaatini ben şahsan tervicetmiyorum, 
doğru bulmuyorum. Böyle bir görüş bence 
mesnede mukarin değil. 
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«İşsizlik arttı, eksildi» meselesinin münaka
şasını umumi izahatım içinde söyledim. Muhte
rem arkadaşlarım, 1968 - 1972 yılları arasında 
(beş yıllık bir perspektif işinde hazırlanmış olan 
plânın bir dilimi üzerinde yapılacak münakaşa
lar bizi doğru neticelere götürmez. Çünkü Tür
kiye'de tarım geleneksellikten kurtulmadıkça, 
yani hava şartlarına bağlı olmaya devam ettik
çe ve tarım, ürünlerinin gayrisafi millî hâsıla 
içerisindeki ağırlığı belli ölçüde devam ettiği 
sürece, hava şartlarının şu veya bu değişme
siyle gayrisafi millî hâsıla oranları değişmekte
dir. Bu bakımdan mevsimin bereketli olduğu 
devrelerde başka hedeflerde, bir mevsimi id
rak edemediğimiz zaman da, hedeflerin gerisin
de olmak mukadder olabilir. Bu, tarımın kade
ridir. Binaenaleyh, yalnız 1970 senesinin şart
larını nazara alıp da; «Türk ekonomisi geriye 
gidiyor» şeklinde bir hükme varmak doğru de
ğildir. 1970 şartlarını, - bir kusur yükleme 
veya bir serzeniş mahiyetinde arkadaşlarım te
lâkki etmesinler - şöyle sıralamak mümkün: 
Bütçe 1 Haziranda çıkmış, yani senenin büyük 
bir kısmı gitmiş, ihale dosyalarının, projelerin 
hazırlanması, Sayıştayın vizesi, ihalelerin kesin
leşmesi, yer teslimi, şantiye faaliyeti derken 
10 ncu ay gelmiş, yani yatırımlar bakımından 
mevsimin 3/4 ü geçmiş. Ayrıca, 16 Haziran 
hâdiseleri, belli mihrakların tesiri ile, bele A. P. 
iktidarına atfı mümkün olmıyan, tamamiyle 
(tabiatından doğmuş ideolojik bir provakasyon-
la Türkiye'yi bir örfi idareye götürmüştür, bu
nun çalkantıları olmuştur. Arkasından bir ta
lihsizlik, kolera gibi bir hastalık ihracata etki 
yapmıştır. Hülâsa bütün bu yanyana gelen çe
şitli sebeplerin yanında 1970 senesinde tabiat 
şartlarının da, mevsimin de gerekli ölçüde ran
dıman vermemesiyle bütün bu menfi endikatör-
ler yanyana gelince, doğan netice şüphesiz ar
zu ettiğimiz hedefe bizi yaklaştırmamıştır. Ama 
hiçbir zaman bu, ikinci Beş Yıllık Plânın bü
yük hamlelerini durduran veya gölgeliden bir 
netice değildir. Beş Yıllık bir perspektif içeri
sinde alınacak vasatiler, - inşallah 1972 yi id
rak edeceğiz, bunun üzerinde büyük hassasi
yetle durduk - Türkiye 1de sanayii ve istihdamı 
arzu ettiğimiz hedefe ulaştıracaktır. Türkiye 
kendi millî imkânlariyle, dışa bağlı olmaksızın 

kendi millî imkânlariyle Üçüncü Beş Yıllık 
Plânını itecek ekonomik güce, kaynağa sahibo-
lacaktır. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak bir saatlik 
görüşmenizin vâki olduğunu da hatırlatırını 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vanıza) — Sayın Başkanım ne kadar lûtfunuz 
olacak? Ona giöre telhis edeyim. 

BAŞKAN — Temenni mahiyeltinde grup baş
kanlarının yapmış oldukları toplantıda «bir 
ısatlk süre» dediler. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — O zaman müsaade ederseniz bir kaç 
hususa temas edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, dış ülkelere gidiş 
sıra ile olmaktadır. Bu sıra üzerinde hassasi
yet gösteriyoruz. Sadece tabiî âfetler için de
ğeri arkadaşımızın bir teması oldu. Tabiî âfet
ler meselesi gerçeikben hepimizi üzen bir mese
ledir. Mesele zelzele ile başlamıştır. Evvelâ 
Varto, Hınıs, Tekman, bilâhara Kütahya - Ge
diz, bilâhara sel, ki, başta Konya olmak üzere 
ıdörit vilâyeti içine alan büyük bir taşkın, göl 

" taşkınları bütün araziyi çorak hale getirmiş, 
vatandaşın ekonomik gücü kalmamış, arka ar
kaya kuraklık olmuş, bilhassa Doğuda Kars 
başjta olmak üzere. Güney - Doğuda geçen sene, 
hayvan zayiatı dâhil, büyük kuraklık olmuş. 
Bütün bu ıstıraplar bizi bu tedbiri almaya zor
lamıştır. «Vilâyetler emrine, tabiî âfetten % 80 
zarar gören, ekonomik gücünü yitiren her aile
den bir kişi» demek suretiyle kriterlerimiz bel
lidir. Şahıslara verilmiyor; Şu veya bu şekilde 
bir tesir bahis mevzuu değildir. Âfetten zarar 
[görenleri teslbit etimek suretiyle, yüce muraka
belerinizin, mlüşahaJdelerinizin ışığı altında bun
lar realize edilmektedir. Tatbikattaki şikâyet
leri ben ve arkadaşlarım anlayışla karşılamaya, 
•amadeyiz, hatalı tatbikat olursa tashih ederiz. 
Menfaate mukarin olan haller, menfaate müs'te-
hidolan haller mücadele ettiğimiz husustur. 
Bunların hiç birisine imkân vermeyiz. En ufak 
bir şikâyet olduğu zaman bizzat ilgileniyoruz 
ve her halde müesseseyi şu veya bu şaibeden 
kurtarmak için de anlayışla, elbirliğiyle bir 
gayretin içinde bulunuyoruz. 

iSık sık basınımızda çıkan rüşvet meselele
ri Vardır. Bunu, iş ve işçi Bulma Kurumunun 
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mânevi şahsiyetinli tenzih ederek beyan edi
yorum, bizim dto - kontrolümüz gayet açıktır, 
çok yönlüdür. Bu rüşvet meselesi maalesef Tür
kiye'de olduğu gibi, Dünyanın başka memle
ketlerinde de var. Masum ve saf kimseleri kan
dıran birtakım açıkgözler sahte mühürle, tu
rist pasaportu ile - biraz evvel izah ettim - yurt 
dışına vatandaş gönderine hususunda birtakım 
davranışların içine girmektedirler. Bunları biz 
takilbediyoruz, fakat mesele basında ook kere, 
mahiyeti iyi anlaşılamadığı için, «Kurumun bu 
işli yaptığı, Kurumda bu işi yapan şebekeler ol
duğu» şeklinde yanlış anlamaya gitmektedir. 
Bunu tenzih ederim. Arkadaşlammızın belirli 
bir şikâyeti olursa, amansız- mücadelesine de
vam ettiğimiz suiistimal konusunda, mevcut has
sasiyetimizi yürütürüz. 

Kuraklrik ve erozyonu tabiî âfet dışında mü
talâa edemiyoruz, o bakımdan bunu tatbikatta 
beraber yürütmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa'dan işçi 
paralarının aktarılması meselesinde bugün or
ganizasyonlar müessir değildir, fakat şunu ifa
de edeyim; son devalüasyon kararından sonra, 
işçiler büyük ölçüde paralarını Türkiye'ye ak
tarmışlardır. Zannedildiği kadar daha büyük 
rakamların mevcudolduğu iddiaları pek haklı 
sebebe dayanmıyor. 1970 yılında 273 milyon do
lar Türkiyeye göndermelerdir. 1971 yılı Ocak 
ayında 32 milyon dolar gelmiştir. Huzurlarınıza 
gelmeden evvel Merkez Bankasından aldığım 
en son rakamı söyliyeyiım; yirmi günde yirmi-
(bir milyon dolar gelmiştir. Yani her gün bir 
milyon dolar işcji dövizi gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, konumun biraz dı
şında, ama arz edeyim, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası tarihinin hiçbir devrinde bu
günkü kadar kuvvet! kaynaklara saMbolma-
mıışltır. Bugün dörtyüz milyon dolar rezerv pa
rası vardır ve yedi milyon dolar da dışarıdan 
faiz almaktadır. Günde bir milyon dolar yalnız 
İşçi dövizidir, ihracatının dışında, turizminin 
dışındadır, bu büyük bir kuvvetitir. 

Bunu şunun için söylüyorum; Arkadaşları
mız «Türk parasının dış değeri acaba değişir, 
tekrar eksportların eline bu paralar gider mâ » 
diye bir endişe izhar ettiler. Merkez Bankasının 
kaynakları kuvvetli olduğu bilhassa dış tediye 

imkânları mevcudolduğu müddetçe Türk parası
nın değerinin düşmesi bahis konusu değildir. 

!Sayın Tanır'ın temas ettiği konu, bizim üze
rinde çalışma yaptığımız bir konudur. Gerçekten 
dış memlekete gitme imkânı kalmamış, beş -
on sene daha beklemesi lüsumsuz olan, arşivleri
mizde ismi beyhude bekliyen kimseleri ayıkla
mak ve böylece yaş haddi gelince, «gidemezsin» 
yerine, gitme imkânlarının bulunmadığını ken
dilerine büdirımek suretiyle bür ayıklama yap
mak lüzumu üzerinde Umum Müdüre gerekli 
emir verilmiştir ve Umum Müdürlük bu istika
mette çalışma yapacaktır. Esasen kendileri bu 
espiriyi daha evvel mevzu olarak bize de inti
kal ettirmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, vasıfsız işçilerin eği
tilme meseleleri önemli bir konudur. Bu konu 
üzerinde en son çalışmayı Millî Eğitim Bakan
lığı ile beraber yaptık. Millî Eğitim Bakanlığı 
Alman yardımından faydalanmak suretiyle, ay
da iki yüz mark işverenler tarafından tediyede 
bulunacak, vasıfsız işçilerimizi eğiterek bunları 
dış ülkelere vasıflı olarak gönderme imkânını ha-
zırlıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; (Vasıflı işçi Türki
ye'den gidiyor, Türk sanayii iş gücünden mah
rum kalacak) tarzında bir iddia var. Bu doğru 
değildir. Gerçekten dış ülkeye giden işçilerin, 
büyük oranda gitmesi hususunda müzakere ve 
anlaşma vardır. Bir miktar vasıflı işçi gittiği 
doğrudur, yalnız biz bu nisbeti asgari hadde tut
maya çalışıyoruz. Nitekim geçen tatbikat yılın
da % 24 civarında vasıflı işçi gitmiştir. Onun 
dışındaki vasıfsızdır. Tabiî işçi talebeden mem
leketin bu husustaki ısrarı bizi ancak bu ölçüde 
fedakârlığa götürmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine tenkidde te
mas edilen bir başka husus, İşçi Bulma Kurumu
nun bünyesindeki bürokratik çalışmalar daha 
fasla işçi göndermeği engelliyor tarzında bir 
beyan var. Bunun dışında basınımızda da za
man zaman bu istikamette beyanlar görüyoum. 
Bunlar şu bakımdan gerçeğe uygun değil, İşçi 
Bulma Kurumunun daha fazla işçi gönderme ar
zusu kâfi değildir. Mühim olan işçi talebidir. 
Dış memleketin bizden işçi talebetmesi lâzım. 
Bizden işçi talebedecek ki, biz işçi gönderelim. 
Gelen talepleri karşılıyoruz. Mesele talebi ar
tırmaktır. Göndermede bürokrasi yoktur. 
128 000 işçi gönderiyoruz. Bu, günde beş yüz 
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kişi demektir. Cumartesi - Pazar çalışmıyor, 
yaz tatili var, kış tatili var, Noeli var. irtibat 
bürolarının faaliyetleri muayyen; periyodik ni
zama bağlı. Binaenaleyh, günde beş yüz kişi gön
deriyoruz. Bu küçük bir rakam değil. Kars'ın 
Kağızman'ına mektup yazacaksınız, vatandaşı 
köyünden çağıracaksınız, atlı dağıtıcı yedi gün
de gider, posta üç günde gider. Gelecek, tasnif 
edeceksiniz, ayıklıyacaksınız, imtihana girecek, 
sağlık muayenesi yapılacak, pasaportu çıkacak. 
Bütün bu muameleler bugün vasati olarak yedi 
güne indirilmiştir. Bundan daha kısa sürede 
göndermek mümkün değil. 

Genellikle Yugoslavya misâl verilir. Yugos
lavya Almanya'ya daha yakındır, daha tküçük 
bir memlekettir. Lisan meselesi vardır, birta
kım hususiyetleri, özellikleri vardır, onun için 
gönderme şekilleri bizden farklıdır. Biz sıraya 
riayeti prensibolarak kabul etmişiz. Aksi halde 
işin içinden çıkmamıza, şikâyetleri önlememişe 
imkân yoktur, Hem sırayı muhafaza etmek, 
hem vasıfları tâyin etmek, hem de hak sahibi
ni arayıp Türkiye'de bulmak.. 1964 te yazılmış 
bir vatandaşı, 1971 de adresinden bulup çıkar
mak ve onu dış memlekete göndermek problemi 
kolay bir problem değildir. Tabiatında zorluk 
vardır. Arkadaşlarımız şevk ve heyecanla ça
lışmaktadır. Bürokrasi şüphesiz meselenin bün
yesi içinde mevcut değildir. 

Sayın C. H, P. Grupu adına konuşan Soğuk-
pınar arkadaşımın temas ettiği hususlara genel 
izahatım içinde değindim. Kısa kısa geçece
ğim. 

Eczahanelerin kâr meselesi, yine bu Meclise 
sunulmuş olan bir kanun tasarısında vardır. Biz 
de Sosyal Sigortaların bünyesinde, gerekli ku
ruluş kanunu değişikliğini yaparak, 506 sayılı 
Kanunu değiştirerek, 123 ncü maddeyi tâdil 
ederek, bu hususta sigorta lehine yeni hüküm
ler getiren mevzuatı Yüce Meclise yakında tak
dim edeceğiz. 

A. P. Grupu adına konuşan Sayın Orhan De
mir Sorguç arkadaşım, meseleleri büyük bir vu
kuf ve takdirle ifade buyurdular. Kendisine bil
hassa teşekkür ederim. Temenni ettikleri hu
susları da şahsan ve arkadaşlarım Bakanlık ola
rak takibedeceklerdir. 

İşçi bütünlüğü mevzuu üzerindeki görüşle
rini, değerli bir milletvekili arkadaşım olarak, 

paylaştığımı bilhasa ifade ediyorum. Çalışma 
Bakanı olarak görüşüm, Hükümet olarak görü
şümüz şudur ki. Türk işçisinin bütünlüğünün 
muhafazası, demokratik rejimin güvenliği bakı
mından şarttır. İşçinin siyasal akımların tesiri 
altında, hele ideolojik tesirler altında bölünmesi, 
teşekküllerin gücüne büyük nakısa getirir. Onun 
için partilerüstü politika yürüten Türk - iş'-
in bugüne kadar devam ettiği vatanperver tu
tum, bundan sonra da aynı anlayışla devam 
ederse, bunda hem Türk işçisinin yararı vardır, 
hem çalışma hayatının huzur ve güvenliği var
dır, hem de demokrasinin, bilhassa güçlü te
minatı olan Türk işçisine müteveccih bağlantısı 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, temas edeceğim 
bir iki husus var, o da şudur: Sosyal Sigorta
lar Kurumu bilhassa mesken bakımından büyük 
bir hamle yaptı, mesken kredileri bakımından 
büyük bir hamle yaptı. Bu yıl tahsis edilen 
kredilerle beraber iki milyar liraya yakın 
kreldi tahsisi yapıldı. Bu, değişik şekillerde olu
yor. Bizzat kendisinin, kurum olarak yaptırdığı 
tesisler, binalar, sosyal meskenler var. imar İs
kân Bakanlığı ile ortaklaşa yapılanlar var, mü
esseselerin yaptırmış olduğu, bizim finanse etti
ğimiz sosyal meskenler var. Ayrıca, kooperatif
lere kredi açmak suretiyle yaptırılan meskenler 
var. 

işçi çocuklarının okutulması konusunda Sa
yın Bahir Ersoy arkadaşımın, bir tahsil sigor
tacı meselesi, tetkike muhtaç bir meseledir, ko
lay reddedilecek bir mesele değildir, üzerinde 
durulması lâzımdır. Yalnız eğitim meselesini 
Anayasa, kabul ve takdir ödersiniz ki, bir Dev
let görevi olarak sorumlu müesseselere yükle
miştir. Sosyal Sigortaların fonksiyonu buna mü
sait mi, değil mi? Bu tetkik konusu olarak ele 
alınmalıdır. Bunu bilmiyorum. Daha doğrusu, 
«bilmiyorum» derken, menfi mütalâa içindeyim. 
Sosyal Sigortaların eğitim fonksiyonu yok. Bi
zim eğitim müesseselerimiz kendi ihtiyacımızı 
karşılayacak elemanları burslu yetiştirmektir. 
Hastane açıyorum, doktorum yok. Binaenaleyh 
istiyorum ki, burs vereyim, yetiştiridiğim dok
toru mecburi hizmetle Batman'da, Kars'da, Muş'-
da istihdam edeyim. Mühendise, mimara ihtiya
cım var. istediğimiz sürede istediğimiz aded ve 
miktarda eleman bulamıyoruz. Müesseselerin bu 
ihtiyaçlarını giderebilmek maksadiyle burs hu-
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susunu halen realize ediyoruz, yoksa tahsil si
gortası yolu ile, sosyal sigortaların bir eğitim 
müessesesi gibi fonksiyon icra etmesini ben si
gorta espirisine uygun görmem. Konu tetkike 
muhtaçtır. 

Değerli arkadaşlarım, hastaneler mevzu üze
rinde de bir iki cümle ile izahat vereyim. 

Büyük bir gelişme içindeyiz. 1964 sonu iti
bariyle 4 300 küsur yatak iken, bu yıl sonu 
13 000 küsur yatak olmuştur. Yani üç misline 
yakın oluyor. Ayrıca memnuniyetle kaydetmek 
isterim ki, sigortalı işçi adedimiz de birbuçuk 
milyon oluyor. Beş yüz bin de yurt dışında var, 
iki milyon oluyor. Bunu dörtle çarptığımız za
man, asgari sekiz milyon vatandaşımızın, eş ve 
çocuk dâhil, parasız bakımı, tedavisi bizim mü
esseselerimiz tarafından yapılmış oluyor. 

(Malama işçi ücretleri 39 lira oldu. Arka
daşlarımız hep fiyat artışımdan bahsederler. 
Terazinin öbür köşesinde de ücret artışı var. 
Mesele fiyat ve ücret artışlarının denge içinde 
yürümesi meselesidir. Bunu da istikrarla yürü
tüyoruz. 

Toplu sözleşmeleri bir barış düzeni içinde 
yapmaktayız. Türk işçisinin alın terini değer
lendirme hususunda, bilhassa A. P. iktidarı bü
yük bir anlayış göstermiştir, istatistikler göste
riyor ki, grevler çok sınırlı bir saha içinde ol
maktadır. Biz daha ziyade sulh masasında, mü
zakere masasında hakları teslim eden bir anla
yışla işi yürüttük. Hemen hemen lokavt nazari 
haldedir. Görüyoruz, demokratik memleketler, 
başta isveç olmak üzere, bu silâhı iki taraflı 
çalıştırmaktadırlar. Ama bizim memleketimiz 
gelişme halindedir, daha fazla işçimize menfaat, 
imkân aktarma hususunda cidden bir gayret 
içinde bulunulmuştur. Bu yapılırken de, işvere
nin durumu hususu ilgi ile izlenmiştir. Hiçbir 
zaman bir tarafın menfaatlerini gözeten, öbür 
tarafın haklarını ezen bir anlayış içinde olma
mışladır. Biliriz ki, işveren, müteşebbis olarak 
sermayenin kârına, kendi teşebbüsünün karşı
lığına sahilbolduğu kadar, yaratacağı istihdam 
gücü, Devlete ödiyeceği vergi ve getireceği tek
noloji, istihsal malları, tüketiciye intikal etti
receği imkânlar bakımından da millî ekonomi
ye katkıda bulunmaktadır. Bu bakımdan emek
le - sermaye münasebetinde hakkaniyetin ve 
memleket menfaatlerinin hâkim ve nâzım olma
sını temel prensip olarak derpiş etmişizdir. 

24 . 2 . 1971 0 : 2 

I Muhterem arkadaşlarım, daha fazla zamanı
nızı almamak için izahatımı genişletmiyorum. 
Burada sözlerimi bağlıyacağım. Şunu ifade ede
yim, 1971 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi vesi
lesiyle gerek iktidar grupuna mensup, gerek 
muhalefet gruplarına mensup şahsi görüşlerini, 
grup görüşlerini aksettiren arkadaşlarımız çok 
nazik, yapıcı ve hakikaten hepimizi memnun 
eden bir üslûp içinde tenkidlerini lütfetmişler
dir. Bunu takdirle karşılıyoruz. Ve bu, bütün 
çalışanlar için örnek olacak bir huzur kaynağı 
vesilesi olmuştur. Çünkü Parlâmentomuzdaki, 
bilhassa kürsülerdeki bu seviye ve anlayış, bu 
üslûp ve davranış Parlâmento dışında bulunan
lar üzerinde terbiyetkâri, müşir olacak tesirler 
yapmaktadır. Bütün çalışanlarımız bu müzakere 
vesilesiyle izhar edilen hissiyat ve fikirlerden 
mülhem olarak memnun olacaklardır. 1971 yı
lının hayırlı geçmesini temenni edeceğim. 

Şahsım adına ve Bakanlık camiası adına siz
lere tekrar şükranlarımı sunarım efendim. (A. 
P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ahmet Gü-
ner, Sayın Abdülkadir Özmen Bey bulundukları 
yerden sual tevcihi lüzumunu gördüler. Yazılı 
sorular da var efendim. 

Sıraya göre, evvelâ Sayın Giiner, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Beni de yazın 

Sayın Başkan. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan 

ben de soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güner. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan öğrenmek istediğim 
hususları arz ediyorum. 

Zonguldak işçi hastanesi ne zaman hizmete 
girecek? Amele birliği müessesesi bu hastane 
hizmete girince görev dışı kalacak. Hastalık 
sigortası tatbikatı o zaman başlıyacak. Geliri
nin yüzde 95 ini işçilere harcıyan Cumhuriyet 
idaresinin bu ilk sosyal müessesesi ne olacak? 
Oradaki hakkı olanların hakları ne olacak, iş 

I görememezMfc hakları ne olacak? Bu, birinci so
rum efendim. 

2. Ereğli Hastanesi gibi, hastane personeli 
ve hekimlerinin almışında siyasi taraflılık ta-
kibedilecek mi? 

3. Ereğli Kömürleri işletmesinde işi terk 
I eden ve işe girenlerin miktarı yılda 6 ilâ 7 bin 
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ikisidir. Habersiz işi terk edenlerden ihbar ve kı
dem tazminatı alınma tatbikatı yapılmadığı 
halde, kazı ve ihsaiyat işçisi olmıyanlardan ve 
Almanya'ya gitmek istiyen işçilerden bile bu 
tazminatın alınması mer'i kanunlarımıza uyu
yor mu? 

4. Almanya'ya gitmelerinde sakınca görü
lenlerin işe alınmamalarına, işyerindeki sosyal 
haklarını kaybetmelerine Bakanlık taraftar mı
dır? Bu hususta mağdur olmamaları için ne dü
şünülüyor? 

>5. Alman Başbakanının beyanına göre, eko
nomik tedbir olarak 1973 te yabancı işçi ora
nının yüzde 50 ye indirileceğinin söylenmesin
den Bakanlık haberdar mHdır? iş ve işçi Bulma 
Kurumumuz bakımından tedbir düşünülüyor 
mu? 

6. Zonguldak, Ereğli Kömürleri Müessese
sinde çok başarılı ve her işkolunda verimli işçi 
hazırlıyan İşçi Eğitim Müdürlüğünden, işçi 
Bulma Kurumunun anlaşarak istifadesi, işçi 
sevk politikamızla bağdaşır mı? 

7. Maluliyet almış işçilerden pek çoğunun 
iki yıla yakın sürede tahsisi yapılmaktadır, 
emekliler için de bu hal böyledir. Geçim darlı
ğı içinde emekli ve malûl işçilerimizin işlerinin 
ivedilikle görülmesi ve huzurunun korunması 
için mevzuatta bir değişiklik düşünülüyor mu? 

Saygılarımla. 

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

vamla) — Cevap arz edeyim efendim. 
Değerli arkadaşımın da bilecekleri, gibi, 

Zonguldak Hastanesi büyük para harcanarak 
itina ile yapılmış bir büyük hastanemizdir. Ek
sikleri vardır. Bundan bir ay evvel bizzat gez
dim. Zannediyorum, Nisan veya Mayıs ayı içe
risinde katî kabulü yapılıp, mefruşatı da ikmâl 
edildikten sonra, hizmete girebilir. Zannediyo
rum diyorum, çok büyük bdr hastanedir; ama 
teknik sebepler bu tarihi değiştirir mi bilmiyo
rum, ihtiyatla konuşayım. Fakat 1971 senesi içe
llisinde mutlalka hizmete girecektir. 

Amele Birliği; 151 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan bu büyük sosyal müessesemiz, hakikaten 
ilk büyük sosyal müessesemiz ve çok daha ge
niş haklar sağlıyor. Hastanenin küşadı ile bu 
hakların, Sosyal Sigortalar bünyesindeki hak
larla telif hususunu halen düşünmekteyiz, ku

rum incelemektedir. Haklar geri alınmaz, ileri 
hakların seviyesine çıkmak hedeftir. Bu espri 
içinde bir netice alacağımızı ümidediyorum. 

ikinci olarak, Ereğli Hastanesinde, siyasi 
taraflılıkla muamele yapılması noktasına gel
diler. Ben hakikaten bütün samimiyetimle söy
lüyorum, Ereğli Hastanesinde siyasi taraflılık-
le ilgili bir doktor tâyinini hiç zannetmiyorum, 
alınmasını zannetmiyorum... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın Ba
kan, her türlü delil var. 

ÇALIŞMA BAKAN SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumu 
tâyin yapar. Kurumun da üç ayrı bölümü var 
ve hattâ dört kaynaktan eleman geliyor. Bir 
defa Türkiye,de en fazla işçiyi bünyesinde ba
rındıran TÜRK - İŞ Konfederasyonun İM tem
silcisi var, işverenin iki temsilcisi var, Sosyal 
Sigorta bünyesinde çalışan memurların bir tem
silcisi var, M tane de Hükümet temsilcisi var. 
Bu kadar birbirini regüle eden, otokritiği olan, 
bünyesinde bu kadar karşılıklı murakabe im
kânları bulunan bir kurum, zannetmem ki, si
yasi tesirle doktor tâyinine kıyam etsin. Bir 
fayda sağlamaz, hiçbir fayda sağlamaz... Biz 
Cumhuriyet Hükümeti olarak başından beri 
söylüyoruz, inanışımız odur ki, bu davranışlar
dan partiye bir fayda gelmez. Biz bunlara hiç
bir zaman tevessül etmemişizdir. Başka sebebi 
vardır. Burada belki açıklamıyacağım, dosya 
vardır; ama lütfediniz, değerli umum müdürlük 
mensupları da buradadır, neden alındığı sebep
leri üzerinde sizi tatmin etmeye çalışanlar. Tat
min olmazsanız bana şikâyet olarak getiriniz, 
ben hali vaziyeti kanuni şekle irca etmeye gay
ret ederim, eğer kanunsuz bir vaziyet varsa... 

Almanya'ya gitmek istiyenlerle ilgili - tazmi
nat konusu; bunu hiçbir zaman dediğiniz gibi 
menfi mânada kabul etmem, müspet mânada 
değerlendirmek lâzım. Tatbikattaki hata yine 
mevcut mu değil mi taJhMk edeceğiz, tabiî id
dialarınız zapta geçti, ona göre bir muamele 
yapacağız. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Lütfen... 
istanbul'dan geriye gönderilenler işe alınmıyor
lar. 

BAŞKAN — Sayın Grüner, çok rica ederim 
çok sorularımız var. 15 kişi soru soruyor ve 10 
tane de takrir var. 
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ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bu arada şunu izah edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; Almanya bizden, bil
hassa Zonguldak havzasından kömür işçisini çok 
istiyor. Ben Essen bölgesine gittim, orada kö
mür işçisine olan ihtiyacı söylediler, 10 bin ki
şi istediler. Şimdi meselenin bir yönü bu, bir 
de topukta çalışan kazmacılar var. Değerli ar
kadaşım bilirler, bunlar kolay yetişmiyor, istih
salin de beyni bunlar. Eğer o bölgeden 500 ta
ne, 1 000 tane kazmacıyı alın, yurt dışına gön
derin Havzadaki istihsal yan yarıya düşer. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Onun dı
şındakiler de başka... 

BAŞKAN — Sayın Güner, bitti efendim si
zin soru sormanız. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Enerji Vekâleti TKİ ve EKİ ısrarla 
bize, «dbıizim yetiştirdiğimiz, istihsalimize tesir 
eden, istihsalimize müessir olan bu arkadaşları 
yurt dışına mümkün mertebe göndermeyin, is 
tihsalrnıizin düşmesine sebeboluyor» tarzında 
devamlı ikazları vardır, ricaları vardır. Bütü
nü ile mütalâa ediyoruz, bir kasda dayanmıyor, 
millî menfaatlerin hesabına dayanıyor. 

işçi eğitiminden istifade konusunu Zongul-
dak'ı ziyaretim sırasında mesul arkadaşlarla 
görüştüm. Gerçekten güzel bir müessesedir, me
raklı arkadaşlar var, yetiştirilmesi ve bir taraf
tan da sizin ifade ettiğiniz tarzda, daha liberal 
bir sevk, gönderme işlemi yapılması belki ileri
de mümkün olacak. Ama bugünün şartları için
de Zonguldak Havzasında vasıflı elemana, is
tihsale müessir elemana ciddî ihtiyaç var. Eği
tim, yetiştirme faaliyetlerinin kısa sürede bu 
hacımda netice vereceği de tahmin edilemez. 

Emeklilik işlemleri hakkındaki mütalâa, bel
ki yakın zamana kadar geçerli bir mütalâa idi. 
Çünkü, Yüce Meclislerin kabul buyurduğu de
ğişik kanunlarla bütün bu intibaklar değişti. 
129 000 dosya üzerinde müessese intibaklar için 
faaliyete geçti. Mekanik bir organizasyon gru-
pu teşkil edildi, çeşitli vasıtalarla çalışılıyor. 
Yılbaşına kadar bunların tamamı ikmâl edildi 
ve ilgililere de çekleri gönderildi. Bugün seri 
tatbikatın içindeyiz; fakat buna rağmen hesap
larda, bazan beyanlarda, dosya içerisinde teha-
lüf, tenakuz, tetkike muhtaç cihetler çıkmakta
dır. Bu konuda daha hızlı netice almak için 

arkadaşlarımız servislerde takviye, hizmetler
de de, bürokrasiyi ortadan kaldırmak için gay
ret içinde bulunuyorlar. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Abdülkadir özmen, buyurun sorunuzu 

sorun. 
Yalnız, sayın milletvekilleri ve Sayın Ba

kanımdan bir istirhamım olacak; sorular, soru 
şeklinde cevaplar da cevap şeklinde, yani izah 
şeklinde değil de, kısaca olursa çok memnun 
oluruz: Çünkü, 14 tane sayın milletvekili bu
lunduğu yerden soru sormuş durumdadır, elim
de de kaç takrir olduğunu bilmiyorum o bakım
dan arz ediyorum. 

Buyurun Sayın özmen. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 

Başkan, aşağıdaki sorularıma Sayın Çalışına 
Bakanımın cevap vermesini rica ediyorum. 

Çalışmak üzere Almanya'ya gönderilmiş, ve
ya dış ülkelere gönderilmiş işçilerin yekûnu 
yarım milyon bulunduğuna göre: 

1. îktisaden az gelişmiş bölgelerden ve özel
likle Mardin'den gönderilen işçilerin miktarı 
nedir? 

2. Adalet Partisinin prensiplerinden ola
rak; daha ziyade felâket bölgelerinden veya ik-
tisaden az gelişmiş bölgelerden dışarıya daha 
fazla işçi gönderilmesi prensi'bolarak kabul edil
miş bulunduğuna göre, Mardin 4 senede birbiri 
üzerine (kuraklık geçirmiş ve felâkete uğramış
tır. Bu yıl Mardin'den ne nisbette ve ne miktar
da işçi gönderilecektir? 

3. Bu sene gönderilecek işçiler arasında 
Mardin bölgesine öncelik tanınacak mıdır? 

Bu hususların açıklanmasını arz ve rica ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Sayın Başkanım, Mardin'deki ku
raklığı, Güney - Doğu ve Doğuda'ki kurak
lıkla beraber mütalâa ettik. Birinci defada 
1 000, ikinci defada 1 000 olmak üzere, 
2 000 kişilik kontenjan verilmiştir. Ayrıca 
şunu ifade edeyim; Mardin İş ve işçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile sadece yurt dışına gi
denleri rakam olarak nazarı itibare almamak 
lâzım. Gerçekten istanbul'dan Mardinli olarak 
yurt dışına giden Ankara Bürosundan pek çok 
vatandaşlarımız vardır ve bunlar adalet öl-
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çilleri içerisinde, müracaat sıralarına göre gön
derilmektedir. Kuraklık sebebiyle 2 000 va
tandaşımız gidecektir. Bu tahsis vilâyet em
rine yapılmıştır. Tabiatiyle, tabiî âfetten yüzde 
80 zarar görmesi, her aileden bir kişi olması 
bunun da 35 yaşından küçük ve okuma - yazma 
'bilmesi şartiyle. Bu şartlara göre, vilâyet liste
lerini tanzim edip gönderecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
'Sayın Yaşar Akal, buyurun sorunuzu so

run. 
YAŞAR AKAL (ISamsun) — Sayın Başkan, 

bir hususu öğrenmek istiyorum. 
Kooperatiflere kontenjan tanınması konu

sunda yeni çalışmalar yapıldığını duymakta
yım. Bu çalışmalar ne safhadadır ve hangi 
süre içinde sonuçlandırılması mümkündür? 
Böyle bir bilgileri var mıdır? Sayın Bakandan 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN" — Buyurun Saym Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Kooperatiflere kontenjan tahsisi 
hususu, 1966 senesinde Yüksek Plânlamanın 
foiv kararı ile durdurulmuştur. Halen 2 296 
kooperatif var; fakat bunlardan 294 tanesi 
fiilen yatırım yapmıştır. Plânlama vasıtasiyle 
yaptırdığımız teftişlerde, diğerlerine genel
likle yapılan tahsislerin, işçi gönderme vası
tası halinde çeşitli. suiistimallere 'sebe'bolduğu 
anlaşılmıştır. Bu tatbikattan geçen yıllarda 
vazgeçilmiştir. Ancak; 1971 icra programına 
iki ayrı bölümde; bir, kooperatifler bölü
münde, bir de ayrıca Çalışma Bakanlığı ile 
ilgili bölümde ayrı ayrı esprili hükümler kon
du, genel espriler getirildi. Köy işleri Ba
kanlığı, Çalışma Bakanlığı, ilgili kuruluşlar bu 
hususta bir kararname hazırlıyacaktır ve ona 
göre kooperatiflerin. Anayasanın 51 nci mad
desine göre teşviki babında gerekli yardım ya
pılacaktır. 

Yalnız, Bakanlığımın görüşünü söyliyeyim; 
suiistimallere ve şikâyetlere imkân verme
mek için kooperatiflerin yatırımlarını bir mik
tar ile tutmak ve evvelâ kooperatifin men
suplarının belli bir proje için yatırım yap
ması şartını öngörmek ve ancak mevcut faa
liyete yardımcı olacak nitelikte işçi tahsis
lerini yapmak gibi, değişik esprilerle, düşün-

— 574 

24 . 2 . 1971 O : 2 

çelerle Bakanlığımız Köy işleri Bakanlığı ile 
müşterek 'bir çalışmaya Mart ayı içerisinde 
zannediyorum girecektir ve ona göre de gön
derme olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır... 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Bugüne ka

dar her zaman geliyorlar. Bir süre söyliye-
bilir misiniz? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Mart ayı içerisinde derseniz, zan
nediyorum bir netice alırız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın ibrahim Cüceoğlu, buyurunuz soru

nuzu sorunuz. 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan bir sorum var, arz edeyim. 
Basın mesleki, gerek fikir işçisi olarak, 

gerekse teknik eleman olarak çalışanlar yö
nünden ağır, yıpratıcı meslekler arasında
dır. işin gereği olarak bu meslekte çalışan
lar, basımevlerinde kurşunlar, antimuanla ve 
kurşun gazları ile sağlıklarını kaybetmekte
dirler. Bu durum içinde 25, yıl, ya da 55 ya
şma kadar çalışmak mümkün olamamaktadır. 
Bakanlık, basm meslekinde ve basımlerinde 
çalışanların 20 yılda, ya da 50 yaşında emekli 
olabilmeleri gerektiğine kaani midir? Kaani ise 
bu yolda çalışmaları var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 

(Devamla) — Bu hususta henüz bir çalışma
mız yok; ama bâzı meslek dallarında, reon sa
nayi, benzer sanayi metalürji gibi,, kireç, taş 
ocakları ve buna benziyen diğer sanayi dalla
rında çalışan işçilerimizin yaş itibariyle 
daha düşük seviyede tutulması, milletlerarası 
normlara göre hareket edilmesi esas prensi-
bolarak kabul edilmiştir. 

Basım için istisnai mahiyette böyle bir in
celeme henüz yapılmamıştır, ilgili arkadaşlar 
şüphesiz gerekli incelemeyi yaparlar. Eğer ya
şın indirilmesi gerekiyorsa, tabiî mevzuu ona 
göre teemmül eder, arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Timisi, buyurun sorunuzu sorun. 
MUSTAFA TİMİSİ (iSivas) — Sayın Ba

kanı dikkatle dinledim. 
iSaym Devlet Başkanımızın Almanya'ya ge

zisinde, bendeniz de yurt dışındaki işçilerin 
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durumlarını görmek için bu gezide bulunu
yordum. O zaman Köln Radyosundan, hatırla
dığıma göre, turist işçilerin affedileceğine dair 
Federal Hükümetten söz alındığı yolunda 
bir beyan oldu. Ben tahkik ettim, yetkililer, 
Federal Başkan tarafından böyle bir sözün 
verilmediğini, konunun ancak görüşülebilece
ğini' ifade ettiğini söylediler. Bundan sonra bir
takım fırsatçılar, işaret buyurdukları gibi bu 
meseleyi istismar ederek oradaki turist işçi 
sayısını çoğalttılar. 

Sayın Bakandan, soruyorum; Federal Baş
kanın bir katiyet ifade eden sözleri oldu 
mu?.. 

BAŞKAN — Saym Bakan, izah etti efen
dim. Uzun izahatı içinde var bu Saym Timisi. 
İzahatı içinde yer almıyan noktayı lütfen söy
leyin. Söylediler bunları. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Saym Başkanım müsaade eder
seniz arz edeyim efendim. Eğer arkadaşım 
lütfederlerse.... 

BAŞKAN — Tekrar olmuş oluyor efen
dim. Yani soru demek, görüşülmemiş bir ko
nunun tenevvür etmesi bakımından bir arka
daşımızın tevcih edeceği husustur. Bende
niz burada Başkan olarak onu dinledim. Bü
tününü tekrar edebilirim Saym Bakanım adı
na. 

Buyurun sorun, lütfen, 
MUSTAFA TİMİSİ (ıSivas) — Ayrıca Saym 

Başkanım; bu sosyal güvenlik anlaşması üze
rinden bir hayli zaman geçti. Bu arada Ortak 
Pazar'a geçiş dönemine girilmiştir, Yurt dı
şında bulunan işçilerimizin bu "aman içerisin
deki durumları Saym Bakanlıkça ele alı
nıyor mu? Bu yapılan anlaşmalar üzerinde 
yeni bir hazırlığa girişilmiş midir? 

Düğer önemli bir husus; yurt dışında bu
lunan işçilerimiz lisan bilmediklerinden, mii-
racat yollarını bilmediklerinden işverenle ara
larında türlü türlü ihtilâflar doğmakta ve bu 
ihtilâfları giderme yolunda oradaki ataşelik-
lerimizdeki kadrolar çok mahduttur ve dar
dır. Buralara hukukî bilgilerle mücehhez, lisan 
bilen arkadaşları tâyin edecekler mi? 

Ayrıca yine bu işyerlerindeki işçilerin 
zin işverenlerle olan münasebetleri, işverenle
rin kendi istihdam ettikleri ve bilhassa Yunan 

uyruklu, Türkçe bilen kişiler yürütmektedir. 
Bu durum orada çeşitli ihtilâflara ve çeşitli 
şikâyetlere yol açmaktadır. Bakanlığınız bu 
yolda ne düşünmektedir? 

Bu suallerimin cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Efendim, saym Timisi, 22 Kasım 1970 
Pazar günü Vatan gazetesinde de bu seyaha
tinin intibalarıni aksettirmişlerdi. Tabiî kendi
leri bu seyahat sırasında hangi müşahadelere 
vardılar, bunu bilmiyorum. Fakat şu kadarını 
ifade edeyim; Köln Radyosunun beyanını ta-
biatiyle görmedim. Federal Almanya Hüküme
tinin Başkanı, demin de ifade ettiğim gibi, 
Willy Brand, temel görüşte bu espride birleş
miştir ve bu birleşmeyi intikal ettirmiştir. Ya
ni, turist işçilerin affı konusunu Federal Hükü
met olarak benimsemiyoruz, demiştir. Bunların 
diplomatik nezakette ifade tarzları böyledir. 
Bu bir taahhüt, bu bir karar değildir. Nihayet 
bu, bir Devlet Başkanına karşı bir beyandır. 
Bil ahara, Alman Çalışma Bakanı Türkiye'ye 
geldi, biz kendisiyle görüştük ve Ankara'da 
müşterek bir kominike ilân ettik, orada da yi
ne Federal Hükümetin, turist işçilerin affı 
konusunda gerekli çalışmaya devam edeceğini 
beyan etti. 

Mesele, hiçbir şekilde tenakuz seklinde mü
talâa edilmemelidir. Cumhurbaşkanımızın be
yanı da doğrudur, Federal Almanya Hükümet 
Başkanının beyanı da doğrudur. Hâdiseler 
tamamiyle eyalet içişleri bakanlarının kendi 
yetkileri içinde itiraz etmelerinden neşedet-
miştir. Halen bu konu yine bir politik demar 
mevzuu olarak eldedir. Gayet tabiî, bu kısmı 
da doğrudur; demin umumi izahatım arasın
da söyledim. 

Lisan bilen arkadaşlarımızı li<*an imtihanına 
tâbi tutarak gönderiyor. Yeni kadrolarımız 
bu şekilde doldurulmaktadır. Seyahatimiz sı
rasında biz de müşahede ettik; hakikaten li
san bilmiyen, mevzuuatı bilmiyen birçok tem
silci arkadaşları yurda geri çağırdık ve yerle
rine imtihanla, daha formasyonu yüksek arka
daşları göndereceğiz, takviye edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Timisi'nin sorusu cevap
landırılmıştır. 
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Açık oylamalarda oyunu kullanmayan arka
daşımız var mı?. Yok. 

Açık oylama işlemleri bitmiştir. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun sorunuzu. 
REŞÎT ÜLKER — (İstanbul) — Sayın Ba

kandan bir noktayı öğrenmek istiyorum. 
12 nci ayda, Sosyal Sigortalarda maaş bağ

lama işinin çok geciktiği yolunda bir yazılı soru 
tevcih etmiştim. Fakat bu soruya verilen cevap
ta; gecikme olmadığı ve bu yazılı soru ile ne
yin kasdedildiği ifade edilmekte idi. 

Şu anda elimde, Şubat ayı içinde gelmiş, 
birisi altı ay, birisi dokuz ay, diğeri de bir yıl
dan beri maaş bağlanmasını bekleyen şahıs
ların mektupları var. 

Şimdi, gerçekten^ Sayın Bakan 129 000 dos
ya dediler, 139 000 dosya bakılmıştır, doğrudur. 
Bizim sorumuz; madem ki, birtakım yeni ka
nunlar çıkmış, işler çoğalmıştır, ama buna kar
şılık kadro genişletilmiş midir? Buna göre ge
rekli kadro genişletilmesi yapılmışsa, alman 
kadro ve bu kadrolara yerleştirilen memur sa
yısı nedir ve bu memur sayısı yetmediğine göre 
neden yenileri ilâve edilmemektedir? 

Bu konuları açıklamanızı istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De

vamla) — Sayın Başkanım, Sayın Ülker 'in vâki 
beyanı, daha evvel gazetelerde çıkmış bir neş
riyata dayanarak bir yazılı soru olarak geldi. 
•Cevabı da verdik. Cevaptaki malûmat tamamen 
gerçeğe uygundur, şimdi arz edeceğim. 

129 000 dosya üzerinde yapılan çalışmalar 
yılbaşından evvel bitmiştir, ve bunlar en kısa 
zamanda bitmiştir. Elinizdeki müracaatlar ihti
laflı dosyalardır, ihtilaflı konulardır. 

Şimdi, 228 sayılı Kanunu tadil ettikten 
sonra, üç yaşında dahi, bir müessesede işveren 
yanında çalıştım, diye belge getiren ve emek
lilik isteyen kimseler vardır. Bunları tahkike 
mecburuz. Binaenaleyh^ ihtilaflı olan dosyala
rın gecikmesini genel çalışmanın, umumî çalış
manın puvanı içinde ayrı bir yere koymanızı 
rica edeceğim. 

Zannediyorum ki, bu konu bana intikal edin
ce arkadaşlarım aynı ilgiyi göstereceklerdir. 

ikinci konu şu: Bizim bakımımızdan ihtilâf 
vardır. Belgelerin tetkik edilmesi lâzım gelmiş
tir, belgelerin sıhhati üzerinde birtakım tet

kiklere lüzum ve zaruret doğmuştur. Vardır;, 
dosya.. Şimdi irticalen söylemeyeyim, bana 
Umum Müdürün ve Umum Müdürlük maka
mının bildirdiği 1 . 1 . 1971 itibariyle ellerin
de normal tahakkuku gereken dosya kalmamış
tır. İhtilaflı konular tabiatiyle halledilecektir. 
Ancak, zaman geçer. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Bakan, 
memur sayısı arttı mı? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Memur sayısını söyleyeyim : Bize 
300 kişilik bir kadro isteği ile gelmişlerdir. 
Umum Müdürün getirdiği espriye, Bakan ola
rak «olur» onayını koydum. O da şudur : 300 
kişiyi ayrıdan tayin edip, şu kadar para harca
mak yerine, şu memurlarımızı doyuralım, hep
si fedakâr^ 5 den sonra 8 e kadar çalışsınlar, 
ayrıca mekanik organizasyon grupu kuralım, 
yani teknik cihazlarla, IBM'le bunların takibi
ni yapalım. Bu getirdiği tedbirleri uygun gör
dük, 8 e kadar, 9 a kadar, 10 a kadar oradaki 
servislerde arkadaşlarımız çalıştılar ve birikmiş 
olan dosyalan tasfiye ettiler. 

Arkadaşlarımızın bu gayretleri karşısında, 
Sayın Ülker, yazılı cevabımızın son cümlesinin 
biraz sizi üzdüğünü zannediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sizin sorum
luluğunuzu soruyorum, siz bunu memura tev
cih etmişsiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Gayet tabiî benim sorumluluğum ya
zılı cevapta var. 

«Biz bu hizmetlerin karşılığında takdirden 
vazgeçtik, teşekkürden vazgeçtik, tarize muha-
tabolmamalıydık» tarzındaki cümle her halde?. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Orada kadro 
eksikse bir muhalefet partisi mensubu olarak 
size yardım etmek için.. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Bir cümle söyleyeyim. 
Ben de dâhil, zatıâlinizin tevcih ettiğiniz 

bu yazılı sorudan, bütün Sosyal Sigortalar Ku
rumu camiası üzülmüştür. Vakıayı söylüyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz üzülün. 
BAŞKAN — Sayın Eşref Derincay, buyurun. 
EŞREF DERİNCAY (İstanbul) — Bugün

kü hayat pahalılığı karşısında asgarî ücretin 
artırılmasını düşünüyor musunuz? 
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İkinci sorum : Mesken kredisi, kooperatif 
simsarları tarafından suiistimal edilmektedir. 
Şöyle ki, 1 milyon liraya alman bir arsa tapu 
dairelerinde 1,5 milyon lira olarak gösterilmek
te ve bu para işçinin sırtından alınmaktadır. 
Bu durumu önlemek gayesiyle Ordu Yardımlaş
ma ve Emlâk Kredi Bankası gibi ferdî mesken 
kredi verilmesi hususu düşünülüyor mu? 

Alman Hükümeti ile eyalet içişleri bakanla
rının mutabakata vararak turist pasaportu Al
manya'ya giden işçilerimiz hakkında bir af 
çıkmadan, «affedilmişlerdir» seklinde, gerek 
Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanlarından son
ra ve gerekse Sayın Bakan Türk basınına açık
lama yaptıktan sonra, turist pasaportu ile gi
den işçilerimizin sayısı ne kadardır? 

Sayın Cumhurbaşkanımızın gidiş tarihin
den sonra bir af düşünülmediğine göre, bu ta
rihten sonra gidenlerin durumu ne olacaktır? 

Devletlerarası anlaşmaları kesinlik kazan
madan açıklama yapmayı Reisicumhurluk ve 
Bakanlık mevkii ile bağdaştırabiliyor musunuz? 

Kamu iktisadi teşekküllerinde işçiler yılda 
iki defa ikramiye almaktadır, ama bunların ik
ramiyeleri 26 gün üzerinden hesabedilmektedir. 
Bunun 30 güne çıkarılması düşünülüyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, asgari ücret mevzuunu 
izah ettim; 931 sayılı Kanun halen yürürlükte 
değil. 33 ncü maddesine göre «asgari ücret ko
misyonu» faaliyette bulunur. Kanun çıktıktan 
sonra tabiî, şartlara göre tesbit edilecektir. Za
ten iki yılda bir tesbit edilir, bu hususta ka
nunda açık hüküm var. Zannediyorum arkada
şım ona atfmazar edecektir, iki yılda bir ya
pılıyor. Geçen sene yapılmıştır, 1969 da. Tabi-
atiyle iki yıllık süre dolmuş oluyor, kanun da 
çıkacak, ona göre teemmül edilecek. Onun bir 
komisyonu vardır, komisyon tesbit eder, ona 
göre de asgari ücret ilân edilir. 

İkincisi; kooperatiflerin arsa alma meselesi 
ve ferdî mesken kredisi mevzuu. Kooperatifle
rin arsa mubayaasını Sosyal Sigortalar Kuru
mu kendi bünyesinde büyük bir dikkatle yap
maktadır. Ayrıca kurum bünyesinde işçi tem
silcisi de vardır, onlar da bu işi takibetmekte-
dir, 

Eğer bir şikâyet mevzuu varsa, münferit bir 
mesele; onu şüphesiz takibederim. 

Ferdî mesken kredisini, sosyal politika ola
rak plânlama uygun görmemiştir. Çünkü, ferde 
verilecek mesken yerine, toplu konutlara, top
lu kooperatiflere vermek plân esprisine uygun
dur. Sosyal meskenlerin sınırı içinde kalmasını 
temin eden bir anlayıştır bu. Ferdî mesken kre
disi verdiğimiz takdirde... 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Ordu 
Yardımlaşma Kurumu ve Emlâk Kredi Bankası 
gibi bir yol tutulamaz mı?.. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Müsaade eder misiniz, arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Derinçay.. 
EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Tatmin 

olmuyoruz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Olmayın, efendim. İllâ tatmin 

mi edilecek, böyle bir kaide yok. Sordunuz, ce
vap verecek. Kalkar, «tatmin olmadım» dersi
niz, o kadar. 

Buyurun, efendim, devam edin. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Ferdî mesken kredisi meselesini biz 
geçen sene espri olarak getirdik, fakat bunun 
tatbikatını plânlama uygun görmemiştir. Çün
kü, 70 000 lira mesken kredisi vereceksiniz, ala
cak o parayı, borçlanmak suretiyle 150 000 li
ralık bir daire alacak. Bu, bizim plân esprimize 
ve sosyal mesken inşaatı esprimize aykırı dü
şer. Bu gerekçe ile ferdî mesken kredisinin uy
gulanmaması hususunu bize mütalâa olarak bil
dirmişlerdir. Buna göre de Bakanlık halen top
lu konutların teşviki hususunda Sosyal Sigor
taların uyguladığı politikayı benimsemiştir, onu 
izlemektedir. 

Arkadaşımın bir başka beyanına geliyorum. 
Siyaset adamlarının kaderi bu, çok beyanlar bi
ze de yapışıyor. Benim, turist işçilerin affedile
ceğine dair gelmiş, geçmiş dünyanın bir yerin
de söylenmiş tek kelimem yoktur. Aksine, ge
rek Komisyonda, gerek Senatoda ve gerekse bi
raz evvel okuduğum Hükümet bildirisinde, rad
yo konuşmamda meselenin müzakere konusu ol
duğunu söylemişimdir. Huzurunuzda da aynı 
şeyi söyledim, hattâ kesin beyan doğru olmaz, 
dedim. 

Cumhurbaşkanımızın beyanı ise tamamen 
doğrudur. Cumhurbaşkanımız, Federal Alman
ya Hükümetinin Başkanının turist işçilerin affı 
prensibini benimsediklerine, affedilmelerini Hü-
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kümet olarak kabul ettiklerine ve eyaletlere 
bunu intikal ettireceklerine dair görüşünü, bu 
espri içinde beyan etmiştir. Ayrıca, yılbaşı me
sajlarında Cumhurbaşkanımız; Federal Hükü
met Başkanının bu beyanının eyaletlerce de be
nimsenerek biran evvel bu yaranın tedavi edil
mesi hususunu da açıklamışlardır. Beyanların, 
- halk diliyle ifade ediyorum - bir kısmını ka
bul edip, bir kısmını kabul etmemek, yani bir 
yerine kadar okuyup virgülden sonrasını bı
rakmak doğru olmaz, bütünüyle mütalâa etmek 
lâzım. Hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız beya
nında Federal Hükümet Başkanının beyanında
ki siyasi esprinin dışında konuşmamıştır; ol
muştur, bitmiştir, affolunmuştur şeklinde. Olma
mıştır böyle bir şey. Nitekim, Alman Çalışma 
Bakanı Türkiye'yi ziyaretinde kominikeye de 
bunu böyle yazmışızdır. 

Muhterem arkadaşım iki aylık ikramiyeyi 
söylediler, 26 gün olarak veriliyor, 30 güne çı
karılması hususu tetkik mevzuu olacaktır, bu
nu not olarak alıyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın İlhan Açıkalm, buyurunuz efendim. 
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş

kan, sayın Bakandan iki hususta malûmat is
tirhamında bulunacağım. 

Birincisi; sayın Maliye Bakanının Mecliste
ki ve Senatodaki kesin beyanlarına göre, has
tanelerdeki hekimlere Full - Time nöbet tazmi
natları ve yan ödemeler ödenecekti. Aldığım 
bir malûmata göre, Sayın Çalışma Bakanlığı 
bu hafta içinde, bu tazminatların ödenmiyece-
ği hususunda hastanelere ve hekimlere dair bir 
tebliğ yapmaya hazırlanmaktadır. Sayın Ma
liye Bakanının «verilecektir» kesin taahhüdüy
le, Sayın Çalışma Bakanlığının «verilmiyecek-
tir» şeklinde çıkaracağı tebliğ arasındaki duru
mun izahını istirham ediyorum, bu bir. 

İkinci küçük ricam; Almanya'ya giden işçi
lerden, özellikle bir kısım işçilerin orada bâzı 
yüz kızartıcı, olaylara sebebiyet verdikleri iddia 
edilmektedir. Bu hususta Sayın Bakanlık aca
ba bir tedbir veya çalışma içinde midir? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim arz edeyim; 

Evvelâ Sayın Maliye Bakanımızın beyanını 
tabiatiyle arkadaşımdan dinledim, bir belge 
üzerinde görmediğim için bir şey söyliyemiyo-

rum. Yalnız şunu söyliyeyim; bilmiyorum bu 
cevap arkadaşımızı tatmin eder mi? Yan öde
meler meselesi bir kararname mevzuudur, ha
len Hükümet bu mesele üzerinde çalışmakta
dır, tedarik güçlüğü, risk ve bununla ilgili diğer 
hususları kanunun esprisi içerisinde bir karar
nameye bağlayıp, buna göre Hükümet icra ede
cektir. Hükümetin icraatı bir bakanlıkta bir 
türlü, başka bir bakanlıkta başka türlü olmaz. 
Zaten kanuna göre bu kararname derpiş oluna
caktır. Bu bakımdan, ayrı bir tasarrufumuz ola
maz, ki, arkadaşım henüz farzımuhal sayarak 
beyanda bulundu, benim halen böyle bir dü
şüncem yok. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Böyle bir 
yazınız yok mu efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Hayır böyle bir yazım yok. 

Şimdi, ikinci hususa temas edeyim; kadın 
işçiler meselesi.. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleden, 
yurt dışındaki kadın işçilerimiz de fevkalâde 
müteessir oluyorlar. Bilhassa Avrupa'ya giden 
arkadaşlarımız bu şikâyetlere, yakınmalara 
muhataptırlar. Biz de mühatabolduk. Ne yapı
labilir?.. Çok mahdut, sayıları çok az olan bâzı 
kadın işçilerin nahoş davranışlarda bulunduğu 
hususunda iddialar var. Ama, bunu şerefli Türk 
kadınının, orada çalışan, hakikaten feragatle, 
namusuyla, iffetiyle çalışan Türk kadınlarının 
umumuna teşmil etmek gibi bir durum zaten 
yok. Biz münferit olaylar için ne yapabiliriz? 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlık olarak Pasa
port Kanununun 22 nci maddesini tadil edebilir 
miyiz, noktası üzerinde durduk. Dışişleri Bakan
lığı, İçişleri Bakanlığı müştereken bir çalışma 
yaptı. Eğer Anayasaya uygunluğu hukukçularca 
mütalâa edilirse Pasaport Kanununa bir hüküm 
koymak suretiyle, bu gibi gayriahlâki hareket
lerde bulunan kimselerin konsolosluklar tara
fından vizelerini yapmamak, pasaportlarını 
temdidetmemek suretiyle yurda avdetlerini, bir 
ceza olarak geri gelmelerini temin belki müm
kün olacaktır. Yalnız, Anayasaya aykırı düşe
ceği noktasındaki görüş, bugün için ağırlık ta
şımaktadır. Çünkü, kişinin serbestisi, kişi hür
riyeti ve oradaki davranışları tamamen şahsa 
bağlı bir hukuk kuralı olmaktadır. Kamuyla il
gili tarafı olmakla beraber, mevzuatımıza göre 
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tecrim etmek, tecziye etmek, hele şahsi hukuk
la ilgili, evli ise, kocası davacı olmadıkça tec
ziye etmek mümkün değil. Zaten bu hanımları
mızı yurt dışına gönderirken eşlerinin muva
fakatini alıyoruz, Buna göre, aile birliğini sağ
lamak için eslerini süratle yanlarına gönderiyo
ruz. Yani, hanım gittiği zaman, erkeği önce
likle yanma gitmektedir. Bu tedbirleri alıyo
ruz. Bütün bunların dışında, tedbirleri aşan hal
ler için de hukukan Pasaport Kanunu üzerin
de bir tasarruf, bir değişme düşünmekteyiz. Bu
nu önümüzdeki aylarda tekâmül ettirebiliriz 
t?amyorum: 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Güldoğan, buyurunuz efendim. 
SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sayın 

Başbakan son Elâzığ gezisinde, Elâzığ'da te
sisler kurmak üzere teşekkül etmiş Keban Hol
ding şirketini ziyaret etti= Holding yetkilileri, 
Başbakandan her yıl bin kişinin, arazileri Ke
ban göl sahası içinde kalan bin kişinin, Ke
ban Holding marifetiyle yurt dışına gönderil
mesini rica ediyorlar. Yani, bin kişilik bir kon
tenjanın Keban Holding Şirketine tanınmasını 
Başbakandan rica ediyorlar. Başbakan bunu 
müspet mütalâa ediyor ve bir heyetin Ankara'
ya gelerek işi takibetmelerini Holding şirketi 
yetkililerine söylüyor. Heyet Ankara'da 3.5 ay 
kalıyor, 4 defa Başbakanla görüşüyor, asgari 
4 defa da Sayın Bakanla görüşüyor, fakat şu 
ana kadar bir netice istihsal etmek mümkün ol
muyor. 

Bu mesele ne safhadadır, Sayın Bakandan 
açıklamasını rica ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (De
vamla) — Sayın Başbakanın Keban Holding'e 
vâki ziyaretleri sırasındaki beyanı, yine ifade 
edeyim bir kesin taahhüt, bir açık taahhüt şek
linde değil, «inceleteceğiz» şeklindedir. 

Mesele Bakanlığımıza intikal etmiştir ve il
gili arkadaşlar incelemektedir. Ayrıca, 1971 icra 
programında da bu gibi holdinglere isçi tahsisi 
hususunda bir espri vardır, fakat mevcut kon
tenjan itibariyle ifade edeyim; gecen seneler
de vukübulan tabiî âfetlerden dolayı 51 000 kişi 
sıra bekliyor. Bu sene, geçen yılki kuraklık se
bebiyle verdiğimiz tahsisler var; hesap 85 000 i 
buluyor. Eğer bütün bu insanları yalnız âfet
lere verirsek, vasıflı işçiyi de ilâve ettiğimiz 
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zaman, 1971 yılı içinde göndereceğimiz bütün 
işçi sayısını zaten bu iki kalem karşılıyor. Koo
peratifler ister, holdingler ister... Ayrıca, bir 
milyon vatandaş da 1964 ten beri sıra bekle
mektedir. Benim şahsî kanaatim; şirketlerin 
sermayesi içerisine bunu sokmak, sermaye pi
yasası kanununu çıkarıp bu şirketleri ciddî mu
rakabeye tabi tutup, paralarının teminat altı
na alınması, her halde Devlet murakabesiyle 
tev'em bir hukukî durum yaratmadıkça yapıla
cak bu tahsislerden endişe ederim, Hükümet 
olarak endişe ederiz. Suiistimale yol açabilir. 
Çünkü, tatbikatı vardır, burada tekrar etmi-
yeyim doğru olmaz, işçi ortak olmuştur, maa
lesef şirketler iflâs etmiştir. Binaenaleyh, gur
bette çalışan işçimizin parasını güven içinde tu
tabilecek hukukî müeyyideleri, cihazlanmayı 
Parlâmento olarak tanzim etmedikçe bu tahsis
leri erken görürüm, faydalı görmem. Üzerinde 
çalışma yapmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Salih Aygün, buyurunuz efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan sorum; 
İşçiler hakkında ücret iein taban tesbit edil

diğine göre... 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Duymuyo

ruz, duymuyoruz. 
BAŞKAN — Sizin duymanıza ihtiyaç yok 

efendim. Başkan duyacak ve Bakana tevcih 
edecek. Ben duyuyorum. 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — Bizim de bası
nın da duyması lâzım. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — İşçiler hak
kındaki ücret için taban fiyat tesbit edildiğine 
göre işin vasfına göre, işçiler için bir tavan 
fiyat düşünülmekte midir? 

İki; Yüksek Bakanlık, dış memleketlere gön-
derilece-k işçilerin nüfus kesafetine göre, dedi
kodulardan hem Hükümeti, hem parlömanter-
leri kurtarmak için, geri kalmış, öncelik tanı
nan vilâyetlere muayyen bir kontenjan tanın
mak kayıt ve şartiyle, gönderilece|k işçilerin 
vilâyetlere tahsisini ve vilâyetlerde bunun sıra
sının ilânını düşünmekte midir? 

Üç; işçilere yapılan tebligatlar - bu bir re
alitedir - zamanında yapılmamakta, geç tarih
lerle yapılmak suretiyle işçi vatandaşın müra
caatı anında; tebligata zamanında cevap verme-
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diniz ve sıranızı kaybettiniz, şeklinde îş ve 
işçi Bulma Kurumu şubelerinde cevap verilmek
tedir. Bıu husus için Yüksek Bakanlık bir ted
bir düşünmekte midir? Bu hususların (açıklan
masını Sayın Bakandan istirham ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım arz edeyim; 

Asgari ücret meselesi tabiatiyle kanuna göre 
tâyin edilmiştir. Halen tavan ücret hususunda 
Anayasamız ve mevcut Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt kanunlarımız müsait değildir. Çünkü, 
serbest mukavele yapma, toplu sözleşme yapma 
serbestisinin belli bir smırı kanunlara konul
mamıştır. Bunu Batı memleketleri millî pro
düktivite merkezini müessir hale getirmek, ge
nel geçim indeksindeki rakamlara, prodüktivi
te artışına, yani bir başka deyimle, belli un
surlara irca etmek suretiyle toplu pazarlığı, his 
plâtformundan akıl, mantık, zaruretler ve ger
çekler plâtformuna intikal ettiren bir tatbikata 
girmişlerdir ve böylece ücretler bir âdil den
ge içinde gelişirken; çalışma hayatında da hu
zur bozulmamıştır. Türkiye'nin bu istikamette 
vaziyet alması daha bir müddet sonra ancak bel
ki mümkün. Henüz dördüncü dönemi idrak 
ediyoruz ve kanunlarımız da serbest pazarlık 
durumunu frenleyici bir hüküm koymamıştır, 
aksine hüküm vardır, bu imkânı vermiyor. Ta
van fiyat tesbiti mümkün değildir. Ama, te
menni olarak zapta geçmiş bulunmaktadır. 

Dış ülkelere gönderilen işçiler meselesinde, 
bu tatbikatın tabiatiyle mahzurları çıkabilir. 
Vilâyetlere verdiğiniz kontenjanların doğurdu
ğu şikâetlerde hergün Bakanlık büyük ıstırap 
içindedir. Vilâyetin tesbitine itiraz vardır; şu 
köyden aldın bu kasabadan almadın diye. Vi
lâyet tesbiti, bazen kontenjan hacmini aşıyor. 
500 kontenjan veriyorsunuz, 5 000 tane talip 
çıkıyor. Orada kimi tercih edeceksiniz?.. Ora
da da yine şıra meselesi bir dedikodu, müesse
seleri yıpratan bir vaziyet yaratıyor. O bakım
dan, yine biz sıraya riayeti temel görüş olarak 
kabul edeceğiz, müktesep hakkı ihlâl ettirmi-
yeceğiz, ama bunun yanı sıra, mücbir sebep
lerle, tabiat şartlarmdaki fena gidiş sebebiyle 
doğan âfetler neticesinde, bir emrivakidir, zaru
retle tahsisleri yürütmeye bir ölçüde bir müd
det için devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşımın üçüncü sorusuna ge
lince; işçilere yapılan tebligat konusu.. Cidden 
PTT nin hizmetlerinde bir modernizasyon var, 
ama biraz evvel misalini verdim; Doğuda 
bir vilâyetin bir kazasına, meselâ Kars'ın Tuzlu
ca'sma veya Kağızman'ına istanbul'dan mektup 
yazacaksınız, köyüne gidecek... Atlı dağıtıcılar 
7 günde bir gider, mektubun gitmesi 8 -10 gün 
sürüyor... Vaziyet gayet enteresan, yani haki
katen bu müddet uzun sürüyor, ben de şikâyet
çiyim ama, bana verilen cevap şu : Bizden işçi 
istiyen memleket bir opsiyon koyuyor «15 gün 
içinde isterim.» diyor. 

Şimdi, bu talebi alan Kurumun, bunu 15 
günde realize edebilmesi için hem hak sahibi
ne davetiye çıkarması, ulaştırması, hem de onun 
biran evvel buraya gelip müracaatı yapması ve 
ilgiliye davetiyeyi takdim etmesi lâzım. Aksi 
halde, 15 günlük müddeti, eğer bir de adres şa
şırması, geç gitmesi veya 24 saatlik ihmallerle 
geçirirsek, o zaman 500 kişi istiyen işveren; 
«Opsiyon müddetim geçti, realize edemediniz. 
Başka yerden alırım.» diyor, gidiyor Yugoslav
ya'ya.. 

Bu sıkıntıları var, bu aksaklıkları var. Ama 
süratle intacı için gerekli takibi yapıyoruz. Ay
rıca, bu vatandaşlarımız gününü geçirir, müra
caatta bâzı sıkıntılar olursa, biz o işverene de
ğil, kuruma; «Bunu ezmeyin, vatandaşı üzme
yin» diyoruz, bir başka talep içerisinde tekrar 
realize edip, ikinci parti gönderiyoruz. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Bir hususta karar alacağım efendim. 
Program mesai saati 19,30 a gelmiş bulun

maktadır. Çalışma Bakanlığı bütçesi bitinceye 
kadar oturumun devamı hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Devamı süresince aradaki tatil, ayrıca na
zarı dikkate alınacaktır. 

Sayın Necati Çakıroğlu, buyurun. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Sayın Başkan; İsparta ve Eskişe
hir illerinden Almanya'ya öncelikle isçi gönde
rilmiş midir? Gönderiimişse bu işçiler kaç kişi
dir, diğer illerimize nazaran oranları nedir? 
Meselâ Artvin ve Trabzon'dan Almanya'ya iş-
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çi gönderirken tesbit edilen objektif kıstaslar 
nelerdir? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım, derhal arz edeyim. 
Değerli arkadaşıma şifahi beyanda bulunmıya-
cağım. Tabiatiyle biraz alındım, hoş görsün. 

Eskişehir'den öncelikle giden hiç kimse yok. 
İsparta'dan geçen sene 3 kişi gitmiştir. Burdur, 
İsparta, Konya ve göller bölgesine, Afyon'a 
tahsis yapılmıştır. 4 000 Konya'dan, 1 800 kü
sur Afyon'dan, 500 küsur Burdur'dan, 3 kişi İs
parta'dan gitmiştir. Ancak, bu sene bu gönder
meler biraz daha hızlı devam edecektir. 

Suğla Gölü, Eber Gölü civarını gezen millet
vekili arkadaşlarım bilirler ki, vatandaşın ara
zisi su altında kalmıştır, perişandır, ölçü tabiî 
âfettir, yüzde 80 zarar görmedir. Bu beyanıma 
vesika olarak bir şey takdim edeceğim. 

iş ve işçi Bulma Kurumu, bu bülteni değerli 
milletvekili arkadaşlarımın gözlerine bırakmak
tadır. Burada her vilâyetten kaç kişinin önce
likle gittiği yazılıdır. Arz ederim. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Çalıkoğlu, buyurun. 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Çanakkale'de Sosyal Sigortaya 
bağlı işçiler gün geçtikçe artmaktadır ve bun
ların sağlık durumları Balıkesir'e bağlıdır. Ora
ya gidip, sağlık yönünden muamele görmede 
güçlük çekmektedirler. 

Çanakkale'de Sosyal Sigortalara bağlı bir 
hastane veya sağlık ocağı düşünülüyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın arkadaşıma arzı cevabedeyim. 

Çanakkale için dispanser düşünüyoruz. Çün
kü hastane büyük hacımdadır. işçi miktarı iti
bariyle dispanserle başlar ve o geliştirilebilir. 
Böyle bir tatbikata önümüzdeki... 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
1971 yılında olacak mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Programda sadece arsa, arazi sa
tmalına işi olabilecektir, - Umum Müdürümüz 
de tasvibediyor - üzerinde çalışma yapacağız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Seydibeyoğlu, buyurun. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, Sayın Bakana bir sorum var, 
o da şudur : 

Sigorta ile ilgisi olan Kastamonulu hemşeh
rilerimiz Ankara'ya gelip, gitmek zorundadır
lar en ufak bir iş için. Kastamonu'da Sosyal Si
gortaların bir şubesinin açılması düşünülmekte 
midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De

vamla) — Sayın Başkanım, bu tarzda şubeleri 
tevsi etme hususunda pekçok talep var. Erzin
can Sivas'a bağlı, Kastamonu Ankara'ya, Af
yon Konya'ya, Amasya Çorum'a... Bunların hep
sini tetkik ediyoruz. Bunun kriterlerini tesbit 
ettik. 20 000 kişiye kadar işçi bulunuan mınta-
kaları, özel bir durum olması itibariyle tesbit 
ettik. Çünkü şube masraflı oluyor; cari gider
leri artırır. Böyle bir düşüncenin içerisinde bu 
ölçüyü koyduk. Kastamonu ile beraber diğer il
lerimizin durumunu da beraberce mütalâa ede
ceğiz. 

Hemen ilâve edeyim; Kastamonu'ya kâğıt 
fabrikası yapılacaktır. Bu, yeni bir istihdam im
kânı yaratacaktır, büyük bir işçi nüfusu bünye
de toplanacaktır, gelişmesi öyle görünüyor. Bu 
müstakbel gelişmeye göre sigorta bir çalışmanın 
içerisine girecektir. Ama bugün için mümkün 
değildir. 1971 programında sıraya göre mümkün 
değildir. Hatırımda kaldığına göre ilk sıra İs
kenderun'un. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Birgit, buyurun. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Baş

kan, Sayın özeke aynı soruyu soruyor. Aynı 
hususu tekrar etmiyelim. Onun için ben sormak
tan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Güllüoğlu, buyurun. 
ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın 

Başkan, ikisi bölgemle ilgili, biri de genel ola
rak, üç sorum var. 

1. — 1968 senesinde Adana'da işçi mesken
lerinin inşaatı hakkında Hükümetin vaitte bu
lunduğuna dair Adana sendika başkanlarından 
mektup almaktayız. Bu işçi meskenlerinin te
meli ne zaman atılacaktır? 

2. — 1964 senesinde Adana'da başlanılan 
Sosyal Sigortalar Hastanesi 7 seneden beri sü-
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rüncemede bırakılmaktadır. Bu sene içerisinde 
inşaatının tamamlanması mümkün müdür? 

Bir de sıcak bölge olması hasebiyle soğuk 
hava teşkilâtı kurulması hususunda sigortala
rın devamlı olarak Çalışma Bakanlığı ile teması 
vardır, bu hususta ne düşünülüyor? 

3. — Malûmuâliniz, memleketimizin sanayi-
leşmemesi sebebiyle bir işsizlik mevcuttur. Bu 
işsizliğin kısa bir zamanda önlenmesi için Sos
yal Sigortalar Kurumu yatırımlarının lüks otel 
ve han inşaatları yerine, sanayi sahasına kay
dırılması için, Anayasamızın doğrultusunda bir 
tedbir düşünülmekte midir? 

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

vamla) — Efendim arz edeyim. 
1968 de ele alınmış olan bir konudur. Pro

jesi, ve sairesi hazırlanmıştır. 1 500 dairelik 
bir meskenin yıl içerisinde temelini atacağız. 
Bu bir. 

1964 te başlıyan hastane talihsizliğe uğra
mıştır. iki defa mütaahhidi iflâs etmiştir. En 
son vaziyeti bizzat gittim, gördüm. Bu sefer de
ğerli arkadaşlarımız, Adana'lı, sendikacı, tem
silci milletvekili arkadaşlarımız, sıcak bölge için 
aırkondıation istemişlerdir. Bina o noktaya 
gelmiştir ki, aırkondıation yapmak imkânı yok. 
Kurum bu mevzuda birkaç defa heyet gönder
miştir. Sonunda aırkondıation yapılmasını biz 
Bakanlık olarak da İsrarla istedik. Kurum da 
bunu münasip gördü, teknisyenler de uygun 
gördü. Bu, 5 milyon liralık bir ilâve hizmettir. 
Bunları da tamamlamak suretiyle Adana hasta
nemizi, yine 1971 yılı içerisinde değerli arka
daşlarımızın, işçilerimizin hizmetine amade kı
lacağız. 

Üçüncü husus; Sosyal Sigortalar Kurumu... 
Yalnız cümlenin başını malûmunuz olduğa üze
re «Memleketimiz sanayileşmiyor» değil de, si
zin malûmunuz olduğu üzere, benim malûmum; 
«memleket sanayileşiyor» istikametinde tabir 
edeyim. Sosyal Sigortanın eldeki fonlarının ran
tı yüksek sahalara yatırılması hususu, sınırlı 
bir şekilde 506 sayılı Kanunla gösterilmiş. Ya
ni, gayrimenkule heves etme bir şey değildir, 
zaten kanunda da sınır var. Sanayi yatırım
larına büyük ölçüde açılamıyor, imkânı yok. 
Yani o imkânı kanun vermemiş... 506 sayılı Ka
nunun tadili suretiyle bir ölçüde, çünkü riske 

edemeyiz, işçi parasıdır, güvenlik müessesesidir, 
büyük ölçüde riske edemeyiz ama, yüzde 10 u-
nu, yüzde 20 sini pekâlâ kamu kesimindeki ku
ruluşlara iştirak sağlamak suretiyle yaptırım
lara yöneltebiliriz. Bu istikamette bir tadil ha
zırlıyoruz. Ama, derhal ifade edeyim; bugün 
Devlet Yatırım Bankasına, maliyetin kefaletiy
le sigorta fonları aktarılmakta, Devlet Yatırım 
Bankası da transfer harcamalarına ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yatırımlarına bu parayı 
intikal ettirmektedir. Yani para ölü durmuyor, 
yine memleketin tümüyle ekonomisi içinde ya
rar sağlıyan istikamette harekette bulunuyor. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandınlmıştır. 
Sayın özeke, buyurunuz. 
KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) Sayın Başkan, 

Sayın Bakanımızdan bir hususu öğrenmek is
tiyorum. 

istanbul'da Ok Meydanında yapılan Sosyal 
Sigortalar Hastanesi, gazetelerde yazıldığı gi
bi, daha hâlâ faaliyete geçmemiştir. Halbuki 
bundan bir süre evvel Sayın Başbakan tarafın
dan açıldığı ve hizmete girdiği ilân edilmiştir. 
Bu hastane bugün bir bekçi tarafından muha
faza altında beklemektedir. Ne zaman tam 
olarak faaliyete geçecektir? Bunu öğrenmek is
tiyorum, teşekkür ederim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunu arz edeyim efendim. 

Bunu, iki gün evvel Günaydın Gazetesinde 
ben de gördüm, «Hastane açıldı, hizmete gir
medi» diye. Bu 1 000 yataklı hastane 100 mil
yon liraya malolmuştur. Başhekimi, hekimleri 
hepsi vazifededir. Hastanenin hiçbir yeri nok
san değildir; ameliyathanesi, her şeyi mükem
meldir. Bunu bir provakasyon olarak yazmış
lardır. Biz bunlara hep göğüs gerip geliyoruz. 
Halkımızın hizmetindedir. 

Saygılar sunarım. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, çalışmak zorunda olan üniversite gençleri
nin tahsillerine devam edebilmeleri için, idamei 
hayat edebilmeleri için Sayın Balkanın kendile
rine ve bakanlıklarına mükerreren müracaatlar 
yapılmış idi. Ve bakanlık çalışmalarının içinde 
bu problemin halledileceği yolunda vaitler ol-
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duğunu biliyoruz. Acaba yüksek tahsil yapan 
gençlerimizin bu konusu ile ilgili, istihdam me
selesiyle ilgili çalışmalar hangi safhadadır? 
Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De-
mmla) — Efendim arz edeyim. 

Tahsil meselesi bir ayrı konudur; burs var
dır, başka yolları vardır. Devlet hizmetlerinin 
yürütülmesi meselesi de ayrı bir konudur. Bi
naenaleyh, idamei hayatını; - idamei tahsil di
yelim ona, idamei hayat başka şey - İdamei 
tahsilini, yani tahsilini devam ettirebilmek 
için, bugüne kadar toleransla yürüttüğümüz, 
devlette hizmet, verimliliği azaltan cari mas
rafları artıran ve prodüktif olmıyan bir idare 
tarzı. Yeni Personel Kanunu bunu bir nizama 
bağlamıştır, devlet memuriyeti nasıl olacaktır, 
bu bellidir. 

Bunun dışımda ekmek kapısı; maddi yardım, 
bursları artırıyoruz, bursun adedini artırıyoruz. 
Kendilerinin ikametleri için. 8 binden alıp 32 bi-
nıe getirmişiz, yurt binaları yapmışız. Eksikse 
daha da yaparız. Buna Hükümetimiz kaadirdir. 
Bence bu hizmetlerle üniversite gençliğine yar
dımcı olmak gerekir. Yoksa, Devlet kesiminde 
kayırıcı noktalara getirip biraz çalışsın, biraz 
ders çahşsın noktasiyle işi yürütmek doğru de
ğildir, uygun değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sorular cevap
landırılmış, Başkanlığa gönderilmiş olan soru
lar var, okuyacağım. Sayın Bakandan istirham 
ederim, bunlara cevap lütfederler. 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün 
soruları 

NAİME İKBAL TOKGttZ (istanbul) — Sa
yın Başkan, benim de bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Sizin de mi sorunuz vardı efen
dim? 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
Evet, bir soru sormak istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun hanımefendi.. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 

Vaktin bir.hayli gecikmesine rağmen, iştigal 
edemiyeceğimiz bir konu dolayısiyle Sayın Ba
kandan bâzı sorularım olacak. 

Bendeniz de yaz ve sonbahar seyahatleri
mizde, nisbeten müşahıade ettim. Türk kadın 
işçilerimizin bâzılarının oradaki davranışları, 
hakikaten benim cinsim namına utanç verici. 

24 . 2 . 1971 O : 2 

Saçını kızıla boyatmış, boynuna Haç - put ta
karak, kendilerini tazyik edecek Türk erkek
lerinden kaçma yollarını bulan, mididen mak
siye kadar, gittikleri şehrin kıyafetlerine çabu
cak bürünen bu kadınlar yurda döndükleri za
man pasaportlarına kim olduklarını şerh etsek 
bile, benim necip Türk kadınımın şerefini yurt 
dışında terzil eyledikten sonra, kadınlık ve 
memleketim zaviyesinden onlar cezalansa dahi 
pek fayda sağlamıyaoağma göre, Anayasamızın 
kadın ve erkek arasında bir tefrikinin, gayet 
tabiî 20 nci Asrın Türkiye'sinde bizi de tatmin 
edemiyeceği bakımından da, öyle bir ayırım 
yapılamıyajoağına göre, Türk kadın işçileri gi
derken, içinde kadın memurların da bulunabi
leceği bir ayırıcı komisyon tarafından bu işin 
üzerine hassasiyetle eğilip bâzı kriteryuınLar 
vazedilmek suretiyle bunların gitmeleri daha 
önce önlenemez miydi? Sayın Bakandan sor
mak istiyorum. 

Diğer bir husus : Orada, memleketimizin 
ihars ve kültürüyle dopdolu yiğit delikanlıları
nın evlerine, adreslerine bâzı aşırı cereyanların 
yurt dışındaki tavattun etmiş ocakları tarafın
dan aşırı ve kötü neşriyat zorla gönderilmek
tedir. Acaba, oradaki ataşeliklerimiz, konso
losluklarımız ve diğer ilgili zevat bunlarla daha 
yakından ilgilensin diye bâzı tedbirler alınmış 
mıdır? 

iSayın Bakan, bu M sualimi aydınlatırlarsa 
memnun olacağım. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYRİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Teşekkür ederim efendim. 

Arz edeyim Sayın Başkanıtm. Sevk sırasın
da böyle bir itinanın içinde olsak dahi, Alman
ya'ya ğiMkten aonraM etvari, ahvali takip ayrı 
bir meseledir. Umumiyetle, dış ülkeye gittikten 
sonra moral değerlerde bir bozulma ve değişme 
ıgörüyoruız. Bunu erkekler idin de söyliyebil-
rim. üzerinde hassasiyetle durulan konu budur. 
Ahlâk anlayışında, sosyal bünye değişikliğinden 
doğan birtakım reperküsyonlar var. 

Benim, bir Bakan olarak düşündüğüm ted
bir şu; Kadın ataşeler.. Bu ataşeler nezdinde el-
yâk, ehil, Türk kadınını gerçek hüviyetiyle tem
sil eden bilgili ataşe memurlukları ihdas et
mek ve kadın heiım (haym) laruıı, faaliyetleri
ni bunlar vasıtasiyle eltkili olarak takübedeMl-
mek. Nereye kadar mani olur? Bunu tatbikat 
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gösterir. Tamamen ortıadan kaldıralbilür miyiz? 
Onu da bilmiyorum. Fakat bildiğim nokta; bu, 
ımünflerilt ve sınırlı olarak yüriüımektedir. Şâmil 
değildir. Siz de müış&hade ettiniz. Teşekkür ede
rim. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlığa gelen 
yazılı sorulan okuyorum. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Hüseyin Bay-
türk tarafımdan verilmiş; soruyu okuyorum; 

«IBulgün toz ve yeraltındaki ağır şartlar al
tında çalışan işçilerimizden % 10 a kadar ma
luliyeti olanlara her hangi bir maaş verilmek
te midir? Hafif ve aız tozlu yerlerde çalışır 
raporu Verilmemektedir. Hafif ve az tozlu yer
lerde çalışır, raporu alan bu işçilerimize, «yer
altında hafif işçimiz yok, hariçte de boş yeri
miz yok» diye iş verememektedir. 

A.) Bunların Zonguldaktfaki E. K. 1. de 
sayılan ne kadardır? 

B) Bakanlık, bu tip bıoş gezen işçilerin 
mağduriyetlerini gidanmıek için ne düşünüyor?» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYRİ ÖZTORK (De
vamla) — E. K. 1. deki sayılarını derlhal ifade 
edelmiyeceğim. Ama B. K. i. ile yaptığımız te
masta, bu arkadaşlann mağduriyetini önleme
leri hususunu söylemişizdir. Bütçeden sonra 
Zonguüdak'a multlajka gideceğim, tatbikatı ma
hallinde göreceğim. Zannediyorum ki, bu, ma-
ıhallnde hall'edeoeğinıiz bir derttir. Bir haksızlık 
vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 2. «'Dünya madenliğin de tip 
toz hastalığına yakalananlara yeraltında çalış
ma güçlerini gösterir yönetmellikler yapmışlar
dır, hastalığın derecesine göre bu yönetmeliğe 
uyan yerlerde iş verilmektedir. 

A) Bakanlık bizde de, gerek yeraltında, ge
rekse yerüstünde çalışmalar için Bakanlığının 
nezareti altında mütehassıs kimseler tarafından 
böyle bir yönetmelik yapmayı düşünüyor mu? 

B) İş güçlükleri göz önüne alınarak bir iş 
değerlendirmesi yapılması hakkında Bakanlık
ça bir çalışma var mı?» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYRİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bu istikamette bir çalışmamız var. 
Yalnız şunu ifade edeyim; yine sizlerin de ya
kından bildiğiniiz gülbi, bu arkadaşlanmızm bü
yük bir kışımı müessese aleyhine mahkemeler
de dâva açarak, haistalıklan sebebiyle büyük 
tazmiina'tlar almaktadırlar. Ondan sonra tekrar 

müesseseye gelerek iş istemektedirler. Tabiî 
sakatlann, malûllerin sosyal güvenliği meselesi
ni bir kanun mevzuu olarak kökten halletmek 
ve hem o milyonluk dâvalann aracısı bâzı kim
selerin menlfaatlennıesini önlemek, hem de bu 
vatandaşlarımızı mağdur etmemek idin bir gay
retin içindeyiz. Bunu bir kanun mevzuu ola
rak getirteceğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sorular oevaplandınlmıştır 

efendimi. 
(Sayın Adana Milletvekili Emir Halil Postası 

şu sorulan sormaktadır; > 
1. ıGeçen yıl bütçesinin miüzakeresi sırasın

da 0. H. P. G-rupuna mensup bir milletvekili
nin, Adana Vilâyeti gibi büyük bir işçi kütle
sini banndıran yende, Adalet Bakanlığı ile teş
riki mesai yapılarak, Çalışma Bakanlığına iş 
mahkemesi kurulması hususu tavsiye ve temen
ni edilmiş ve Sayın Bakan tenkid ve temenni
lere cevap arz ederken, Adana'da da iş mah
kemesinin kurulması için gayret sarf edecekleri
ni beyan ettikleri halde, bugüne kadar bu 
mevzulda musibet bir teşebbüsleri ollmamışıtır. Bu 
bültçe yılı içerisinde bu mevzuda bir teşebbüs
leri olup olmıyacağının açıklanmasını arz ve 
taldbederlim.» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFî ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın arkadaşıma arz edeyim; bu 
Adalet Bakanlığının bir kadro meselesidir. Bü
tün mesele bu. Biz, Bakanlığa intikal ettirdik. 
Adana ile beraber diğer illeri de söyledik. Büt
çe imkânlan ile kadro müsafldolduğu takdirde 
Adanaya öncelikle açmayı arzu ederim, ama 
bu arzunun ötesine geçemiyor. Maddi imkân 
mcSeleisi. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Denizi Milletvekili Sami Ara

lan tarafından verilen önergeyi okuyorum: 
«1. Yurt dışında çalışan yarım milyon iş

çinin dinî ihtiyaçtan için (11) kişinin görevli 
olduğu doğru mudur? 

2. Doğru ise 45 000 kişiye bir din görev
lisi düşıer&e işçilerimizin mâneVi ihtiyacının kar
şılandığına inanıyor musunuz? 

3. Yurt dışındaki din görevlilerine, harici
yeciler tarafından çeşitli sebeplerle dinî gö
rev yerine büro görevi yaptırıldığı, bu hususun 
telâfisi için makamınıza bir rapor verildiği 
doğru mudur? Doğru ise tedbirleriniz nedir? 
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4. Karısını veya kocasını yurt içinde bıra
karak yurt dışına giden işçilerimizden aile bağ
larını koparanların sayısı nedir? 

5. Yurt dışında Türk ve islâm şiarına,, millî 
bünye ve ahlâkımıza aykırı davranışlarda bu
lunanlara karşı aldığınız tedbirler nedir? 

6. Yurt dışındaki işçilerimize komünist 
telkinler yapılma ihtimaline karşı tedbirleri
miz nedir?» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, evvelâ arz edeyim, resmî 
olarak 11 din adamımın bulunduğu doğrudur. 
Gerçekten 500 000 kişiye 11 kişi kâfi değildir. 
Kadro meselemiz. Yalnız şunu ifade edeyim; 
dinî ihtiyaçların karşılanması hususunda, benim 
gezi sırasındaki müşahedem şu; bu ihtiyaç sa-
sadece resmî din görevlisi 11 kişi tarafından 
yerine getirilmiyor. Bugün hamdolsun müslü-
man olan, bu Yüce Milletin bağrından çıkmış 
* viatları dinî meselelerde ehil olarak, elyâk ola 
rak, birbirinden ayıramıyacağımız güzel duy
gu ve bilgilere sasibolarak bu görevleri ken
di bünyelerinde fahri olarak yapmaktadırlar. 
Onun için bu rakamı çok büyültmeniz müm
kündür. Resmî olarak 11 kişi, ama fiiliyatta din 
görevlisi olarak orada hizmeti ifa eden, ibâde
ti eda ettiren din görevlisi - kadro dışında - bel
ki 150 - 200 tanedir. Bunları görüyoruz ve ora
da topluluklar içinde bunların ayrı mânevi 
yerleri de var. 

İkincisi, ben şahsan sırasında bu görevli 
arkadaşları yanımdan eksik etmedim. Hepsi de 
memnun, faal vaziyetteler. Yalnız şunu ifade 
edeyim; bizim çalışma ataşeliklerimiz, mer
kez. İşçilerimiz toplu olarak oraya geliyor. 
Bâzı telkinlerde, bâzı propagandalarda bulun
mak için en müsait yer de orasıdır. Bu arka
daşlarımız da zaman zaman ataşeliklere gelip 
oradaki işçilerimizin dertleriyle hemdert olu
yorlar. Bunun dışında, zorla konsoloslukların 
istihdam edilmesi diye bir cihet bahis konusu 
değildir. Endişe varsa, bunu da endişeyi izale 
için arz edeyim. 

islâm ananesine aykırı hareket edenleri ina
nış icabı, takbih ederim. Ama, şunu kabule 
mecburuz ki, hareket serbestisinde yapacağı
mız şey, telkindir, moral değerler üzerinde dur
maktır. Bu, devlet olarak ziyadesiyle yerine 
getirilmektedir. Orada, bizzat dernekler bünye

sinde antikomünist faaliyetlerin, propaganda 
yolu ile müessir şekilde yürütülmesi için ça
lışma yapılmaktadır; Fakat bunun dışında, mü
cerret,, inanışını şu veya bu istikâmete götü
ren kimseyi bizim bir başka şekilde takibet-
memizi mümkün görmüyorum. Tavsiye olur
sa dikkatle takibederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Şev
ki Altındağ buradalar mı? («Yok» sesleri) Yok. 
Sorusunu Sayın Bakana arz ediyorum. 

Saym istanbul Milletvekili Haydar Özde-
mir tarafından verilmiş yazılı soru vardır, oku
yorum: 

«Bilindiği üzere, işçiler yabancı memleket
lere iş ve İşçi Bulma Kurumu kanaliyle gön
derilmektedir. Ancak köy kooperatiflerine ve 
tabiî âfetlere uğrıyan yerlere kontenjan ve
rilmek suretiyle de ve öncelikle işçi gönderil
mektedir. Son zamanlarda tabiî âfet olmadığı 
halde bâzı aracıların ve gözü açıkların tabu 
âfet varmış gibi işlemler yaparak veya yaptı
rarak Bakanlığınızdan ve ilgililerden yabancı 
memleketlere işçi göndermek için kontenjan 
aldıkları, muhtelif yerlerde ve Ankara'da bü
rolar açarak, şahıs başına vatandaşlarımızdan 
3 000 - 5 000 arası lira aldıkları bilinmekte ve 
söylenmektedir. Bazı nüfuzlu kimselerin bu işle
ri organize ettikleri ve bürolar kurdurmak su
retiyle aracılar kanaliyle para aldıkları da 
ifade edilmektedir. 

Adalet Partisi kendi iktidarı ve çıkarı pa
hasına bu davranışlara göz yumduğu ve tabiî 
âfet olmadığı halde bu yolda yapılan işlem
lere müsamaha ettiği ve kontenjan vererek va
tandaşların, sempatizanları tarafından sömürül
mesine fırsat verdiği kanaati yayığındır. Bundan 
ötürü soruyorum: Yabancı memleketlere işçi 
göndermek için tabiî âfet sebebiyle hangi yer
lere kontenjan verilmiştir? Bu işleri yapan nü
fuzlu kimseleri biliyorlar mı? 

Açılan bürolar ve gönderilmek istenen kişi
lerden ve aracılar kanaliyle fert başına üç bin, 
beş bin lira alındığına dair bildikleri var mı
dır? 

Bu kabîl hareketler hakkında Bakanlıkça 
bir işlem yapılmış mıdır veya yapılacak mı
dır?» 

ÇALİŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunu umumi izahatımda arz ettim; 
tekrar edeyim arkadaşlar. Sureti katiyede mü-
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essesemizi tenzih ederim. Bürolar kurup, şundan | 
bundan rüşvet alıp işçi gönderme diye bir mu
amele yoktur. Turist pasaportuyla sahte olarak 
gönderen bâzı kişiler vardır. Onlar da adliye
ye teslim edilmiştir. Hesaplarını verirler. Mev
cutları varsa onları da takilbederiz. 

Tabiî âfetler meselesi ayrı bir mevzu. Bizde 
şahıslara kontenjan verilme diye bir mevzu 
yoktur. Biz valinin emrine - İd, vilâyette koor
dinasyonun başıdır - tabiî âfete mâruz olan mm-
takalar için global bir rakam tahsis ederiz. Va
li, Âfetler Kanunu tabiî âfeti ne şekilde tarif 
etmişse, mıntakasmda tabiî âfet var mı, yok mu, 
bunun nisbeti % 80 mi, değil mi; buna baka
caktır. Bizim ölçümüz; % 80 tabiî âfet olacak, 
'bundan zarar görmüş olacak.. Bu âfetin tesbit 
şekilleri Âfetler Kanununda bellidir. Zirai âfet 
nasıl tesbit edilir, zelzele âfeti nasıl tesbit edi
lir ; bunların hepsinin kanuni tesbit şekilleri var
ıdır. Galat, mevzuu maalesef esaslı olarak bilmi-
yen bâzı arkadaşlar - Yüce Parlâmentoyu ten
zih ederim - dışarıda sağda, solda «Efendim kon
tenjan verilmiş de, gitmiş de...» diyorlar. Bun
ları duyuyoruz. Bunların hiçbirisinin esası yok
tur. Vilâyetler kendi sorumlulukları altımda 
Bakanlıkça tesbit ödilen objektif kriterlere ve 
âfetlerin mahiyet ve şekline göre liste yaparlar. 
Henüz bu istikamette gönderme muameleleri bit
memiştir. Sadece geçen sene Gediz'de zelzele do-
layısiyle tabiî âfet tahsisi yapılmış, gönderilmiş
tir. Göller bölgesinde tabiî âfet için gönderil
miştir, buna benziyen mıntakalarda gönderme 
vardır. Biraz evvel takdim ettiğim kitapta han
gi vilâyete ne kontenjan verildiği, ne kadar 
gönderildiği bellidir. Yine önümüzdeki günler
de bu icraaJtıımıza muvazi olarak arkadaşlarımı
za bir bülten takdim edeceğiz. 

Arkadaşlarımızın frapan, mücerret, bildik
leri bâzı şeyler olursa getirirler.. Memnun olu
ruz, yardımcı olurlar, takibederiz. Bürolarda 
rüşvet alanlar, müessesemiz hesabına almazlar. 
Bunların Bakanlıkla hiç bir ilgisi yoktur. Gay-
Tiahlâki, gayrimeşru yoldadırlar. Mücadele et
tiğimiz toplulukturlar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Hüseyin Abbas?... Burada. To
kat Milletvekili Sayın Hüseyin Abbas'm sual
leri var efendim, okuyorum: | 
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«1. Sosyal Sigortalar Kurumundan Hükü
met para alıyor mu? Almışsa halen Sosyal Sigor
talara Hükümetin ne kadar borcu vardır?» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Cevap arz ©deyim; Hükümet, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan para alıyor demek, her 
iki varlığı ayrı ayrı şahıs- gibi düşünmek olur. 
Hükümet bir Devlet organıdır. Sosyal Sigorta
lar da bir Devlet organıdır. Binaenaleyh Dev
let organları arasındaki muameleyi, birisini ve
ren, diğerini alan şeklinde mütalâa etmek yan
lıştır. 

Sosyal Sigortalar her yıl harcadığı paraların 
dışında kalan tasarruflarını, Hazine kefaleti, 
Maliye kefaleti altında Devlet Yatırım Banka
sına yatırır. Devlet Yatırım Bankası da bunlar
la sanayileşmemizde fabrikalar yapar, barajlar, 
yollar yapar. Her yıl arkadaşlarımız bunu büt
çe içerisinde kalem kalem tetkik ediyorlar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Vehbi Me§-
hur'un bir sorusu var, okuyorum : 

«Yoğun bir işçi kütlesine sahip Amasya ili
ne Sosyal Sigortalar, bir sigorta hastanesinin 
yapılmasını düşünmekte midir? Düşünmekte 
ise bu hangi yıllar programında yer alacak
tır» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Meşlhur'a arz edeyim. Şu an
da bugün Amasyalda arsa mubayaa etmek üze
re Sosyal Sigortalardan tefrik ettiğim üç kişi
lik bir heyet çalışma yapıyor, iki arsa teklif 
edilmiştir: Bh-isi, iş hanına müsait bir arsa
dır. Diğeri is?, dispanser - hastane yapımına 
müsait bir arsadır. Kurum olarak evvelâ ar
saya sahibolmak istiyoruz, Bilâhara projeleri 
yapılıp ihalesi yapılarak oraya münasip bir ha
cimde hastane yapılacaktır. 

Arz ederin:. 

BAŞKAN — İkinci sorusu da sudur. Okutu
yorum : 

Seçim bölgelerimizden aldığımız mektuplar
dan anlaşıldığına göre, köy ve mahalle muhtar
lıklarımız dış ülkelere gönderilmek üzere işçi 
listeleri tanzim etmektedir ve kaymakamlığa tes
lim etmektedirler. Tamamen hissi olarak ha
zırlanan bu listelerden vatandaşlarımız şikâyet
çidirler. Yapılacak bu tesbite muhtarlar neyi 
esas alacaklardır? Tanzim edilen listelerin hak-
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kaniyete uygun olup, olmadığı incelenecek mi
dir? Bu işçilerin şevkine hangi tarihte başla
nacaktır?» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYPi ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim arz edeyim. 

Bu önemli bir konudur, arkadaşımın bilme
sini isterim: Tabiî âfet heyelan, sel ve benzeri 
âfetler sebebiyle Amasya Valisinin emrine - bi
raz evvel arz ettiğim gibi - kontenjan tahsis 
edilmiştir. Amasya Valisi, Ziraat Müdürünü, 
Ziraat Teknisyenini, İmar ve İskân temsilcisini 
ve ilgilileri yanına almak suretiyle Amasya Vi
lâyetinde köy, kasaba, nerede tabii âfete uğra
mış yer varsa, adını sanını tabıatiyle yazacak 
ve bir liste tanzim edecektir. Bu tanzim edilen 
listeler, üzerinde biz, eğer lüzum görürsek İmar 
ve İskân Bakanlığının da mütalâasını alırız, 
«doğru mudur, değil midir» diye ve gerekli in
celemeleri yaparız. 

Yalnız şunu söyliyeyim: ölçü objektiftir; 
tatbikat objektif olacaktır. Ne siyasi düşünce 
ve ne de şahsi menfaat bu işlerin arasına girmi-
yecektn*. Bunda dikkatim var. Eğer arkadaş
larım yardımcı olurlar, bana ikazlarını lütfe
derlerse, eksik ve aksak taraflarını takibede-
rim. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Saym Ba
kanım, bu tabiî âfetlere uğramış bölgelerin dı
şındaki muhtarlıklardan gelen listelerdeki isim
lerin tetkiki ile anlaşılır ve belli olur, zira bun
lar muhtarların yakını olan kimselerdir. Bun
lar bu şekilde gönderilecektir. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Göndermem Sayın Meşhur, mümkün 
değil, göndermem. Onlara dikkat ederim, gön
dermem. Onun mesuliyeti tamamen şahsıma 
aittir; mümkün değil. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Kars Milletvekili Sayın Musa Doğan tarafın

dan verilmiş bir soru önergesi vardır, okutuyo
rum : 

«1. Üç seneden beri kuraklık geçiren ve se
nede asgari altı ay kış mevsimi hüküm süren 
Kars ili için tatmin edici bir işçi kontenjanı ha
zırlığı var mıdır? 

2. Kars'ın kuraklık durumu Tanm Bakan
lığınca rapor halinde Sayın Çalışma Bakanlığı
na sunulmuş mudur? 

Bu hususlann cevaplandırılmasını rica edi
yorum.» 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, Kars için bir tahsis yaptık, 
bu da aynı Sayın Meşhur'un mevzuu gibidir. 
Hakikaten geçen senelerde tabu âfet olmuş, bü
yük bir kuraklık büyük bir ıstırap olmuştur. 
Bir tahsis yaptık. Kars Valisinden son aldığım 
yazıda «17 000 kişi bu kuraklıktan zarar gör
müştür» der. 67 vilâyet, geçmiş talepler ve bi
raz evvel arz ettiğim mâzaretler muvacehesin
de, imkânlarımızın sınırını zorlıyarak bu ihtiya
ca cevap verecek bir ek tahsis yapılabilir, kana
atini taşıyorum Teknik bir meseledir. Bu hu
susu arkadaşlarımla da ayrıca görüşeceğim. 

BAŞKAN — Gerek şifahi ve gerekse yazılı 
olarak tevcih edilen sualler, Sayın Çalışma Ba
kanı tarafından cevaplandırılmıştır. Kendileri
ne teşekkür ederim. Sorular bitmiştir. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım; beni günün bu sa
atine kadar dinliyen ve hakkımda lütufkâr ala
kalarını esirgemiyen bütün partili, partisiz ar
kadaşlarıma tekrar şükranlarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Cengizhan Yo
rulmaz'dadır, buyurun. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sabahtan beri sorulan sorular, verilen cevaplar 
sebebiyle yapacağım konuşma zaten özetlenmiş 
bulunmaktadır. Bu bakımdan konuşmıyacağım. 

BAŞKAN - -- Konuşmıyacaksınız. 
Fakat ben bu listeyi okumak mecburiyetin

deyim. 

Sayın ibrahim Cüceoğlu?.. Yok. Saym Ek
rem Kangal?. Yok. Sayın Hasan Tosyalı?. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, konuşmamdan feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Siz de feragat ediyorsunuz. 
Sayın Enver Akova?.. Yok. Saym Vehbi 

Meşhur? 
VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Ben de fe

ragat ediyorum. 
BAŞKAN — Feragat ediyorsunuz. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Yok. Saym 

Ahmet Buldanlı?.. Yok. Saym Kemal Kaya?.. 
Yok. Saym Ahmet Güner?.. Yok. Saym Hüse
yin Yenipınar?.. Yok. Saym Turgut Artaç .. 
Yok. Sayın Zekeriya Kürşad „ Yok. Sayın 
Gıyasettin Karaca .. Yok. 
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Kifayeti müzakere takriri var. Görüşecek 
bir kişi de bulunmadığı sebeple kifayeti oya ar
za lüzum görmüyorum. 

Çıalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müza
kerelerimiz bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B — ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 396 922 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 886 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 267 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 804 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 177 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 2 449 043 

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

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 25 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma B'akamlığı Bütçesi, MeclifsiJinizce ka
bul eidilmliştir. Çalışma Bakanlığına ve memle
ketlimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 

Devlet Üretm'3 Çiftlikleri Genlel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık oylama
sına 198 sayım. üye katılmış; 130 kabul, 66 red 
2 çekümser, salt çoğunluk sağlaınaımafmıştır. Tasan 
yeniden oylarınıza aırız eidilecök|t!!r. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 'yılı Bütçe ka
nunu tasarısının açık oylamasına 200 sayrın, üye 
(katılmış; 128 kabul, 71 red, 1 çelkiniser, safflt ço
ğunluk sağlanamamıştır. Tasarı yeniiiem oyları
nıza arz edilecektir. 

Huldut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanun tasarısının açılk oylama-
siıüla 199 sayın üye katılmış; 130 kabul, 67 red 
2 çekinser; yeterli sayı siağlamamalmıışttır. Tasa
rı yenliden açık oyülarınıına arz edilecektir. 

Orlmian Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe kanun 
tasarlısının açık oylamasına 199 sayım üye ka
tılmış ; 131 kaibul, 66 red, 2 çekinsfer, yelterli sayı 
sağlanamamıştır. Kanun tasarısı yeniden açık 
oylarımıza arz edüecoktdr. 

iSaat 21.30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20,10 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,30 

BAŞKAN — Başkanveküi Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şeviket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

C. - SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Grupiiarı adına söz alan sayın milletvekille
ri ile, fcişisel görüşlerini arz etmek üzere söz 
alan sayın milletvekillerini arz ediyorum. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Eikrem 
Dikmen, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Nurettin Özdemir. Millî Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Hasan Tosyalı, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Hidayet İpek. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere; Sayın 
Durakoğlu, Derinçay, Cüceoğiu, Kangal, Tos
yalı, Alkova, Meşhur, Mutlu, Daut, Sönmez, Yo
rulmaz, Okyayuz, Artaç söz almış bulunmak
tadırlar. 

îlk söz Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Ekrem Dikmen'de. 

Buyurun efendim. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Aziz Atatürk'
ün, zamanında her üyesine prens muamelesi 
yaptığı ve yakın arkadaşlarının, «her meseleyi 
Meclise mi götüreceksin, danışacaksın», suali
ne ve sitemine karşılık da, «evet, her kerameti 
milletimden ve milletimin Meclisinden bekliyo
rum,» diyerek ulvüeştördiği ve bu ulvî mâna 
içerisinde aziz Türk Milletinin de teşriî organ 
olarak, memlekette faziletli idarelerin hâkimi
yetine müessir ve sebebolaoağına inandığı Yüce 
Meclisin saygı değer üyeleri. 

Demokratik Parti Grupu adına Sanayi Ve
kâleti Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arza 
başlamadan evvel, bir hususu Riyasetin ve muh
terem üyelerin dikkat nazarlarına arz etmek 
isterim. 

Sayın Sanayi Bakanı, bu akşam Millet Mec
lisinde yapacağı İkonuşmayı, dün öğlende 64 
sayfadan ibaret bir kitap olarak milletvekileri-

nin dolaplarına atmış bulunmaktadır, öyle zan
nediyorum ki, mevcut İçtüzük hükümleri mu
vacehesinde, sadece kürsüde konuşlan hatiple
rin konuştukları hususlar zabıtlara geçecektir. 
Senatoda Sanayi Bütçesinin görüşüldüğü gün 
bir tatbikat oldu. Hem B>akan ayrıca bir ko
nuşma yaptı, hem de senatörlerin reylerine ikti
ran etmek suretiyle, yine orada da bir kitap 
şeklinde dolaplara atılan konuşmanın metni za
bıtlara geçsin diye karara varıldı. Bu yanlış 
tatbikatın Yüce Meclisimizde tekerrür etmiye-
ceği kanaatini izhar etmek istiyorum. Çünkü 
Saym Bakan grup sözcülerinin tenkidlerine, su
allerine ve açıklanmasını istedikleri hususlara 
cevap vermek durumundadır. Binaenaleyh ko
nuşması sadece bu kitaptan ibaret olamıyacağı-
na ve 64 sayfalık bu kitabın burada okunması 
saatler alacağına ve bidayette ittihaz ettiğiniz 
usule göre de bakanların konuşması da 1 saatle 
tahdidedildiğine göre, maruzatımızın dikkat na
zara alınmasını Riyasetin dikkatlerine sunmak 
isterik. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, bir hususu arz 
edeyim, bir yanlışlığa mahal vermektedir. Bu
gün de öyle oldu, Sayın İbrahim Abak aynı 
şeyi söyledi. 

Başkanlık Divanında grup yetkilileri ile yap
tığımız toplantıda bakanlarımızın böyle 1 saat 
süre ile konuşmalarının kısıtlanması temennisi 
izhar edildi, fakat Genel Kurulun oyuna bu hu
sus arz edilmedi. Başkanlık bu hususu progra
mın tatbiki yönünden ikaz etmektedir. Böyle 
bir karar ittihaz edilmiş değildir Genel Kurul
ca. Arz ederim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Buna iti
razımız yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kürsüden ifade edilmiyen bir 
huısus da zapta sureti katiyede geçmez. Onu da 
arz edeyim efendim. 
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EKREM DÎKMEîf (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Sayın milletvekilleri, Demokratik Parti Gru-
pu adına hepinize saygılarımızı sunmak ve ar
kasından da tenkid ve temennilerimizi arz et
mek istiyoruz. 

Sanayi Bakanlığı bugün bir işletmeler ba
kanlığı hüviyetinden çıkarak, memleket sana
yiinde sözü olan ve yüksek plânlamada buluna
rak bütün sektörlerin istikamet almasında ro
lü bulunan bir Bakanlık haline gelmiştir. Bu 
bakımdan tenkMlerimiz de biraz geniş tutula
caktır. 

Bugün bütün dünyada olduğu gibi, memle
ketimizde de süratle artan nüfusun yarattığı 
istihdam meselesinin halledilmesi ve ekonomide 
istenilen oranda kalkınmanın sağlanması bü
yük ölçüde sanayimizin gelişmesine bağlıdır. 
Bu inançladır ki, kalkınma plânlarımız, bilhas
sa İkinci Beş Yıllık Plân sanayileşmeye bü
yük önem vermiş ve sanayi sektörünü sü
rükleyici sektör olarak kabul etmiştir. 

Bu anahedeften hareket ederek hazırlanan 
ikinci Beş Yıllık Plân bâzı anaprensiple-
rine ve açık vasıflarına burada işaret etmekte 
fayda- bulmaktayız. 

ikinci Beş Yıllık Plâna göre, sanayi sek
törü sürükleyici sektör olacak ve bu sek
törün gelişme hızı bütün sektörlerin önünde 
gidecektir. Bu plân, sanayiimizi dünya rekabe
tine hazırlayıcı nitelikte bir himaye politikasını 
benimsemiştir. Bunun neticesi olarak, karma 
ekonomiyi kabul etmekle beraber, özel sektörü 
teşvik için açık tedbirler getirmiş ve özel sek
töre ağırlık vermiştir. Bu plânda diğer bir hu
sus da, imalât sanayiine öncelik verilmiş olması
dır. Ayrıca, imalât sanayiinde, sahanın müm
kün olduğu nisbette özel teşebbüse bırakılması 
derpiş edilmiştir. 

Şimdi, İkinci Beş Yıllık Plânın bu hedefleri 
ve esasları çerçevesinde, Sanayi Bakanlığının 
bdr yıllık faaliyetlerini ve memlekette 1970 yı
lının sanayi ve sanayiciler bakımından nasıl 
bir yol olduğunu tetkik etmeye çalışalım: 

1970 yılı Türkiye'mizde, bilhassa sanayi ve 
sanayicilerimiz için hiç de parlak bir yıl olma
mıştır. Hükümet tarafından tatbik ©dilen eko
nomik politika ve alınan yersiz kararlar, Hazi
ran ayından itibaren sanayi ve sanayicilerimiz 

için kuşkulu, baskılı, üzüntülü ve son derece 
durgun bir vasatın doğmasına sebebolmuştur. 
Haziran ayından itibaren başlıyan transfer sı
kışıklıkları, para darlığı, finansman kanunla-
rınm tatbik şekli, devalüasyon, Personel Kanu
nu gürültüleri, bunların arkasından gelen di
renmeler, karışıklıklar, kararsızlık ve geri dö
nüşler... Sanayi erbabını bıktıran, usandıran ve 
yıldıran emniyetsizlik havası ve tesirsiz idare... 
Bunların neticesinde, Türk müteşebbisinin yatı
nım ve kalkınmaya iştirakte mevcut olan arzu 
ve hevesinin ortadan kalkması ve sanayimizde 
önceki yıllarda görülen dinamizmin yavaşlama
ya başlaması, bütün delilleri ile ortaya çıkmış 
hakikatlerdir. Gerçekten 1970 yılında, memleke
timizde görülen ve hâlâ devam eden siyasi ve 
ekonomik politikadaki istikrarsızlık, birbirini 
takibeden sokak hareketleri, silâhlı ve silâhsız 
saldın haline gelen rejim mücadeleleri, bâzı 
işçi sendikalarının yersiz ve kanunsuz hareket
leri, fabrika işgalleri, iş durdurma ve yavaşlat
ma teşebbüsleri, grev ve işgallerde idari meka
nizmanın iş göremez hale düşmesi, birçok yerde 
işçi ve işveren münasebetlerinin çığınndan çık
ması gibi hususlar, iş muhitlerinde ve iş adam
larında emniyet hissini ortadan kaldırmış ve 
büyük bir huzursuzluk meydana getirmiştir. 
Bilhassa yeni vergiler getirilirken ve tatbik edi
lirken sanayi adamları ve bunlara ait teşekkül
lerden yükselen seslere dikkat edilmesi ve mev
cut vergilerin verimlerinin artınlması yerine, 
yeni ve ağır vergiler getirilme yoluna gidilme
si, sanayicilerimizde yatıran ve çalışma arzusu 
bırakmamıştır. Bunu en açık şekilde İstanbul 
Sanayi Odası Başkanının bir beyanatında gör
mek mümkündür, istanbul Sanayi Odası Baş
kanı bakınız durumu nasıl anlatmaktadır: «Bu 
yıl getirilen yeni mevzuat sanayiciyi, nasıl ver
gi ödiyeceğini öğrenebilmek için uzmanlar ara
maya itmiştir. 1971 Martında yürürlüğe gire*-
cak olan Emlâk Vergisine göre, gayrimenkul 
beyannamelerinin nasıl hazırlanabileceğini bilen 
sanayici yoktur, Maliyenin bildiğinden de şüp
hemiz vardır. Mükellefin çoğunluğu vergiyi 
vermek değil, işkence ile vermekten ve ödenen 
verginin iyi istimal edilmemesinden yakınmak
tadır.» 

Aziz milletvekilleri, 
Bu sözler bizim sözlerimiz değildir. Bu söz

ler memleketin en büyük ve en güçlü odası olan 
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istanbul Sanayi Odası Başkanımın sözleridir. 
Mâkülr olan her vergiyi destekHyen, servet be
yanını ve vergilerin açıklanmasını savunan bir 
oda başkanının sözleridir. Üstelik bu sözler, Hü
kümetin sustuğu, iktidarın sesinin kısıldığı ve 
herkesin, hattıtâ ilmin bile âlet edildiği hususi te
şebbüs düşmanlığına karşı tek basma ve bilgi 
ile, cesaretle, samimiyetle mücadele eden bir in
sanın sözleridir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Memlekette sanayi ve sanayici için meyda

na getirilen huzursuz, emniyetsiz ve korkulu 
havanın tesiri 1970 yılı sanayi sektörü kalkın
ma hızında açıkça görülmektedir. 1962 yılından 
beri yıllık sanayi sektörü kalkınma hızları göz
den geçirildiği zaman 1970 yılının sanayi sek
töründe nasıl bir gelişme sağladığı ortaya çı
kacaktır. Bu hız 1962 yılından beri sanayi sek
töründe görülen en düşük hızidır. Diğer yılların 
hızları içinde en düşük 'hızdan da % 40 düşük 
olan bir hızdır. Bunda, iktidar sözcülerinin, zi
raat sektörü için durmadan tekrar ettikleri hava 
şartlarının, güneşin, yağmurun ve coğrafyanın 
tesiri de yoktur veya çok azdır. 

SSanayi sektörü kalkınma hızlarına baktığı
mız zaman bu hızların 1962 de % 6,9, 1963 de 
% 8, 1964 te % 8,6, 1965 te % 8,9, 1966 da 
% 10,6, 1967 de % 12,3, 1968 de % 10, 1969 da 
% 9,4 olduğunu görmekteyiz. 1970 yılında ise, 
yani bugünkü hükümetin idareyi eline aldığı 
yılda sanayi sektörü kalkınma hızı % 3,6 dır. 
ikinci Beş Yıllık Plânda sanayi sektörü gelişme 
hızı % 12 olarak derpiş edildiğine göre, arada
ki farkın önemini dikkatlerinize "arz etmek is
teriz. Bu rakama göre gerileme plân hedefine 
nisbetle % 70, Birinci Beş Yıllık Plân devresi 
ortalamasına nisbetle % 63, Birinci Beş Yıllık 
Plânın ilk 3 yılı ortalamasına göre de % 55 tir. 
Nihayet ikinci Beş Yıllık Plân devresi sanayi 
sektörü gelişme hızının ilk 3 yılı ortalaması, Bi
rinci Beş Yıllık Plân devresinin ilk 3 yılma nis
betle % 10 mertebesinde bir gerileme göstermek
tedir. 

Ayrıca 1970 yılı sanayi sektörü gelişme hızı 
ziraat sektörü hariç bütün sektörlerin de geri
sinde kalmıştır. Bu gerileme her yıl program
larda tekrar edilen birtakım sebeplerle izah 
edilemez. Bu gerileme sanayimizin 1970 yılın

da yepyeni birtakım engellerle, çıkmazlarla ve 
problemlerle karşı karşıya bulunduğunu göster
mektedir. Bunların başında, Hükümet politika
sında ikinci Beş Yıllık Plân prensipleriyle, Ada
let Partisi Programının bir tarafa atılması gel
mektedir. Burada hususi teşebbüs için Plânda 
ve Adalet Partisi programında mevcuidolan çok 
müspet maddelerin tatbikatta nazarı itibara 
alınmadığı fikrinin yayılması önde gelmekte
dir. 

Bunda; yanlış kararların, inançsız ve ölçüsüz 
hareketlerin nurlu ufuklar Türkiye'sinde güne
şin bir türlü doğmadığını görememenin rolü 
vardır. Bunda; hâdiselere bir pembe gözlük ar
kasından bakarak nurlu ufuklar Türkiye'sinin 
anahtarlarım bol vaitlerde, boş konuşmalarda 
ve hesapsız tasarruflarda zannetmenin acı tesir
leri vardır. Nihayet bunda; nurlu ufuklarda do
laşan siyah bulutları görememenin, bunlara kar
şı gerekli tedbirleri düşünüp alamamanın ve 
bu tedbirleri ciddî, tavizsiz, cesur bir şekilde 
tatbik edememenin tesirleri vardır. 

ISayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Plânda ve Adalet Partisi 

Programında mevcutdolan bâzı hükümlerin na
sıl tatbik edilmediğine ait iki küçük misâl ver
meye çalışacağım. Vereceğim her iki misâl de 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna aittir. 

Bu Umum Müdürlük iki yeni tesis kurmak-
taidır. Bu tesislerin Devlet tarafından kurulma
sı için hiçbir sebep yoktur; hele özel teşebbüsün 
müdafaası için bu kürsüde senelerce bağırmış 
olan iktidar Partisi için. Bunlardan birisi 24 
milyon TL. na ınaîolacak olan bir pil fabrikası, 
diğeri de 25 milyon TL. na malolacâk bir akü 
fabrikasıdır. 

Bugün Türkiye'de her iki sanayi kolu da 
hususi teşeöbbüs tarafından kurulmuş ve götü
rülmektedir. Hattâ fazla kapasite bulunduğu 
Bakanın imzasını taşıyan belgelerle sabittir. Ay
rıca 1971 programı Resmî Gazetenin 113 ncü 
sayfasında şu hükmü taşımaktadır : «özellikle 
pil ve akümülâtör dallarında aşırı bir kapasite 
mevcuttur, ihracatm yüksek düzeylere çıkama
ması nedeni ile bu kapasitenin değerlendirilme
si mümkün olamamıştır.» 

Mevcut tesislerin eksikleri, kusurları ve bir
takım ıslaha muhtaç tarafları olmakla beraber, 
memleket ihtiyacını karşıladıkları da bir rea-
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litedir. Yukarıda okuduğum vesikalar bu husu
su teyidetmektedir. 

Bugün memlekette 4 tane özel sektör pil fab
rikası, 3 büyük ve birçok da küçük olmak üzere 
memleket satihına yayılmış pek çok akü tesisi 
mevcuttur. Sanayi Bakanlığının vazifesi, bun
larla Devleti rakip hale getirmek değildir; ek
siklerini tamamlamada, kusurlarını düzeltmede, 
yapamadıkları çeşitler varsa bunları da yapma
larında onlara yardımcı olmaktır. Hattâ gere
kirse bunlarla - eğer ölçü kaçıyorsa - rakip ol-
maJdan mücadele etmektir. Bunlar sermaye ba
kımından küçük tesislerdir, teknik bakımdan 
Devletin yapmasını gerektiren bir sebep yok
tur. Üstelik plânın âmir hükümleriyle, İktidar 
Partisinin programı ve Hükümetin vaitleri de 
Devletin bu gibi tesisleri yapmaması gerekti
ğini göstermektedir. Nitekim, Adalet Partisi 
programının 17 nci maddesi bakınız ne diyor: 
«İktisadi kalkınmada Devlet teşebbüsünü, fer
dî teşebbüsü kıskanan ve ona rakip çıkan men
fî, kıskanç ve kısır bir devletçilik şeklinde de
ğil, fakat büyük monopollerin kurulmasını ön-
liyen, onların faaliyetlerini düzenliyen, ferdî 
teşebbüsün gücü yetmeyince onu tamamhyan 
ve ona yardımcı olan, teknik bilgi, ferdî im
kânları aşan ve yüksek risk icaibettiren alan
larda öncü ve yol gösterici bir rol oynıyacak 
müessese olarak kabul ediyoruz.» 

Yine Adalet Partisi programının 18 nci 
maddesinde de şu hüküm vardır: «... Yukarı
daki nitelikleri haiz olmıyan Devlet teşebbüs
lerini; halkın ve vatandaşın toplamış olduğu 
kıt kaynaklan israf eden, asıl verimli ve fay
dalı olacağı yerlere teksif edilmeyip, pekâlâ 
vatandaşın daha iyi ve verimli bir şekilde fa
aliyet göstereceği sahaları lüzumsuz yere işgal 
«iden, halka ve vatandaşa rakip ve muhasım bir 
tutum içine girerek millî kalkınma hareketini 
yavaşlatan unsurlar olarak mütalâa ediyoruz.» 

Diğer taraftan bu mevzuda İkinci Beş Yıl
lık Plânda şu hükümler vardır: «ikinci Beş 
Yıllık Plân döneminde imalât sektörü gelişi
minin uzun vâdede esas olarak özel sektöre bı
rakılmasını sağlayıcı bir politika izlenecektir» 
Plân kitabı sayfa 101, 5 nci madde. 

Ayrıca 1971 programının 113 ncü sayfasın
daki akümülâtörlerle ilgili deminki hükmü size 
okudum. Bütün bu hükümlere rağmen Sanayi 

Bakanlığının böyle mevzulara girmesi, Adalet 
Partisi programı ve İkinci Beş Yıllık Plân hü
kümlerinin bir tarafa itildiğini göstermektedir. 
Ayrıca bu sanayi kolunda birtakım aksaklık
lar ve monopol ihtimalleri varsa, bunlarla mü
cadelenin örnekleri de daha önce verilmiştir. 
Muhterem milletvekilleri, bu örneklerin neler 
olduğunu ve nasıl netice alındığını Sayın Sa
nayi Bakanının da imzasını taşıyan, hem de Sa
nayi Bakanı olarak imzasını taşıyan 1970 prog
ramında görmek mümkündür. Bakınız bu prog
ram bu mevzuda ne diyor: «Yurt içinde eksik 
rekabet şartlarında üretim niteliğinde olup 
aşın fiyat yükselişi gösteren mallara karşı dü
zenleyici ithalât uygulamasına 1908 ve 1969 
yıllarında girişilmiş; taşıt lâstikleri, buji ve 
bâzı kimyasal maddelerin yurt içi fiyatlarının 
bu yolla düzenlenmesinde olumlu sonuçlar alın
mıştır.» Demek ki, zam yapmadan, - zam yap
maya lüzum görmeyi bir tarafa bırakınız -
ucuzlatmak da mümkün imiş. Hele bu tesisler-. 
den, - yani demin söylediğim Makina Kimya 
Kurumu ile ilgili pil ve akümıülâtör tesisleri 
için seçilen yerler, şayet doğru ise - biri veki
lin kazasına, diğeri de genel müdürün vilâye
tine yapılacaksa bu durum memleketi son de
rece kötü bir vasata götürmenin ilk adımı ola
caktır. Bu davranış 22 yıl önce yazılan bir ya
bancı heyet raporunda şöyle gösterilmektedir: 
«(Bir memlekette iş adamı, her hangi bir hükü
met mensubu veya Devlet dairelerinden biri
nin kapris, cehalet ve plânından ortaya çıkabi
lecek keyfî bir hareketle karşılaşacak olursa, 
o iş adamı ya istihsal sahasından çekilecek ve
ya rüşvet gibi hususi ve kanuna aykın vasıta
larla kendisini korumaya çalışacaktır.» - Bu 
sözler de bizim değil -

BAŞKAN — Sayın Dikmen, grupunuzun 
2 nci hakkını da kullanıyorsunuz değil mi efen
dim? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Evet. 
Her iki yol da Türkiye ̂ de zararlı şekilde 

sık sık tatbik edilmiştir. 

Bugün canlanmakta olan sanayiimizi böyle 
bir endişenin ve böyle bir vasatın içine sokma
ya hiç kimsenin hakkı yoktur. Eğer bu gibi te
sisleri kurmak hususunda bilmediğimiz sebep
lerle çok büyük bir mecburiyet varsa, her hal
de bunlann yeri söylendiği şekilde ve birbiri-
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ne âdeta pas verir gibi vekilin veya umum mü
dürün kasaba ve şehirleri olmasa gerektir ar
kadaşlar. Bilecik gilbi, Çankırı gibi Cumhuri
yet devrinden bu yana nasibini alamamış, hiç
bir eser görememiş vilâyetlerden birisi olması 
lâzımgelir. Yoksa bunlann dışında bir yer ol
ması, kalkınmadan nasibini fazlasiyle almış 
olan bölgelerin olması mümkün değildir. Çün
kü bunların kurulmasının ekonomik olması da 
mümkün değildir, zira kapasite fazladır. Prog
ramlarda veMl beyin imzası var; kuruluyorsa 
başka gayeler ileriye sürülüyor demektir. He
pimiz bu gayeleri biliriz. Bunlar da vâridolma-
makla beraber - hüsnüniyetimiz böyle - biran 
için varit sayarak yerlerinin bugünkü yerler 
olmasını arzu etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
'Bu Hükümetlin diğer bir vasfı da; çok ko

nuşup az iş yapması, hattâ bazan sadece milleti 
veya memleketin şu veya bu bölgesini oyala
mak içlin konuşmasıdır. Buna ait en açık ve 
en güzel misalleri Sayın Sanayi Bakanının sön 
bir yıldaki tutumunda, iddialarında ve ortaya 
arttığı projelerin durumunda görmektsyiiz. Hal
buki Devlet 'adamlarının ağzından; etütleri 
yapılıp, programlara girip talhsisleri yapılmı-
yan tesislerin yapılacağına dair vaitler çıikma-
makdır. Bu Hükütmlelt ise meseleleri, daha ts'k-
nisyenleri arasında söz konusu bile olmadan, 
sanki herşey bitmiş gibi gazete ve radyolarla 
ilân etmekte, netice alınmayınca da vatandaş
larda meydana_ getirdiği üzüntü ve hayal kı
rıklığı büyük olmaktadır. 

Udmokratik Parti Grupu adına buna ait de 
iki önemli misal vermek istemiz. 

'Birinci misal; Sivas Ua kurulacağı, Senatoda 
iSayın Sanayi Bakanı tarafından ifade ©dilen 
ve 1974 te hizmete gireceği söylenen bir elekt
rikli pik yiüksek fırınına aidolacaktır. Şimdi 
buna ait bâzı bilgilere ihtiyacımız var, Sayın 
Balkan'dan bunları rica ediyoruz: 

Bu proje nerede ve hangi müessese tarafın
dan hazırlanmıştır, yer etüdü ne zaman ve ne
reler arasında mukayese yapılarak hazırlanmış
tır, bu proje Plânlamadan ne zaman geçmiştir, 
kuruluş için ne kadar sermayeye ihtiyaç var
dır, tesis ihaleye ne zaman çıkarılacaktır? 
Eğer bunlara açık ve kesin olarak cevap veril
mezse, Sayın Bakanın, bu tesisin 1974 te bite

ceği iddiasını, Sivaslı vatandaşlarımızı oyala
mak için başvurulmuş bir mdtod olarak kabul 
etmıdk mecburiyetindeyiz. 

Projeleri hazırlanarak 1969 dan önceki yıl
larda Plânlamaya verikn ve Divriği'de kurul
ması düşünülen 200 bin tonluk pik tesisinin 
daha bir senede ihalesini bile yaıpaonıyan bir 
Hükümet, ortada olmıyan bir projenin bitiri
lebileceği tarihi nasıl ilân edebilir, hayret edi
yorum. Kaldı M, Sayın Bakan Senatodaki ko
nuşmasında, bu tesisin 1974 yılında faaliyete 
geçeceğini siöylemişitlir, 420 milyonluk bir te
sistir. Demokratik Parti Grupu olarak kanaati
miz odur M, o senede bu tesis gerçekleşeımiye-
cektir. İleride yine nasibolursa, bütçe müzake
relerinde karışı karşıya geleceğiz.. 

ikinci misali, organize sanayi bölgelerine 
ait iddialar üzerinde durarak vermeye çalışaca
ğım. Bu mevzuda Sayın Sanayi Bakanı Sena
to konuşmasında aynen şunu söylemektedir: 
«Bakanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde 
önümüzdeki yıllarda sınai potansiyelle sahip, 
şehirleşme hareketi yüksek 25 ilimizde organi
ze sanayi bölgesi kurulması için gerekli Bakan
lar Kurulu kararının istihsaline tevessül edil
miştir.» önce bunun mânası ne demektir? Bu
nu anlamaya ve anlaitimaya çalışalım. 

Bakanlar Kurulu karan çıkınca ne olacak
tır?. Bu vilâyetlerde organize sanayii bölgesi 
kurulması için hangi etütler yapılmıştır? Yer 
etütleri ne zaman yapılmıştır?.. Su etütleri, yol 
ve enerji etütleri hangi heyetler tarafından 
ne zaman ve ne ölçüde yapılmıştır?. Hattâ bu 
vilâyetlere Ok etütlerin yapılaması için teknik 
heyetler gönderilmiş midir? iddia ediyoruz ki, 
bunların hiç birisi tam ve kâmil mânada orta
da yoktur. Bırakınız bunları, etütleri yıllarca 
önce başlamış Ankara, Erzurum, Eskişehir, Ga
ziantep ve istanbul organize sanayi bölgelerine 
1970 yılında kaç kuruş para yatırılmış ve bun
lann kurulması yönünde kaç santimlik yol 
alınmıştır? inşaatları devam edan Konya ve 
Manisa bölgelerine yatırılan paraların ne ka
darı son 1970 yılı Hükümeti zamanında veril
miştir? Ama bu Hükümette gaye; yapmak de
ğil, konuşmaktır kanaatindeyiz. Ondan sonra 
da bu konuşma alınacak, şehir şehir, kasaba ka
saba dolaştırılacak, Adana dan Zonguldak'a, 
Bolu dan Uşak'a kadar tam 25 ilde organize sa-

- 593 — 



M. Meclisi B : 58 

nayi bölgesi kuruyoruz denecek. Bir gün, ne za- I 
man yapacaksınız diye soranlar çıkarışa, ne ka
dar para ayırdınız diye soranlar çıkarsa, eliniz
de bunu yürütecek teşkilât var mı diye soran
lar çıkarsa, bir başka gün de vatandaş tarafın
dan söz verdiniz yapamadınız diyenler olursa, 
bütün bunlara verilecek cevap hazindir; Bu ce
vap: «Biz yaparız dedikse, bir günde yaparız 
demedik ya.» olacaktır. (D. P. sıralarından al
kışlar). Bu sıon derece yanlış bir yoldur, Dev
leti batıracak bir yoldur, Devlet adamlarını bi
tirecek bir yoldur. Devlete ve* Devlet adamına 
karşı vatandaşın saygısını kaldıran, emniyet 
(hissini yok eden bir yoldur. Bu yanlış yolun, 
fbu zararlı ve yıkıcı politikanın başka bir ör
meğini yine Sanayi Bakanı Senato konuşmasın
da vermektedir. 

Muhterem milletvekilleri; Bakan bu konuş
masında Bolu, Ünye Ve Mardin fabrikalarının 

' istihsale 1973 yılında geçeceğini ifade etmekte
dir. Bunlardan meselâ Bolu ve Mardin fabrika
larının tentelileri. 1909 yılı ortalarında atılmış
tır. Bu tesislerin en erken 1973 yılının birinci 
ayının birinci gününde istihsale geçtiğini kabul 
etsek bile, Türkiye 'ımizde bir çimento fabri
kasının inşaat müddetinin 42 aya çıktığını gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakan 20 ilâ 
24 ayda, hattâ inşaat müddeti olarak 18 ay
da bir çimento fabrikasını bitiren bir zihniyet 
ve kadro devralmıştır ve ancak bu sayede Tür
küye çimenlto ihraceden bir memleket halline 
gelmiş ildi. 

(SALİH AYGÜN (Amasya) — Bravo. 

EKHEM DİKMEN (Devamla) — Bana lâf 
«utacağına, başınızı iki elinizin arasına alıp, dü
şünün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ne düşüne
ceğiz, Sen düşün. Vay maşallah. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Millet, 
faziletli idare bekliyor* teşriî organın müessir 
'olacağını bekliyor. 

Müsaade edin de dinleyin, konuşan arkada
şa lâf atmayın. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, müdahale ötme
yiniz. Sayın Dikmen iki dakikanız kalmıştır, siz 
d'e bağlayın. I 
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EKÛREM DİKMEN (Devamla) — Yukarda 
izahına çalıştığımız zihniyette, çok iş yapar gö
rünmek için 20 ayda yapılacak bir tesisi 40 ay
da yapmaya çalışmakla ve iş yapmayı ikinci 
plâna atıp, sadece konuşmayı tercih etmekle 
sanayii sektörü bir tek yıl içinde bakınız ne ha
le gelmiştir. Şunu hatırlatmak isteriz ki, bu gi
dişle üç, dört seneye kalmadan bugün ihracet-
'tiğiımliz çimento bile kendi kanaatlerimize göre 
karaborsaya düşecek ve ithal mecburiyeti orta
ya çıkacaktır. 

ISayın milletvekilleri; yine Sanayi Bakanı 
Senato görüşmesinde, Makina Kimya Endüstrisi 
Genel Müdürlüğünün miotıor fabrikası ve dişli 
kutusu fabrikası kuracağı hususunda ifadeler
de bulunmuştur. Bizim bildiğiımiize göre seçim 
öncesi Sayın Başbakan bir dizel motoru fabri
kası ile, bir dişli kutusu fabrikasının temelini 
büyük iddialarla atmıştı. Bu temel, o zamanın 
(Sanayi Bakanına rağmen atılmıştı; yani Sanayi 
Bakanı bu işe iştirak etaniemişjti. Hattâ devrin 
(Sanayi Bakanı ısrarlara rağmen bu merasimde 
konuşonamıştı. Acaba hâdiseler kime hak verdir-
mlişitir. Bu kurulacak yeni tesisler onların ye
rine mi kurulacak, yoksa aynı mevzuda başka 
fabrikalar mı kurulacak? Sayın Bakandan bu
nu öğrenmek istiyoruz. Bu cevabı Yüce Meclis 
öğrendiği zaman milleti aldatma politikasının 
bir başka örneği daha bütün açıklığı ile mey
dana çıkacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Sanayi Bakanlığı
nın 1970 yılında nasıl çalıştığının veya bir se
nelik bilançosunun bir diğer ölçüsü de bu ba
kanlık ile ilgili teşekküllerin üretim program
larında görülmektedir. Bu Bakanlığa ait 1971 
bütçe raporunda gösterildiğine göre (Sayfa 1159 
daki tablo) bu bakanlıkla ilgili Sümerbank, 
Makina - Kimya, Demir - Çelik, Seka, Şeker 
fabrikaları Çimento Sanayii ve Azot gibi te
şekküllerin sadece birli hariç, istihsal program
ları hem 1968, hem de 1969 yılından daha düşük 
riisb'etlerde tahakkuk etmiştir. Bunların duru
munu tetkik ettiğimiz ve 1969 yılı tahakkuk 
nisbetleri ile mukayesesini yaptığımız zamıan, 
her şeyi rahatça görmek mümkündür. Biz sade
ce neticeler vermekle yetineceğiz. Bu neticelere 
göre Seka'nın programı 1969 yılından daha yük-
isek bir nisbette gerçekleşmiştir. Bütün diğer 
Genel Müdürlükler 1969 yılı tahakkuk nisbet-
lerinden geri kalmıştır. 
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Bu teşekMillıerîn kâr durumunda da 1969 
yılına giöre meydana gtelen azalmalar, (sayfa 
1160 daki tablo) yüne 1971 programında görül
mektedir. Bu taJblo tetkik edildiği zaman Ka
rabük tesislerinde görülen ve programın çıok üs
tünde olan karnı demire yapılan zamdan ve 
İthal edilen demirlerden ileri geldiği kolayca 
anlaşılır. Bununla bir de şekere zamdan ileri 
gıelen kârı blir tarafa itersek, kâr baklanından 
da bu teşekküller 1969 yılına nispetle gerile-
mişlerdiiG Her halde son yıllarda yapılan ve 
daha da yapılacak olan zamlar, bu neticelerden 
ileri gelmektedir. 

Burada Sümerbank zamları hakkında Sayın 
Bakanın verdiği izahat üzerimde de bir parça 
durmak isteriz. Sayın Bakan bu beyanatında, 
Sümıerlbank tarafından istihsal edilen tekstil ma
mullerinin, bütün memleket tekstil istihsalinin 
% 20 sini teşkil ettiğini ve bumun piyasaya te
sir eidemliyeceğmi ifade etmiştir. İlk bakışta 
doğru gibü gıörülen bu beyanda, büyük bir 
yanlışlık veya hakikati gizleme vandır. Bunu 
yüksek huzurunuzda ifade etmek isteriz. 

önoe şu nokta önemlidir: Sümerbank tekstil 
mamulleri hakikaten Türküye i&feihsalnin % 20 
si kadarını teşkil etmektedir. Fakat mamuller 
içimde bulunan ve büyük zam yapılan basma ve 
kaput bezi gibi mamuller, Türkiye'de kullanılan 
Ibu gibi mamullerin yüzde kaçını teşkil ediyor? 
Yani kaput bezi ile baslmaya esas zam yapıl
mıştır. Bütün halkın kullanacağı bu. Bu zam 
ne nüslbetlte yapılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, süreniz biftımiş-
tir, bağlayınız. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın 
Başkan, müdahale edilmiştir. Konuşmam tam 
yarım saatliktir. 

IBAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. Ben 
bakıyorum kaç dakika olduğuna. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlayaca
ğım. 

BAHATTİN UZUNOĞLU ((Samsun) — Ya
ralısın değil mi? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Doğrudur. 
Sizin küfetltiğiniz felsefeye sahip çıkmak müm
kün. değil. Sen AdaM Partisindesin, bütün bu 
sarfiyat ondan doğuyor zaten. (D. P. sıraların
dan alkışlar). 
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BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen, 
devam buyurun lütfen. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Kendi 
gitti, ismi kaldı yadigâr Adalet Partisinin. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Lâf atma

sın Sayın Başkan. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ya

ralısın, yaralı. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Yaralı ol

sak; biz böyle kükremeyiz. Yılanın sevmediği 
<ot, deliğinin önünde bitermiş. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim Bahattin 
TJzunoğlu, müdahale etmeyiniz 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — Ah, Turgut 
Bey çıkacaktı şuraya. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Ehliyet 
meselesidir, (bu işler. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, müdahale etme
yiniz. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Ö da çı
kar... Bir köyler, bin alırsınız. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın Ba

kan bu nisbetleri açıklarsa, çıkardığı neticenin 
yanlışlığını kendisi de görecektir. Büyük köylü 
kütlesinin kullandığı bu mamulleri yapan özel 
teşeblbüs var mıdır?.. Varsa, yıllık istihsalinin 
Sümerbank ile mukayesesi nedir?. Bunu Sayın 
Bakanın açıklamasını bekliyoruz. 

İkinci bir nokta, Türkiye tekstil piyasasın
da Sümerbank fiyatları ile piyasa arasında her 
zaman, bir atın dizginleri ile başı arasındaki 
mesafe gibi bir farkın olduğunu unutmamak lâ
zımdır. Türkiye Sümerbank mamulleri üzerin
deki her oynama, az veya çok piyasaya tesir 
eder. Kaput bezi ve basma üzerinde yapılan her 
zam ise, piyasayı fazlasiyle etkiler. Bunlardan 
dolayı Sayın Bakanın beyanı kanaatimizce yan
lıştır. Sümerbank mallarına yapılan zamlar, pi
yasa üzerinde tesirini fazlasiyle göstermiştir, 
daha da gösterecektir.. 

Muhterem milletvekilleri; söylediklerimizi 
hulâsa edecek olursak, 1970 yılı memleketimizin 
sanayii için hiçbir bakımdan parlak bir yıl ola
mamıştır. Hattâ sıkıntılı, üzüntülü, sıkışık ve 
durgun bir yıl olmuştur. Bu, hususi teşebbüs 
için olduğu kadar, Devlet teşekkülleri için de 
böyledir. Hem istihsal bakımından, hem yatı
rım bakımından, hem de kâr zarar bakımından 
başarılı bir yıl yaşamadık. 
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Bulgun zam yapmak durumunda kalan Dev
let ve özel teşebbüs tesislerinin bu zamları ke
yiflerinden yapmadıklarını bilmek gerekir. Önü
müzdeki gemlerde kâğıt, kömür, elektrik, PTT 
hizmetleri gibi Devlet elinde bulunan müessese
lere ait hizmetlerin ve maddelerin de zam göre
ceği aşikârıdır. Bundan hiç kimsenin şüphesi ol
masın. Bu durum, daha ziyade Hükümet poli
tikasının neticesi olmakla beraber, bunda Sa
nayi Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığın Hü
kümet içinde ağırlığını hissetirememesinin de 
tesiri büyüktür. Bu bakımdan bu bakanlıkta 
bilhassa şu hususa dikkati çekmek isteriz: Her
kese ve her makama karşı yerleşmiş olan Türk 
milliyetçiliğinin mümeyyiz vasfı, insanların yal
nız hatalarını değil, geçmişin mükâfatlı taraf
larını da dile getirmektir. Bu bakanlıkta her
kese ve her makama yerleşmiş olan «Varsa var, 
yoksa yak» zihniyeti bir yıl içjerisinde maalesef 
yıkılmıştır. Neticelerin büyük bir kısmı bundan 
doğmaktadır. Netice görünen ve görünmiyen ta
rafları ile, Adalet Partisi Grupu olarak Devleti 
partilerin önünde görüyoruz. Devlet evvel, parti 
sonra gelir; parti Devletin önüne geçerse, mil
letin mukaddes bir emanet olarak teşriî organa 
tevdi ettiği idareden de hayır gelmez. Allah 
memleketi korusun... Devlet her zaman partiden 
»evvel gelir. Devletin itibarını korumaya, bu 

sıralarda oturan her mebus, Hükümet koltuk
larında oturan her âza ve Başvekil dikkat ve 
itina göstermeye mecburdur, vebali vardır. (D. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

Netice, görünen ve görünmiyen tarafları ile 
rakam ve mukayeseleri ile gözlerinizin önüne 
serilmiş durumdadır. Plânı, plân kitabını, prog
ramı, Adalet Partisi programını, Hükümet âza
larının imzası olan programları ve bu tabloları 
ve resmî olan bu rakamları kimse inkâr ede
mez. Biz bunlardan sadece bir kısmını, bize tah
sis edilen şu kısa zaman içerisinde Yüce Mec
lise arz etmeye çalıştık^ Ümidimiz olmamakla 
beraber gelecek yılların daha parlak ve verim
li olmasını millet ve memleket hesabına en ha
lisane şekilde temenni eder, Yüce Heyetinizi 
Demokratik Parti Grupu adına saygı ile selâm
larım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası 0. H. P. Grupu adı
na Sayın Nurettin özdemir'de. Buyurun efen
dim. (C H. P. sıralarından alkışlar) 

24 2 . 1971 O : 3 
O. H. P. GRUPU ADINA NURETTİN ÖZ-

DEMÎR (Gümüşane) Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım. 
1971 yılı Bütçesinin, Bütçe Karma Komisyo

nunda ve Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi 
sırasında, partimizin sözcüleri ile partimize 
mensup milletvekili ve senatörler^ Sanayi Bakan
lığı bütçesini, partimizin temel ekonomik görüş
leri açısından, program ve uygulamanın ortaya 
koyduğu rakamlara dayanarak karşılaştırma
lı bir şekilde eleştirmişlerdir. Ben, Millet Mecli
si Grupumuzun görüşlerini - tekrar ve teferru
attan kaçınarak - prensipler seviyesinde muhte
rem heyetinize arz edeceğim. 

Bir yönü ile memleketin kalkınma plârnn-
da öngörülen sanayi politikasını uygulanın, di
ğer yönü ile, kendisine bağlı Kamu İktisadi Ku
ruluşlarını 440 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yönetmek ile yükümlü bulunan bu Bakanlığın 
bütçesi vesilesi ile bütün meselelerini, bize 
ayrılan kısa bir zaman içerisinde ele almanın 
imkânsızlığını kabul edeceğinizi ümidederim. 

Muhterem arkadaşlarım. 

Kuruluş Kanununa göre; Sanayi Bakanlığı, 
ülkemizin sanayi ve küçük sanatlar alanların
daki kaynaklarının kamu yararına ve ihtiyaç
larına uygun bir şekilde düzenlenmesini ve ge
liş tirllmeısıini sağlamak amaoiyl© kurulmuştur. 

Bu cümleden olarak, ülkemizin sanayi ve kü
çük sanatlarla ilgili işlerini kamu yararı ve ih
tiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlemek, yö
netmek, bu işlerle ilgili kurumlar arasında ge
reken işbirliğini sağlıyacak tedbirleri almak, 
kendisine bağlı Devlet işletme ve teşebbüsleri 
ile İktisadi Devlet Teşebbüslerinin çalışmalarını 
düzenlemek ve denetlemek, teşvik amacı güden 
incelemeleri yapmak; her türlü teknik yar
dım ve kredi imkânlarını hazırlamak; bunlar
la ilgili kurumları kurmak, kuruluşlarını ko
laylaştırmak ve her türlü sanayi mamullerinin 
kalite kontrollarmı yapmak başlıca görevleri, 
arasındadır. Kısaca, Sanayi Bakanlığının kuru
luş amacı ve görevleri, ülkemizin millî sanayi po
litikasını tâyin edip uygulamaktadır. 

Biz, bu politikayı, sanayi faaliyetlerinin akı
şını düzenlemek, etkilemek veya doğrudan tes-
bit etmeye matuf gayelerin, tutumların, tedbir
lerin tümü olarak alıyoruz. Bu ölçüler içerisin
de, Sanayi Bakanlığının kuruluş gayelerine ve 
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plânda öngörülen hedeflere ulaşmada ve millî 
bir sanayi politikası izlemede başarılı olduğunu 
rahatlıkla söyliyebilmekte güçlük çekiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Çağımızda, ekonomik kalkınmanın ancak, 

sanayiin gelişmesine bağlı olarak sağlanabilece
ği kesinlikle anlaşılmıştır. Tanm alanında ma-
kinalaşmak ve birtakım modern tarımsal girdi
leri sağlamak, birim sahadan alman verimi ve 
buna bağlı olarak geliri çoğaltmakla beraber, 
tarım sahasının sabit kalması ve buna karşılık 
hızla artan nüfus yüzünden, birim sahadaki yo
ğunlaşma, çalışanların gelirlerinde ve toplumda 
beklenen gelişmeyi ve refahı sağlıyamamakta-
du. 

Bir yandan yükselen hayat standardı, diğer 
yandan daha iyi beslenme ve çoğalan yeni ihti
yaç maddelerine sahibolma arzusu, fertlerin da
ha çok kazanma temayüllerini kamçılamakta ve 
bu tabiî gelişmeler bilhassa gelişmekte olan ül
keleri bir istihdam sorunu ile karsı karşıya bı
rakmaktadır. 

Çalışma çağındaki insan gücünün değerlen
dirilmesi, ekonomik gelişmeye yapacağı katkı 
yanında, işsizliğin sosyal bünyedeki tahripkâr 
neticelerini önlemesi bakımından da mühimdir. 
Bu da ancak, yeni elverişli iş sahalarının açıl
ması, yani, sanayileşme ile mümkündür. Bu se
beple Birinci Plân döneminde sektörel yatırım
ların ağırlığı tarımda olduğu, yani programın 
ifadesi ile «Uzun süreli bir perspektif içinde, 
ekonomide sanayileşme yönündeki yapısal deği
şikliğin sağlanabilmesi için plânlı kalkınmanın 
ilk döneminde tarım sektöründe mahsul fazla
sı yaratılarak, bunun kısmen tarıma dayalı sa
nayilere aktarılması; kısmen de, ihraca yönelti
lerek toplam sanayinin ithalât gereklerinin sağ
lanması öngörüldüğü halde, ikinci Plân döne
minde ağırlık imalât sanayii yatırımlarına kay
dırılmış ve kalkınmamız sanayi sektörünün sü
rükleyici gücüne bağlanmıştır. Oysa, bugüne 
kadarki uygulamalar göstermiştir ki, ekonomi
mizde tarım sektörü ağırlığını sanayie geçire-
memiş, bu konuda alınan tedbirler yeterli olma
mış ve her iki plân döneminde de ekonomimizin 
genel strüktürü değişmemiştir. 

Plân ve programda her iki dönem uygula
ması olarak elde edilen rakamlarla kurulan tab
lolar, ilk nazarda, sanayi sektöründe tatmin

kâr bir gelişme var gibi gösteriyorsa da; derin
liğine tetkik edilince, gerek net yurt içi gelirler, 
gerek sektörlerdeki ağırlık, azalış ve artış oran
ları-, gerekse tüm gayrisâfi millî hâsıla oranı ba
kımından sanayi sektörü ağırlığının göründüğü 
kadar olmadığı anlaşılmaktadır. 

Kaldı İd, sanayi sektöründen sağlandığı ileri 
sürülen millî gelir oranı da yanıltıcıdır. Aslın
da, bu, tarımsal alt sektörlerin sanayideki akis
lerinin ifadesidir. Gıda sanayii ve tütün sana
yii gibi kaderi tarım kesimine bağlı gelir ra
kamlarının sanayi kesiminde görülmesinden ile
ri gelmektedir. Tarımsal üretim ise hava şart
larına bağlı bırakılmakta, plân ve programların 
öngördüğü etkili tedbirlere yanaşılmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Biliyorsunuz ki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânı, gayrisâfi millî hâsılada % 7 bir hıza 
erişmek için sanayi sektöründe yıllık ortalama 
% 12 oranında bir artışı öngörmüş bulunmak
tadır. Halbuki, İkinci Beş Yıllık Plân dönemi
nin başlangıç yılı olan 1S68 yılında % 10 olan 
bu artış devamlı şekilde azalarak, 1969 da 
% 9,4 ve nihayet 1970 te de % 5,7 olmuştur. 
Varılan netice plânın öngördüğü artış hızının 
yarısının da altındadır. Plânlı dönemde, sanayi 
gelişme hızının en düşük seviyede bulunduğu 
yıl, hali hazır Sanayi Bakanımızın icraat ve 
sorumluluk dönemi içinde olup, ekonomik yön
den tam bir başarısızlığın ifadesidir. Bu başa
rısızlıkta, kamu kesimi için düşük hedeflerin 
tesbit edilmesinin payı olduğu gibi, özel sektör 
yatırımlarına karşı beslenilen güvencin gerçek
leşmemiş olmasının da payı büyüktür. Bütün 
olumsuz teşviklere rağmen, özel sektör, yatırım
larını imalât sanayii yerine, daha çok spekü
latif kâr sağlıyan inşaat sektörüne yatırmaya 
devam etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sanayileşme politikamızın dış ticaret dengesi 

ile yakın ilişkisi hepinizin malûmudur. Dış Ti
carette tediye bilançosu açıklan bugüne kadar 
Türkiye'mizin en hayati meselesi olmuştur ve 
olmaktadır. Sanayileşme gelişmedikçe bu me
selenin çözülemiyeeeği iaşikârdır. 

1968 - 1970 döneminde sınai ihracat İkinci 
Beş Yıllık Plânda öngörülen miktarlara ulaşa-
mıamıştır. 1968 yılında öngörülen 100 milyon 
dolarlık sınai ihracatın ancak, 65 milyon dolan 
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gerçekleşebilmiştir. 1970 yılında ise; 133 mil
yon dolar olarak plânlanan miktarın program
da 113 milyon dolara indirilmesine rağmen, 
gerçekleşen ancak 108 milyon dolar olmuştur. 
Bu durum maalesef plân anlayışını ve plân bek-
lenimlerini sarsıcı nitelikte olduğu gibi tehlikeli 
bir gidişin de işaretidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Geçen yıllarda da ısrarla üzerinde durduğu

muz gibi, «devamlı yabancı dövize muhtaç ve 
ticareti birtakım yardımların desteği ile yürütü
len bir ülkede, millî yatırım politikasını ve 
millî kalkınma politikasını sağlam temeller üze
rine oturtmak mümkün değildir. Bunlara yan-
lız ülkemizin çıkarları açısından yön vermek 
hayal olur. Her şeyden önce ve elbirliği ile 
Türk 'ekonomisini dışa muhtaç ve bağlı olmak
tan kurtarmak lâzımdır. Sorunun çözümü için 
ihracatta alınan göstermelik tedbirlerden çok, 
millî bir sanayi politikasının tâyini yapılmalı ve 
'kendi iç kaynaklarımız, bu millî sanayi politi
kası yönünde kullanılmalıdır. Sanayi politika
mız, ekonomimizi ve kalkınmamızı dışa bağ
lılıktan kurtarmak yerine, maalesef dışa bağlı
lığı artıracak şekilde gelişmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu konu üzerine daha dikkatle ve yürek

ten eğilmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki, kal
kınma toplumsal bir olaydır. Kalkınma ile eş 
anlama gelen sanayileşmede, belki daha doğru 
bir deyimle makinalaşma ve çağdaşlaşma da çok 
yönlü bir toplumsal olaydır. 

Az gelişmiş bir ülkeyi kalkındırmanın; gele
neksel ve durgun bir toplumu, endüstri toplu
muna dönüştürmenin ekonomik güçlükleri oldu
ğu muhakkaktır. Fakat, kalkınmanın sadece 
ekonomik güçlüklerini yenmeye, ekonomik alan
daki dar boğazlarını aşmaya yönelmiş çaba
ların, millî bir sanayi politikası olmadan ve
rimli olması, hattâ gerçekleşmesi imkânsızdır. 

Şüphesiz ki, Kalkınma, basit bir üretim ar
tışı değildir. Bir ülkenin daha fazla patates 
üretmesi, ya da, daha fazla bira, şarap veya 
gazoz amal etmesi o ülkenin kalkındığı anlamına 
gelmez. Ayrıca, basit bir sanayi işleminin yay
gınlaşması da sanayileşme demek değildir. Bir 
ülkenin her il ve ilçesinde bira, gazoz, salça ve 
makarna fabrikaları kurulmuş olması o ülkeyi 

endüstri toplumu aşamasına getirmiş olamaz. 
Değerli arkadaşlarım, 
Biz, az gelişmiş Türkiye'mizin endüstri top

lumuna geçmesinde, plânlı kalkınmasında, Dev
letin önderliğini ve öz kaynaklara dayanmayı 
şart görmekteyiz. Bugün, münhasıran yaban
cı sermaye ve özel sektör eliyle geri kalmış bir 
ülke olmaktan kurtulmuş, ekonomik ve siyasal 
bağımsızlığını kazanmış, emsal bir tek ülke 
yoktur. Bu, kalkınmada, özel sektörün oynıya-
cağı rolü kabul etmemek değildir. 

Söz buraya gelmişken Genel Başkanımız 
tarafından da ifade olunan bir görüşümüzü tek
rarda fayda görüyoruz. O da, karma ekonomi
nin bizim için daimî bir sistem oluşudur. Plânlı 
kalkınma ancak hürriyet nizamı içinde hâkim 
bir kamu sektörü ile güçlü ve millî bir özel te
şebbüsün beraber çalışması halinde gerçekleşe
bilir. Bu bakımdan, başta su kaynakları, pet
rol ve önemli yeraltı servetleri olmak üzere, 
ekonominin stratejik kesimlerinde; demir-çelik, 
petro - kimya, makina ve motor sanayiinde ağır
lık ve hâkimiyetin kamu sektöründe bulunma
sında, üretim araçlarına sahibolma hakkının 
Devlete bırakılmasında sayılamıyacak kadar 
çok faydalar görürüz. Böylelikle, hem geliş
mede itici güc olma niteliği Devlete verilmiş 
olur, hem de iç ve dış sömürünün sayısız ka
pıları kapatılmış ve ekonomik bağımsızlığın teh
likeye düşmesi önlenmiş olur. 

Ulusal sanayiimizin stratejik önem taşıyan 
hâkim tepelerini yabancı sermayeye kaptırma
dan, başka ülkelerin hammaddelerini kullanan, 
yarı mamullerini işleyen tesisler değil; kendi iç 
kaynaklarımızı değerlendiren sanayi tesislerini 
vakit geçirmeden kurmalıyız. 

Yalın kat sanayileşme yerine, derinliğin© 
ve hızlı sanayileşme yolunu seçmeliyiz. Bunun 
için gerekli kaymağın sanayi dışı kesimlerden 
sağlanması gerekir. Bunu Bağlıyacak en önemli 
kesim şüphesiz tarım sektörüdür. 

İkinci derecede önem kazanmaya başlayan 
bir diğer kesim ise; yurt dışındaki işçilerimizin 
sağladıkları döviz gelirleridir. İkinci Beş Yıl
lık Plân da tarımdan sanayie kaynak aktar
ma gereğini kabul etmektedir, fakat A. P. ikti
darının bu transfer işlemini çok yetersiz ve ada
letten uzak ölçüler içinde yaptığını üzülerek 
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müşahade etmekteyiz. Âdeta köylünün sürün
mesi pahıasma, tarımdan elde edilen kaynaklar 
özel ve kamu ikesiminin verimsiz projelerinde 
heba edilmektedir. İşçi dövizlerinin sağladığı 
geniş imkânların, sanayileşme yolunda kulla-
nıldığını gösteren elle tutulur, ciddî bir emare 
ve eser de mevcut değildir. Vatan çocuklarının 
dayanılmaz bir daüssıla içinde kazandıkları bu 
dövizlerin çarçur edildiğini görmek, yurt endi
şesi ile çarpan yüreklere eza vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yurt ekonomisinde önemli ve verimli bir yer 

işgal eden, imalât sanayii hakkında, gerek 1971 
bütçe tasarısı, gerekse 1971 programı açısından 
bir değerlendirmeye girmek, ulaşılan sonuçlan 
ortaya koymak elbette faydalı olacaktır. İkinci 
Plân döneminde, imahlât sanayii üretiminin yıl
lık ortalama artışı % 10,2 olarak öngörülmüş; 
fakat dönemin ilk üç yılında bu oran ancak % 
0,2 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, burada üze
rinde durulacak asıl önemli husus, imalât sana
yiinin üretim tartış hızındaki gerçekleşmeme 
de değil, alt sektör üretiminin nispî durum ve 
gelişmelerinin plân hedeflerinden sapmalar gös
termiş olmasıdır. Yani, gelişmeler plânın ön
gördüğü sektörlerde olmaktan çok, bir plansız
lık içerisinde, öncelik derecesi çok geride olan 
sanayi dallannda görülmektedir. Böylece tü
ketim mallan üreten jsanayi dallarının toplam 
sanayi içindeki paylan, öncelik verilen anamal
lar ve yatınm mallan aleyhine artmaktadır. 
Demir - çelik, madenî eşya, malkina imalât, elek
tronik, elektrik makinalan, kara ve demiryolla-
n taşıtlan sanayii için uygulamada elde edilip, 
programda gösterilen nisbet rakamlarının tet
kiki bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, 

İmalât sanayii yatıranlarında Devlet kesi
minde veya özel sektörde olsun, kalkınmanın 
temel gereğine dönük ve özellikle dış ticaret ve 
istihdam etkileri kuvvetli olan projeler seçilme
miştir. Türlü teşik tedbirleri ile ekonomiye ve 
Devlet Maliyesine maliyeti gıayet yüksek hale 
getirilmiş olmasına rağmen, projeler daha çok is
tihlâk mallan imaline yönelmiş ve ithal malî ika
mesi gibi aldatmaca bir formülle izah edilmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple, beklenen oranda dö
viz tasarrufu olmamış dış ticaetteki tıkanmalar 
tam tersine giderek büyümüştür. İthal ika

mesi şeklinde döviz tasarrufu yapılacağı iddia
sını taşıyan projelerin dikkatle tetkiki sonunda 
aslında ithal edilmiyen ve nüfus yoğunluğuna 
göre ithal edilecekmişcesine hesaplara alınan, 
birtakım fiktif hesaplara dayandığı görülecek
tir. 

Kısa vâdede çok kârlı olan, fakat, millî ta
sarruftan, birtakım gereksiz istihlâk mallan 
üretiminin finanasmanı şeklinde kullanılan bu 
tip yatırım kararlarının, teşvik edilmek şöyle 
dursun, kredi ve döviz tahsislerinden de istifa
de ettirilmemesi gerekir. 

Bu meyanda kalkınmamızın temel mal ih
tiyacını karşılayacak, ara mamuller ye yatınm 
mallan üretecek tesisler ihmal edilmiştir. Plân
lı dönemdeki yatırım kararlan da temelde poli
tik nedenlere dayandınlmıştır. Sanayi Bakan-
jğı, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türk millî sa
nayiinin karakteri hakkında araştırmalar ve 
uaun vadeli çözümleri arayacak yerde, birtakım 
belgeler dağıtan itibarsız birer kuruluş haline 
getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlanm, 
Ülkemizde, makina imalât sanayiinin karşı

laştığı temel problemlerin 1968 - 1970 dönemin
de katiyen çözülmediği, 1971 yılı programında 
da yer almaktadır. İkinci Beş Yıllık Plânın 
bu sektör için öngördüğü yatıranlar gerçek
leşmemiş ; geç veya yüksek maliyetle gerçekleş
miştir. 

Ham maddenin üreticiye intikal eden ma
liyeti yüksektir. Özelikle, yurt içinde üretilen 
makina çeliği miktar ve kalite yönünden iste
nen ölçüye ulaşamamıştır. Plânda öngörülen 
demir ve çelik fabrikalan üretiminde bir yapı 
değişikliği gerçekleşmemiş; Bakanlıkça makina 
çeliği yerine bir gelişme henüz planlanmamış
tır. 

Halbuki, İkinci Beş Yıllık Plânın Makina 
imalât sanayii sektörü için öngördüğü birinci 
ilke motor sanayiinin kurulmasıdır. Plân, sa
nayi sektörüne yapılacak yatınmlann % 68 inin 
ağır sanayie ve yatınm mallan imal eden sana
yie yapılmasını âmirdir. Böylece, beş yılda ya
tınm mallan sanayii ile ağır sanayinin Türk 
imalât sanayii içindeki yerinin % 40 yükselmesi 
düşünülüyordu. İktidarın sakat iktisadi poli
tikası, plândaki bu mutlu sonuçların elde edil
mesini imkânsız kıldığı gibi, alınan tedbirlerin 
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kifayetsizliği sebebiyle yabancı sermaye de, kısa 
vâdede kendisini amorti eden tesisler kurmaya 
âdeta teşvik edilmiştir. 

ilâç ve otomotiv sanayii bunun en bariz 
misalidir. Her iki sektörde de, imalâttan çok, 
ambalajlama ve montaj işlemleri yapılmış 
ve menedilen ithalât sanayii sayesinde çok 
tatlı kârlar elde edilmiştir. 

Bugün, fabrika adı ile kurulan çeşitli mon
taj atelyeleri hammadde adı altında, yarı ma
mul maddeleri ithal eden kuruluşlar olmuş
lardır. Sanki çok kârlı ve spekülatif sal
lantılara müsaidolan ithalâtçılık, kılık de
ğiştirerek, montaj ve ambalaj sanayii haline 
gelmiştir. Genellikle bir ecnebi firma ile iş
birliği yaparak, ithal edilen bir malı yur
dumuzda yapıp, döviz tasarrufunu sağlıyaca-
ğını iddia eden birtakım sanayi kuruluşlar, bir 
ayağı içerde, bir ayağı dışarda döviz tüketici 
kuruluşlar olmuşlardır. 

Dikkat edilecek olursa, dış ticaret ve 
para değeri üzerinde alınan tedbirler sonun
da, ilk şikâyet de bu dallardan gelmiştir. O 
kadar ki, bir kısmı hemen işlerini tasfiyeye 
koymuşlardır. Sanayici adı verilen bu ku
ruluşların kısa sürede kendilerini kolaylıkla 
ve zararsız bir şekilde tasfiye edebilmeleri, 
kurdukları tesis ve yatırımların ve sabit ser
mayenin vüsati hakkında fikir vermeye ye^ 
terlidir kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 

Ciddî sanayileşme kendi kendini, sürdüre
bilen, kendi gelişimini sağlıyabilen, dışa karşı 
bağımsızlığını koruyabilen bir sanayileşmedir. 
Montajcıları bu anlamda bir sanayileşme kabul 
etmek imkânsızdır. Türkiye'miz de motor sa
nayii henüz kurulmamış temel metaller ve 
yatırım malları sanayii geliştirilmemiştir. 
Traktör, tarım aletleri, grayder ve yol yapım 
makinalan sanayilerine el bile dokundurul
mamış tır. ihracata dönük hiçbir janayi tesi
simiz yoktur. Bunları yapmadan, yabancı ser
maye ve özel sektör eli ile otomobil yapımı
na kalkışmak hem plân hedeflerine, hem de 
aklıselime aykırı düşmektedir. Fert başına dü
şen gelir seviyesinin, 15 mislini aşan bir be
delle satılan bu otomobiller, aile bütçelerini 
de, Devlet bütçesi gibi açık borca batık hale 
getirecektir. Unutmamak lâzımdır ki, oto mon

tajcılık, Devletin döviz bütçesine ağır bir 
baskı olacak ve döviz imkânlarımızı âdeta ku
rutacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
İtiraf etmek lâzımdır H bu sektörde fiyat 

artışları hızlı olmaktadır. Üretim maliyetleri 
esasen çok yüksektir. Hammade ve enerji, 
dünya fiyatlarına göre pahalıdır. işçilik, 
dünya standartlarına göre ucuz olmakla be
raber, iş gücü prodüktivitesi düşüktür. İş or
ganizasyonu, işletmecilik esaslarına uygun de
ğildir. Sektör üretiminin yoğun olduğu, il
lerde sanayi bölgelerinin iyi organize olma
mış ve kurulmamış olmaları, maliyetleri olum
suz yönde etkiliyen sebeplerdir. 

Bu sektörün kredi imkânları da pek gö
nül ferahlatıcı değildir. Merkez Bankasının 
Ağustos 1970 ayı itibariyle açtığı 9 192 mil
yon liralık kredinin yıl sonunda 22.9 milyo
na ulaşması normaldir. 1909 da nisbeten 
% 16,7 oranında bir artış vardır. Ancak, bi
lim adamlarımızın yaptıkları tahminlere göre 
imalât sanayii genel olarak gayrisâfi kârla
rın % 23 - 24 ünü yatırıma ayırabilmektedir. 
Dolayısiyle yeni kuruluşlar için bu sektö
rün kredi ihtiyacı oldukça yüksek olarak 
saptanmaktadır. 

Türk sanayicisi, özellikle yerli bankalarla 
işbirliğine giren Türk sanayicisi için, kredi 
meselesi çetin bir sorun olarak önemini hâlâ 
muhafaza etmektedir. Ayrıca yatırımlar, özel
likle yeni başlıyan yatırımlar devalüasyon ka
rarından müteessir olmuşlardır. Döviz fiyatları 
ile sabit kıymet yatırımları % 06 oranında 
artan projelerin ekonomik rantaibliteleri mü
nakaşa edilmeksizin, sadece artan finansman 
ihtiyacı nedeni ile yavaşlatılmasının menfi te
sirleri önümüzdeki yılda daha belirgin hale 
gelecektir. Devlet kesimindeki yatırım pro
jelerinin kredi ihtiyaçlarını 6 yıldır karşılı-
yan Devlet Yatırım Bankasının çalışmala
rını takdirle karşılarız, özel ve karma teşeb
büsler eli ile yapılan projelere uzun vadeli 
kredi veren bir müessese ise henüz yok gibi
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu sektörün maliyet ve üretim olanakla

rına gelince; devalüasyon, yeni vergiler ve 
mevcut vergilerdeki nisbet artışları, ücretler-
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deki, nispî yükselmeler, bütçe harcamaları 
içinde câri harcamalardaki şişmenin Hazine 
avansı şeklinde banka kredilerine menfi et
kisi ve sair nedenlerine bağlı olarak maliyet
lerde % 20 - 40 oranında bir yükselme bekle
nebilir. Bu ise, gelecek yıllarda imalât sa
nayiinde düşük gelir artışına mukabil 
fiyatların hızla artışı, yüksek fiyat elastikiyeti 
gösteren iç talebin düşmesine yol açacaktır. Çe
şitli teşvik tedbirlerine rağmen, ihracata yönel
me zayıf olacaktır. İmalât sanayii henüz yük
sek ithalât eğilimine mukabil, çok düşük düşey
de ihracat imkân ve kapasitesine sahip bulun
duğuna göre, geniş ölçüde, dış pazarlara yönele
bilmesi mümkün görülmemektedir. Bu husus 
ise, önceden ifade edilen temel tercilılerdeki ha
taların bir sonucudur. Hatalarda İsrar edildiğin
de, imalât sanayiindeki maliyetler de, problem 
olmakta devam edecektir. Zira, bu sektördeki 
kuruluş kapasiteleri düşük maliyetlere müsaade 
edecek vüsatte değildir. Devlet Plânlama Teş
kilâtının teşvik unsurlarından yararlanma açı
sından, tesbit ettiği kapasiteler de aynı görüşle 
yetersiz bulunmaktadır. Tetkiklerimize göre, bu 
sektörde ithalâtın önemli kısmı makina ve kim
ya sanayiine ait olmaktadır, ihracatta ise gele
neksel tarım mamullerinin basit ameliyelerden 
sonra ihraç edilmesi nedeni ile tarımdan çıkıp 
imalât sektörüne dâhil olmasında gıda sanayii 
başta gelmektedir. İmalât sanayiindeki, tek 
gerçek ihracat, tekstil grupuna aidolup, o da, 
% 12,3 gibi önemsiz bir oranda kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bu konuyu bağlarken bâzı ticari ve iktisadi 
mütearefelere dikkatinizi çekmek isterim. Bir 
sanayi imalâtının hammadde ithali elbette ola
caktır. imalâtın % 100 ünün yurt içinden sağ
lanması bugünden beklenemez. Ancak, sanayi 
hızlandıkça, hammadde adı altında, yarı mamul 
ithali gelişirse, ortada, dış tediye dengesi diye 
bir şey kalmaz. Sonra, biliyorsunuz ki, beynel
milel ticarette «mukayeseli masrafları prensibi» 
caridir. Yani, her bölge kendine uygun ucuz 
malı üretmekte ve satmaktadır. Bu sebeple, 
imalât sanayiindeki yatırım politikası mutlaka 
gözden geçirilmeli ve ihracata dönük kapasite
lerde seçim yapılmalıdır. Aksi halde bağımsız 
bir kalkınma sürecine gidilemiyecektir. imalât 
sanayii hiç değilse kendi muhtaç olduğu dövizi 

yaratmak zorundadır. Sanayi Bakanlığının bu 
konuda üzerine düşen yeterli tedbirleri aldığını, 
bütün iyi niyetlerimize rağmen kabul etmek çok 
zordur. Bunun gibi 1970 yılı icra programında 
öngörülen kamu yatırımlarında yabancı kuru
luşlarla yapılacak, lisans, patent, proje, mühen
dislik hizmetleri, ortaklık, kredi gibi, işbirliği
nin her kuruluşun bünyesinde, en faydalı şekil
de sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Sa
nayi Bakanlığına bağlı, bir kamu imalât yatı
rımları dış ilişkileri danışma servisi konusunda 
çalışma yapılması, ayrıca, imalât sanayiinin, dü
zenli ve uluslararası rekabet gücüne kısa bir za
man sürecinde erişmesini sağlıyacak tarzda ge
lişmesine rehberlik edecek ve gerekli kontrol-
ları yapacak hizmetlerin düzenlenmesi, lâstik 
sanayiinde iç piyasada fiyatların mâkul bir se
viyede tutulması, demir-çelik endüstrisinde 
kaydedilen teknolojik gelişmelerin dikkatle iz
lenmesini sağlamak ve bu konularda ekonomik 
ve endüstriyel araştırmalar yapmak üzere bir 
araştırma enstitüsünü ihtiva eden bir demir -
çelik birliğinin kurulması, miktar ve norm ba
kımından tasarrufu sağlıyacak ürün araştırma
sı yapılması, karayolları taşıtları imalât sanayi
inde yeni montaj işlemlerinin kurulmasına izin 
verilmesi ve tesbit edilen döviz tasarruf nisbet-
lerini gerçekleştiremiyen firmaların montaj mü
saadesinin kaldırılması hususunda, Sanayi Ba
kanlığına tahmil edilen görevlerin plâna uygun 
ve başarı ile yürütüldüğünü kabul etmek müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Vaktin kısalığı sebebiyle alt sektörlerin mu

kayeselerine girişmekten kaçmıyorum. Ağır Sa
nayinin temeli olması itibariyle demir - çelik 
sorunu ile çimento, şeker ve el sanatları üzerin
de hâkim noktaları işaretliyerek konuşmamı bi
tireceğim. 

Karabük Demir - Çelik Fabrikasının kalkın
mamızdaki yerini ve hizmetini yakinen biliyor 
ve takdir ediyoruz. 

Kamu sektörü ile özel sektör arasında kanu
ni bir kuruluş arz eden ve içinde yabancı ser
mayesi ile halkın da ufak bir sermaye katkısı 
bulunan Ereğli Demir - Çelik Fabrikası, maale
sef, kuruluşundaki israf ve hovardalık, uzun 
müddet Devlet Hazinesinden suni temettü da
ğıtmak gibi aldatıcı hareketleri ile Devlete ve 
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miletimize maddi ve manevî plânda çok paha
lıya mal olmuş bir yatırımdır. Tevsi edilmek 
suretiyle üretim kapasitesi genişletilmekte olan 
bu tesisten, dün olduğu gibi, yarın da en fazla 
yararı sağlıyacak olan şüphesiz yabancı ortak
lıktır ve bu ortaklık, bir yandan kân, bir yan
dan personeli ile bir sömürü düzenini Türk ulu
sunun yüksek menfaatleri aleyhine devam etti
recektir. Bu sakıncaları ile Ereğli Demdi1 - Çelik 
Fabrikasının olanaklarının sağlandığı ilk anda 
devletleştirilmesinde sayılamıyacak derecede 
faydalar vardır. Özellikle kuruluş sermayesinin 
% 50 sinin Karabük Demir - Çelik İşletmeleri 
ile Sümerbanka ait oluşu, devletleştirmenin ka
çınılmaz bir zaruret olduğunu ve kolaylıkla 
sağlanacağını göstermektedir. Sanayi Bakan
lığımızı bu görüşümüz yanında yer almış gör
mekten huzur duyacağız. Bu suretle Türkiye'de 
Demir ve Çelik gibi ağır sanayinin Devlete bağ
lı bir tek genel müdürlük elinde toplanması, 
millî bir sanayie yönelmenin ilk adımı olacak
tır. Onu, Sanayi Bakanımızın Bütçe Komisyo
nunda müjdelediği gibi Makina Kimya önderli
ğinde kurulacak bir motor fabrikası projesinin 
gerçekleşmesi takibederse, aziz Türkiye'mizin, 
az gelişmişlikten kurtularak bir endüstri toplu
muna geçiş ufukları açılmış olacaktır. Sayın 
Bakanın Bütçe Komisyonunda dördüncü Demir 
Çelik Fabrikasını Sanayi Bakanlığı olarak ken
dimiz yapacağız şeklinde ifade buyurdukları ve 
bizim yürekten katıldığımız beyanları, Bakanlı
ğın bu büyük hedefe göz diktiği hususundaki 
inancımızı kuvvetlendirmektedir. 

İskenderun Entegre Demir - Çelik tesisleri
nin sebepsiz gecikme içinde bulunduğunu ve 
bunun millî ekonomimize menfi etkisini müşa
hede etmekle beraber kuruluşu memnuniyetle 
ve heyecanla takibediyoruz. öngörülen kapasi
tenin gelişen sanayi içindeki kifayetsizliği basit 
ve kaba inşaat demiri olarak imalâta başladığın
da, memleketin özel çelik cinslerine ince alet ve 
torna makinalanna duyacağı ihtiyacı karşıla
maktan uzak olacağı esasen bir fizibilite rapo
runun da bulunmadığı ve ihtiyaç gösterilen 1 
milyon tondan fazla kömürü istihsal ve nakliye
nin zorluğu yolunda teknisyenlerin izhar ettik
leri endişeleri Bakanlığın ve Yüce Heyetinizin 
dikkatlerine sunmayı millî bir görev sayarız. 

Çimento gibi demir, çelik mamullerinin de 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında yaratılan suni 
fiyat artışlarının ve dayanılması imkânsız sız
lanmaların küçük, dürüst ve açık yürekle alı
narak tedbir ve gösterilecek dikkatle izale edi
lebileceği inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, 
ıSanayi Bakanlığı Kuruluş Kanunu, Sanayi

nin finansmanına ve teşvikine ait esasları ko
yup, kanun tasarıları hazırlamayı, sanayi kolla
rında genel ve özel incelemeler yapmayı, bütün 
sanayi kurumları arasında koordinasyon sağla
mayı, teknik bilgi vererek özel teşebbüse ön
derlik etmeyi ve sanayi bölgeleri ile ilgili işleri 
yapmayı, Sanayi Bakanlığı, Sanayi Dairesi Re
isliğinin görevleri arasında saymıştır. Maale
sef bu konularda günlük ve geçici işlerin dışın
da rasyonel bir politikanın kapsamına girecek 
ciddî adımların atıldığı söylenemez. 

'1971 yılı programında el sanatlarının, ön
celikle mahallî ehemmiyet taşıyanlarının, geliş
tirilmesi için envanter yapılması ve yaygın mes
lekî eğitim düzenlenmesi ve eğitim programları
nın prodüktif hale gelmesi için gerekli imkân-
nın tamamlıyanların prodüktif hale gel
mesi için gerekli imkânların sağlanma
sına dair tedbirler ihtiyacının devam et
mekte olduğu ve yine el sanatları sektö
ründe mevcut en 'önemli sorunun; çalışmaların 
birbirinden habersiz kuruluşlarca yapılması ve 
dolayısiyle birbirini tamamlıyan ve destekliyen 
bir çalışmalar zincirinin kurulmamış olduğu 
ifade edilmektedir. 

Küçük sanayii bir araya toplamak amacı ile 
kurulan çarşı ve sitelerle ilgili işlerin yürütül
mesi, küçük sanayi ve el sanatları erbabının 
kredi ihtiyaçlarının sağlanması ki, bu konuda 
Halk Bankası ile kurulan olumlu ilişkileri ve 
Halk Bankasının sanayi erbabına tanıdığı geniş 
imkânları şükranla anıyoruz, pazarlama, orga
nizasyon, hizmet içi eğitim konularında, eğitsel 
organların kurulması görevleri kendisine tahmil 
edilen, küçük sanatlar dairesinin fbu görevleri 
olumlu bir sınai politika içerisinde yerine getir
diği ralhatlıkla ileri sürülemez. El isanatlannın 
geliştirilmesi amacını güden eğitim programla
rını tamamlıyanların, prodüktif hale gelmesi 
için gerekli imkânlar maalesef sağlanamamıştır. 
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1970 yılı programı ile sorumluluğu kendisine ve
rilen küçük sanayi ve büyük sanayi faaliyetle
rinin birbirini tamamlayıcı şekilde gelişmesini 
sağlamak amacı ile büyük sanayilerin kuruluş 
yerlerinde, uygun üretim tipinde küçük sanayi
lerin kurulmasını öngören tedbirler hususunda, 
Bakanlığın çalışmalarını öğrenmek bizim için 
yararlı olacaktır. 1971 programında bu tedbir
lerden beklenen olumlu sonuçların alınmadığı 
açıkça ifade olunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türk sanayiini ve toplumunun kalkınmasın

da büyük hizmetler gördüğüne yürekten inan
dığımız Kamu iktisadi Kuruluşlarından Sana
yi Bakanlığına bağlı olanların da, bu hizmetle
rimi görürken 440 sayılı Kanunun koyduğu esas
lara sadık kalarak, politik tesislerden, israftan 
ve keyfilikten uzak bir çalışana imkânına kavuş
turulması, daha verimli bir amaca yöneltilmesi, 
tekrarlamaktan haz duyduğumuz bir temenni
mizdir. Şeker Şirketinde olduğu gibi, kemdi 
personeli bünyesinde kurulmuş tâli şirketlerin 
ve bunlarla şirket arasındaki rabıta ve alış - ve
rişlerin, maliyete ve şirket çalışmalarıma yap
tığı ağır tesislerin, (külfetleri aşikâr bulunan
ların derhal tasfiyesi, diğerlerinin müessir bir 
murakabeye tabi tutulması suretiyle izalesi, 
bu sanayi kolumuz için olumlu neticeler mey
danla getirecektir. Sanayi Bakanlığına bağlı, 
fabrika, tesis ve işletmelerin üretmiş olduğu 
mamullerin halkımızın istihlâkına daha ucuz ve 
münasip bir ölçüde arz edilmesinin uygun ola
cağını belirtmekte fayda buluruz. Pancar be
dellerinin ödenmesinde, pancar ekim sahaları
nın tesbiltinde, tohum v. s. araç yardımı konu
larında müstahsil lehine daha rasyonel ve el
verişli tedbirler alınmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
1971 malî yılı Bütçesinin en önemli ve en 

geniş konularını kapsıyan Sanayi Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde partimiz görüşlerini, zamanın 
verdiği imkânlar çerçevesinde, açık ve sıcak bir 
yürekle ifade etmeye çalıştım. Bütün müşkül
lere rağmen, bağımsız Türk Sanayiini kurmak 
için çaba sarf eden ve «didinen kamu personelini 
ve Bakanlık mensuplarını minnetle anar, büt
çemin memleket kalkınmasına ve milletimize ha
yırlı olmasını yürekten diler, hepinize saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası, Millî Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Hasan Tosyah'nımdır, buyu
run efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, Yüce Mec-
lisimizin 'değerli milletvekilleri, 

Büyük Türkiye'nin, muasır medeniyet Tür
kiye'sinin yaratılmasında büyük emeği geçen, 
vatanperverane bir şekilde çalışan, karma eko
nomik sMemimizi, gerek Devlet sektörü ve ge
rekse özel sektörü ilerletmeye çalışan Sanayi 
Bakanlığımızın çok değerli ve mümtaz mensup
larını saygı ile selâmhyarak sözlerime başlıyo
rum. 

(Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlarım; 
Millî Güven Partisi adına hepinizi tekrar 

saygılarımla selâmhyarak, 1971 yılı Sanayi Ba
kanlığı Bütçesi ve uygulanan iktisadi ve sana
yi politikası hakkındaki görüş, eleştiri ve te
mennilerimizi arz etmek için yüksek huzurunuz
da söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkanım, 
M. G. P. olarak; her zaman ve her bütçede 

olduğu gibi, Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüş, eleştiri ve temennilerimizi de sami
mî, ciddî, yapıcı ve yol gösterici bir üslûp 
içinde yapacağız. 

Sayın Başkanım, zaman darlığı sebebiyle 
çok geniş hizmetleri içine alan Sanayi Bakan
lığının, teferruata girmeden yalnız, uygulama
sını istediğimiz sinai ve iktisadi kalkınma poli
tikasını arz edeceğiz. 

M. G. P.; Türkiye'nin iktisadî, sosyal ve kül
türel kalkınmasının bir bütün halinde hür, ve 
demokratik Anayasa düzeni içinde gerçekleşti
rileceğine inanır. 

Kalkınma için uygulanmasını istediğimiz ik
tisadi politikada fırsat ve imkân eşitliği için
de, serbestçe faaliyet gösterecek olan özel te
şebbüsün de, geri kalmışlık çemberinin kırıl
ması ve kalkınmanın dengeli ve hızlı bir şe
kilde gerçekleşmesi için, Devletin de ekonomik 
hayata katkıda bulunmasını zaruri saymakta
yız. 

Böyle bir karma ekonomi anlayışı yalnız bir 
geçiş devresi için değil, ileriye doğru memleke
tin her alandaki kalkınması için de benimsene
cek daimi bir iktisadi görüşü ifade eder. 
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Millî Güven Partisi; karma ekonomi sistemi 
içinde yurt kalkınmasında iktisadi kalkınmanın 
Tbir temel unsur olduğuna inanır, sanayi sek
törünün tüm kalkınma için sürükleyici rolü
nü ehemmiyetle kabul ©der. 

Bu bakımdan memleketin sanayileşme dâvası
nın hallini birinci plânda önemli bir mesele say
makta ve sanayi yatırımlarına ıbüyük öncelik 
tanınmasını zaruri görmektedir. 

Millî Güven Partisi olarak; hürriyetçi plân 
anlayışımızın neticesi olarak, kalkınma plânla
rının gerek hazırlanmasında ve gerekse uygu
lanmasında; plânın, Devlet İktisadi Teşekkülle
ri için emredici, özel sanayi sektörü için de teş
vik edici ve yol gösterici olmasını kabul ediyo
ruz. 

Devlet iktisadi Teşekkülleri bakımından plâ
nın hedefi, bu teşekküllerin yıldan yıla artan 
bir verimlilik için her halde kendi kendilerine 
yeterli hale gelmelerini sağlamak ve bu teşek
küllerin emrine verilmiş millî sermayeden mâ
kûl bir kâr elde etmelerini mümkün kılmak 
olmalıdır. 

Anayasamızın sosyal ve ekonomik haklar 
ve ödevler bölümü; Türk toplumunun temel mü
essesesi olan aile ile başlar. Mülkiyet hakkı ve 
miras hakkı Anayasada teminata kavuşturulmuş 
olan temel haklardandır. 

Anayasamıza göre «herkes, dilediği alanda 
çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir, 
özel teşebbüsler kurmak serbesttir.» 

Anayasamızın fert hürriyetlerine verdiği bu 
değer yok farz edilerek, iktisadi ve sosyal ha
yatın düzenlenmesiyle ilgili hükümlerden özel 
teşebbüs aleyhtarı görüşlere vanlmasındaki 
yanlışlık ve haksızlık meydandadır. 

Mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı 
kullanılamıyacağı kuralı ise, münhasıran huku
kun reddettiği, hak suiistimalinin Anayasa ile 
önlendiği anlamı dışında bir anlam taşımaz. Bu 
/bakımdan karma ekonomi anlayışımız insan 
haklarına dayalı, millî, demokratik, lâik ve sos
yal hukuk devletimizin bünyesine uygun olan 
tek anlayıştır. 

Millî Güven Partisi olarak, millet iradesine 
ve hür seçimlere dayalı demokratik repimi na
sıl inançla savunuyorsak, özel teşebbüsü de 
aynı inançla savunmaktayız. 

Ancak, biz, Türkiye'nin iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmasında yalnız özel teşebbüsün 
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kâfi olmadığına, Devlete de büyük görevler 
düştüğüne ve bundan böyle de düşeceğine 
kaaniiz. 

Bu itibarla da, Devletin iktisadi hayattaki 
rolünü geçici sayan görüşleri de Türkiye'nin 
kalkınma dâvasının yalnız özel teşebbüs eliyle 
gerçekleşeceği yolundaki iddiaları da kabul et
miyoruz. 

Sanayi kalkınmasının yeterli bir tempo ile 
ve mutlaka istikrar içinde gerçekleşmesinde 
sektörler arasında olduğu kadar; bölge arasın
da da dengenin sağlanması şarttır. 

Bize göre, geri kalmış yurt köşelerinin ih
mal edilmiş durumlarından biran önce kurtarıl
ması ve Türkiye'nin az gelişmişlikten çıkarak, 
çağımızın uygarlık seviyesine ulaştırılması mil
lî hedeflerimizdendir. 

Yine bize göre, sanayi sektöründeki kalkın
ma hızı, en az % 12 den aşağı olmamalıdır. 

Millî sanayimizin istenilen tempo ile geliş
mesini mümkün kılabilmek için; sanayiin temel 
ihtiyaç maddelerinin yurt içinde teminine önce
lik tanımak lâzımdır. 

Sanayi kuruluşlarının verimli işletmeler ha
linde olmalarını sağlamak için, altyapı yatırım
larını tamamlamak, yol, su, elektrik üretimlerini 
bu sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılıya-
cak seviyeye getirmek zaruridir. 

Millî sanayiin muhtaoolduğu hammadde ge
niş ölçüde memleket dâhilinde elde edilemezse, 
sanayimizin dışa bağlı durumunun kolayca gi-
derilemiyeceği kanaatindeyiz. 

Sanayi kuruluşlarının muhtacolduğu maki-
na, motor, alet ve cihazlarının ve temel yatırım 
mallarının yurt içinde imal edilmesine ve üre
tilmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılan
masını mümkün kılacak faaliyetlere öncelik ta
nımak lâzımdır. 

Memleketimizin tabiî kaynaklarının, memle
ket çocuklarına yeni iş sahaları 'açacak bir şe
kilde işletilmesi ve üretilen hammaddelerin, 
(bütün imkânlar seferber edilerek yan mamul 
ve mamul hale getirilmeleri, 

Hammadde ihracatının zamanla yarı mamul 
ve mamul madde ihracına çevrilmesini amaç 
bilmeliyiz. 

Bu takdirde, hem memleketimizdeki işgücü 
daha iyi değerlenecek ve hem de ihracat gelir
lerimizin artırılması mümkün olacaktır. 
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Hammaddesi devamlı surette dışarıdan ge
len sanayi kuruluşları ile, gerçek bir sanayi kal
kınması tahakkuk edemez. 

Türkiye'nin sanayi politikasında vakit kay
betmeden ihracata dönük sanayi kuruluşlarının, 
her türlü teşvik tedbirleri ile desteklenmesi lâ
zımdır, 
Esasen sınırlı olan yatırım imkânlarımızın sa

dece iç tüketimi artırıcı kuruluşlarla israf edil
memesine dikkat etmek mecburiyetindeyiz. 

Millî 'Güven Partisi olarak; sanayi kuruluş
larının ithâl ihtiyaçlarını artıracak yönde değil, 
aksine ithâl ihtiyacım azaltacak ve ihraç im
kânlarını ve döviz sağlanmasını artıracak yön
de geliştirilmesi icabettiğine kaani bulunuyo
ruz. 

Millî sanayiin geliştirilmesinde: M. G. P. ola
rak; 'Silâhlı Kuvvetlerimizin ihctiyaçlannın 
mümkün olan ölçüde dışa bağlı olmaksızın te
min edilmesi ve bu maksatla Hava, Kara ve De
niz kuvvetlerimiz, harb silâh ve vasıtalarının 
memleket dâhilinde imalini mümkün kılacak 
harb sanayiinin geliştirilmesi, bize göre, sana
yi dâvamızın mutlaka çözülmesi gereken bir 
temel unsurudur. 

Sosyal ve ekonomik meselelerin çözümünde, 
insan unsurunun taşıdığı önem hepimizce ma
lûmdur. Bu bakımdan teknik ve idari alanda 
bir taraftan eleman yetiştirmeye, diğer taraf
tan yetişmiş elemanlarımızı yurt hizmetinden 
uzaklaştırmamaya dikkat etmek zorundayız. 

Yeni sanayi kuruluşlarında ve sanayi sek
törünün gelişmesinde, modern bilim ve tekno
loji rehber olmalı, kuruluşların kapasiteleri 
yakın gelecekteki ihtiyaçlara da cevap verecek 
şekilde tesbit edilmelidir. 

Sanayi kalkınmasında küçük esnaf ve sanat
kârlarımızın durumu gözden kaçırılmamalı ve 
el sanatlarının geliştirilmesi hiçbir suretle ih
male uğratılmamalıdır. 

'Gerçekten, el sanatlarının ve küçük sana
yiin gelişmesi, büyük sanayie destek vazifesi 
göreceğinden bunların inkişafını sağlamak ne
tice itibariyle mıiMetçe sanayileşme dâvamızın 
halli bakımından bir önşart teşkil eder. 

Bu maksatla küçük sanayi için lüzumlu yol, 
su, elektrik gibi temel ihtiyaçları topluca karşı
lanan (küçük sanayi sitelerinin kuruluşları hız
landırılmalı ve bu kanuda Devletin ve özel te-

I şebbüsün gayretleri birleştirilmeli ve koordine 
edilmelidir. 

Küçük sanayi sitelerinden başka sanayiin ge
lişme kaydettiği ve tekasüf eylediği şehirlerde, 
temel altyapı tesisleri Devlet eliyle kurulmuş 
organize sanayi bölgeleri meydana getirmek 
gayretleri süratlendirilmeli ve artırılmalıdır. 

Küçük sanayiin teşviki hususunda bir ta
raftan kredi yetersizliğinin giderilmesi, diğer 
taraftan da küçük esnaf ve sanatkârlarımızın 
yarına güvenle bakmalarını sağlıyacak sosyal 
güvenlik tedbirlerine biran önce kavuşturulma
ları lüzumuna önemle bir kere daha işaret et
mek istiyoruz. 

Sayın Başkanım, memleketimizin sanayileş
me dâvasının halli ve büyük sanayi tesislerinin 
kurulması bakımından sermaye piyasasının ku
ruluşunun taşıdığı önemi hepimizce malûm
dur. 

Türk vatandaşlarının mütevazi tasarrufları
nın büyük sanayi kuruluş hareketlerine Ameri
ka, Almanya ve Japonya'da olduğu gibi kat
kıda bulunabilmesi için, nominal kıymetleri va
tandaşlarca satmalmaya elverişli hisse senetleri 
ile halka açık, anonim şirketler teşkili ciheti-

I ne gidilmelidir. 
Halkın geniş ölçüde iştirakiyle kurulacak 

bu gibi şirketlere Devletin ve Devlet iktisadi 
Kuruluşlarının iştirakleri de önemli bir teşvik 
unsuru olabilir. 

Ancak, bu gibi teşebbüslere karşı vatandaş
larımızda olumsuz uygulamalardan ve hattâ yol
suzluklardan doğan haklı ibir kuşku olduğu da 
gözden kaçırılmamalıdır. 

Esasen sermaye piyasasının kurulmasını ön-
liyen âmillerin başında da bu gibi olumsuz uy
gulamaların bıraktığı kötü intiba gelmektedir. 

Bu bakımdan, Devlet, halka açık bu şirket
lere karşı güven duygusunu artıracak ciddî ve 
yeterli bir denetimi mutlaka sağlamak zorun
dadır. 

(Sanayiimizin karşı karşıya bulunduğu güç
lüklerin başında, sanayiin muhtacolduğu ham
madde fiyatlarının genellikle çok yüksek olu
şu ve bunun bâzı yan tesirlerin de inzimamı 
ile, sanayi mamullerinin maliyetlerini aşırı de
recede yükseltisi gelmektedir. 

özellikle Ortak Pazara girmemiz söz konu-
1 su olan Türkiye için aşırı maliyet yükseklikle-
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rinin sanayileşme bakımından ne derecede sa
kıncalı olduğu meydandadır. 

Maliyet artışları önlenmediği, ve hele Hükü
metin uyguladığı iktisadi, sınai ve malî politi
ka yüzünden fiyat istikrarı sağlanamıyarak bu 
artışlar devam ettiği takdirde, millî sanayiimizin 
dış piyasanın fiyat rekabetini yenebilmesi ve 
ihraç imkânları elde etmesi mümkün olamaz. 

Bu konuda Devlet iktisadi Teşekküllerince 
üretilen ve imal edilen malların satış fiyatları
na yapılacak olan zamların geniş akisleri bu
lunduğu gerçeğine de değinmek ihtiyacını du
yuyoruz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerince üretilen ve 
imal edilen malların satışları konusunda kara
borsa teşekkülüne imkân vermiyecek ciddî ted
birler alınmalıdır. 

Sayın Başkanım, ihracata dönük sanayiin 
gerçekleşmesinde sanayi mamullerimizin kalite 
yüksekliği yanında dış piyasa ile rekabeti müm
kün olacağı, düşük maliyet ve pazarlamayı te
min edecek güzel ambalaj, taşıma ve tanıtma 
konularının da çok büyük önemi olduğunu ha
tırlatmak istiyoruz. 

Yatırım şevkini artırmak için, Türkiye'nin 
her şeyden önce bir huzur ve güven ortamına 
kavuşması şarttır. Memlekette huzur ortamını 
büsbütün bozmuş malî ve iktisadi alanda istik
ran sağhyamamış bir Hükümetin, memleketin 
iktisadi ve sinai kalkınmasını başarıya ulaştı
rabileceğine inanmak mümkün değildir. 

Sanayi Bakanlığının merkez ve iller teşkilâ
tı ile bu Bakanlığa bağlı yedi büyük İktisadi 
Devlet Teşekkülümüzün kendilerine verilen sı
nai kalkınma görevlerini basan ile yürütecek 
bir bünye ve teşkilâta biran evvel kavuşmasını 
temenni ©diyoruz. 

Türkiye'nin iktisadi ve sınai bakımdan kal
kınması için 1960 yılında Devlet Plânlama Teş
kilâtı tarafından hazırlanıp Sanayi Bakanlığı
mız tarafından uygulanan yatıranların ve ihra
catın teşviki tedbirleri ve uygulama esaslarını 
Güven Partisi olarak çok yerinde buluyoruz. 

Bu, yatınm ve ihracatı teşvik tedbirlerinin 
daha da çok takviye edilmesini, aksıyan taraf -
lannın, noksan taraflarının birtaraf edilmesi ve 
bilhassa 933 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinden son
ra meydana gelen boşluğu doldurmak için sa-
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nayi yatınmlannı ve sanayi mamul ihrcatını teş
vik için bir bnka kurulmasını önemle tavsiye 
ve temenni ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, grupunuzun di
ğer hakkını da kullanıyorsunuz değil mi efen
dim? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet efen
dim. 

Sanayi alanında yatınmlan ve sanayi ma
mulü ihracatını artırmaya teşvik edici ve ko-
laylaştmcı bu teşvik tedbirleri ve uygulama 
esaslannın ciddiyetle tatbik edilmesini, mevcut 
bu tedbirlerde görülen aksaklık ve noksanlık
tan giderilmesini ve yeni teşvik tedbirlerinin 
getirilmesini Millî Güven Partisi olarak önemle 
istemekteyiz. Bu hususu bilhassa teyiden tekrar 
ediyorum. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri ve 
Sanayi Bakanlığının mümtaz mensuplan; ikti
sadi ve sınai kalkınmamızın muvaffakiyeti için 
tatbik edilmesini lüzumlu gördüğümüz iktisadi 
ve sınai politika hakkında temel görüş ve te
mennilerimizi belirtmiş bulunuyoruz. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sanayi Ba
kanlığı Bütçesinin Bakanlığa, bağlı kuruluşlan-
na ve aziz milletimize hayırlı ve üstün başanlı 
olmasını diler, hepinizi tekrar saygılarımla se
lâmlarım. (M. G. P. ve A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Hidayet ipekte, buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HİDA
YET İPEK (Giresun) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri ve Sanayi Bakanlığının 
değerli temsilcileri; 

Sanayi Bakanlığının 1971 yılı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz 
9tmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunu
yorum. 

Sözlerime başlamadan önce grupum adına 
cümlenizi saygı ile selâmlanın, 

Memleketin kalkınmasında nâzım rolü oynı-
yan ve 440 sayılı Kanun hükümlerine göre yedi 
aded iktisadi Devlet Teşekkülünü sevk ve idare 
etmek, karma ekonomi kurallarını göz önünde 
bulundurarak özel sektör ve serbest teşebbüsün 
sanayi alanındaki faaliyetlerini teşvik ve tan
zim, edici, kblaylaştıncı ve yol gösterici gibi 
faaliyetlerle görevli bulunan böyle bir Bakanh-
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ğın bütçesini bütün detayları üe arz ve izah 
etmenin 20 dakika gibi 'kısa bir zamana sığdı-
rılamıyacağı hepinizin malûmlarıdır. 

Bu bakımdan, tahsis edilen zamanı tecavüz 
etmemek ve günlerce yorulan, dolan zihinlerini
zi rakamlarla şişirmeden ananoktalara ve esas
lara temasla mâruzâtımı bitireceğim. 

Değerli milletvekilleri, ulusların ekonomik 
kalkınmalarının ve refahlarının sanayi alanın
daki gelişmelerle sağlandığı herkes tarafından 
kabul edilen bir gerçektir. Ekonomik kalkın
manın başında sanayileşme gelmektedir. Sana
yileşmenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkın
mada çok büyük rolü vardır. Sanayileşme kal
kınmayı hızlandırır, refahı yaygınlaştırır ve 
sosyal adaletin sağlanmasında önemli rol 
oynar. 

İşte sanayileşmenin büyük önemini daima 
göz önünde bulunduran Adalet Partisi iktidar
ları, geri kalmışlığı biran önce önlemek ve mil
leti fakirlikten kurtarmak için plân ve program
larında sanayileşmeye büyük yer ve değer ver
mişlerdir. 

Süratle ilerliyen nüfus artışı ile memleketi
miz büyümüştür. Sosyal ve iktisadi şartlar de
ğişmiş, ihtiyaçlar da buna göre artmıştır. Bü
tün bunlara rağmen, Adalet Partisi iktidarları 
sosyal, kültürel ve iktisadi kalkınmalarda sağ
ladığı başarılara muvazi olarak sanyileşme ala
nında da birçok hamleler ve büyük merhaleler 
katetmiştir. 

Sayın milletvekilleri, nasıl M, dikilen bir fi
dan, ağaç olup meyvasını tam vermesi için za
manla mukayyet merhalelerden geçmesi lazım
sa, sanayileşmenin de tam olgunluk devresine 
ulaşması için daha önce hazırlık, harekete geç
me, iktisadi olgunlaşma gibi merhalelerden geç
mesi mecburidir. 
Bu merhalelerin ilkinden sonuncusuna sıçra

ma zamanı sanayi alanındaki yatırımlara, mem
leket içinden bu sahaya ayrılabilen sermaye ile 
dış memleketlerden ithal edilen sermaye ve tek
nolojik sahadaki ileri bulma derecelerine bağ
lıdır. 

Biz Adalet Partililerin en büyük arzusu; 
her zaman ve her yerde öz malımız olan sana
yi mamullerimizi kullanmak, karada, havada, 
denizde kendi malımız olan motorlarımızın, 
araç ve gereçlerimizin sesini duymakta ve bu-
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I nun için de ağır sanayinin biran evvel kurul
masını temine çalışmaktır. Sizlerin de ve bü
tün Türk Milletinin de aynı arzuyu taşıyacağın
dan zerre kadar şüphe etmiyoruz. Ama, yukar
da da arz ettiğim gibi, buna ulaşmak tabu kay
naklarımıza, malî ve teknolojik imkânlarımıza 

I ve zamana bağlı bir iştir. «Memleketimizin ma-
I lî imkânları malûm iken, bu iş için neden ya-
I bancı sermayeye başvuruyorsunuz» derseniz el

bette ki sanayileşmemizin ölugnluk devresine 
ulaşması uzamış olacaktır. 

Bugün dünyanın birçok yerinde kalkınmış 
olan devletler yabancı sermayeden istifade et-

I mislerdir. 
Değerli milletvekilleri, çoğunuz hatırlarsı

nız; daha yakın zamana kadar kurşun kalemi, 
silgi, çivi, kibrit ve hattâ toplu iğnesi gibi en 
basit sanayi mamullerini büe dışardan ithal edi
yorduk. Bugün çok şükür motordan başka he
men hemen birçok sanayi mamullerini memle
ketimizde yapıyor ve bir kısmını da dışarıya 
satıyoruz. Düne kadar hammaddesi her mem
lekette mebzul bulunan ve taş, topraktan ibaret 
olan çimentoyu da satınalarak avuç dolusu pa
ra veriyorduk. Bugün ise çimento satıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, biz ilk beş yıllık plân 
I tatbikatı ile sanayileşme protezi içerisinde hare-
j kete geçme merhalesine girdik. Memleketimizde 

bu devrenin hâkim sektörünü tüketim 
maddeleri imalâtı teşkil eder bu dev
redeki sanayileşmemiz plân hedeflerine 
ulaşmış ve bâzı sahalarda da hedefi aşmıştır. 
Sanayide zorlama olmaz. Sanayi teşvik edici ol
malıdır. Bunun için sanayi sektörü, en yüksek 

I yatırımların yapıldığı ve gelişme hızının en 
yüksek tutulduğu, sürükleyici ve itici sektö
rü teşkil etmektedir. Bu sektöre yatırımların 
fazla ayrılması ve kalkınma hızının bu sektör 
için % 12 civarında seçilmesi mezkûr sektöre 
verilen önemi açıkça göstermektedir. Sanayi 
sektörü gelirleri yedi yıllık plânlı dönem bo
yunca devamlı, muntazam ve yeterli artışlar 
göstermiştir. 1962 ve 1965 yıllarına % 7, 8 ve 
1965 ve 1969 yıllan arasında % 12,8 ortalama 
hız kaydedilmiştir, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plân dönemi için tesbit edilmiş bulunan strate
jide sanayi ile ilgili esaslar şöyle özetlenebilir. 

Bu dönemde gayrisâfi millî hâsılanın % 22,5 
I inin yatırımlara ayrılması suretiyle ortalama 
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yıllık kalkınma hızının yine % 7 oranında ger
çekleştirilmesi öngörülmüştür. İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında yine karma ekonomi ku
ralları göz Önünde bulundurulacak ve plân ka
mu sektörü için emredici, özel sektör için ise 
yol gösterici ve destekleyici, fertlerin serbest 
teşebbüs gücünü meydana çıkarıcı ve gelişti
rici nitelikte olacaktır. Her iki sektör birbirini 
tamamlayıcı şekilde geliştirilecektir. Bu dönem
de sanayiin, ekonominin sürükleyici seviyesine 
gelebilmesi için, bu sektörde yılda ortalama 
% 11,1 gelişme sağlıyacak şekilde yatırımlara 
gidilecektir. 

1968 - 1972 yıllarını kapsıyacak olan bu dö
nemde, plânlanan 34,3 milyarlık gayrisâfi millî 
hâsıla artışının % 38,6 sı imalât sanayii geliş
mesinden sağlanacaktır. Bu amaçla yapılacak 
yatırım birinci plân dönemindekinin bir kat 
fazlasiyle 25 milyarı bulacaktır. 

Yatırımlarda bölgelerarası denge, fırsat eşit
liği müterakki vergiler ve iktisadi istikrar ted
birleri ile, millî tasarruflar artırılacak ve sos
yal adalete uygun bir gelir dağılımı gerçekleş
tirilecektir. Türk ekonomisinin dış kaynaklara 
bağlılığı, zamanla azaltılacak ve gayrisâfi millî 
hâsılaya oranla % 2 çevresinde tutulacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, imalât sanayiimi-
ze gelince, bu sektör kalkınma hızı en yüksek 
olan sektördür. İkinci 5 Yıllık Plâna göre mey
dana gelecek olan 34 milyar liralık millî gelir 
artışının % 39 unun bu sektörden beklenmesi 
öngörülmüştür. Bu sektörün gelişmesi için de, 
Sanayi Bakanlığınca ciddî tedbirler alınmakta
dır. Bu gayretler memleket kalkınmasında kü
çük gayretler değildir. İşte bu gayretler saye
sinde Öngörülen yatırımların % 100 ünün ger
çekleşmesi sağlanmış olacaktır. İmalât sektö
ründe en yüksek artış, plânlı dönemde sanayi
leşmenin birinci unsuru olan demir - çelik sa
nayii mamullerinde görülmektedir. Özellikle 
son birkaç yılda gelişen tesislerde üretim 1962 
yılına kıyasla, 1969 yılında hamdemirde % 527, 
çelikte % 384, saç üretiminde % 2050 oranında 
artma olmuştur. Bunların dışında aynı tarihler 
arasında çimentoda % 147, kokta % 115, süper 
fosfatta % 430 üretim artışı sağlanmıştır. 

Diğer sahalarda da, bu ölçüde yüksek ol
mamakla beraber önem ifade eden artışlar kay
dedilmiştir. Aynı maddelerin 1970 yılı Ağustos 

sonundaki üretim seviyeleri 1969 yılının ayni 
ayma göre hamdemirde % 8,6, çelikte % 11,8, 
saçta % 25,1, çimentoda [% 8,8 oranlarında ula
şılan hedeflerdendir. 1971 yılının içinde önemli 
ithalât tedbirlerinin alınacağını öğrenmekten 
büyük memnunluk duymaktayız. 

Değerli milletvekilleri, montaj sanayii hak
kında da kısaca malûmat arz edeceğim. Montaj 
sanayii dediğimiz sanayi dalı, «Millî ekonomi
mizde değer kazanıyor» fikri üzerinde durmak 
isterim. Montaj saanyiinde döviz tasarrufu ora
nı ortalama olarak 1970 yılında % 67,5 i bul
muştur. Yerli parça oranının artırılabilmesi için 
yeni yan sanayi kuruluşlarına önem verilmeli, 
eski kuruluşların da yani, ileri teknolojileri 
kullanmalarına imkân verecek şekilde tevsile-
rine müsaade edilmelidir. Montaj sanayiine bir 
misal vermek isterim. Meselâ; Otosan 1970 se
nesinde dışarıya 250 bin dolarlık ihraç yapmış
tır. Bunun karşılığı olan mallar şunlardır : 

10 000 transit minibüs şasesi, 3 000 aded 
Ford marka kamyon, volan muhafazası, kam
pana, direksiyon simididir. Bunların, 1971 yı
lında da fazla miktarda ihracedileceği öğrenil
miştir. 1970 senesi içinde yapılan Anadol oto
mobillerinin % 71 i, transitlerin % 58 i Ford 
kamyonlarının % 56 sı yerli olarak imal edil
miştir. 1971 yılında da bu nisbetler artacak, 
1972 senesinde ise; motor imalâtına başlana
cağı, 1973 veya 1974 içinde dişli fabrikası ku
rularak dişli yapılacağı, böylece otoların % 95 
inin memleketimizde yapılabilmesi sağlanmış 
olacaktır. 

Ayrıca, ikinci bir misal olarak, yılda 5 000 
traktörün imal ve montajını Türk Traktör Fab
rikası % 55 yerli muhteva ile yapmaktadır. 
Memnuniyetle öğrendiğimize göre, sevkiyata 
giren bu fabrika önümüzdeki yıllarda % 70 yer
li imalâta girecek ve senede 10 000 traktör çı
karacak ve bunlardan bir kısmı Orta Şark dev
letlerine ihracedilecektir. Bu da montaj sana
yiinin iyi bir nümunesidir. Buzdolapları, asan
sör ve elektrik süpürgelerinde yerli imalât oran
ları % 80 in üzerine ulaştığından, bunlar mon
taj sanayii kapsamından çıkmıştır. Bunlar gibi 
daha birçok sanayi mamullerimiz mevcuttur, 
bunlar sevinç verici hususlardır. 

Montaj sanayiinin diğer sanayi sektörlerin
de olduğu gibi, ihracata dönük hale getirilme-
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si gayretlerini görmekten cidden gurur duy
maktayız. Sanayi sektörünün önemli ve ağır 
kısmını yan sanayiin kuvvetlenmesi temin et
mektedir. Yan sanayi çoğunlukla küçük sanayi 
ünitelerinden teşekkül edeceğine göre, İkinci 
5 Yıllık Kalkınma Plânında, bilhassa küçük 
sanayi için yaşama ve gelişme imkânları sağla
narak, küçük sanayiin gelişmesi ve korunması
nın büyük bir dikkatle takibedilmesi, bilhassa 
bu sanayiin finansmanına—tahsis edilen kredi
lerin yeterli hale getirilmesi en büyük arzum
dur. 

Sayın milletvekilleri, sanayiin gelişmesi üze
rindeki büyük rolü bulunan altyapı tesislerine 
gelince, bu hususta orta çapta organize sanayi 
bölgelerinin kurulmasının tahakkukunu öngör
mekteyiz. -Organize sanayi bölgelerinin, sana
yiin kurulmasını kolaylaştırmaları meyanında, 
sanayiin yurt içinde dengeli olarak dağılmasın
da ve bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişmeleri 
üzerinde de müspet tesirlerini görmekteyiz. 
Konya ve Manisa sanayi organize bölgelerinin 
inşaasma devam edilmesi, Gaziantep'in ve Es
kişehir'in proje çalışmalarının hazır olması, 
Erzurum'un proje çalışmalarına bu yıl başlana
cağı haberleri bizleri memnun etmektedir. Ay
rıca, Adana ve Kayseri organize sanayi bölge
lerinin de arazi sağlandığı takdirde 1971 yılın
da gerçekleşeceği ve ayrıca 25 ilde de organize 
sanayi bölgelerinin kurulması için çalışmalar 
yapıldığı hususu bizleri çok sevindirmektedir. 

Küçük sanayiin gelişmesi, büyük ölçüde onun 
toplu olarak çalışma imkânlarına kavuşturul
masına ve altyapı ile tesis edilmesine bağlıdır. 
Şimdiye kadar 12 site ve çarşının hizmete gir
miş olmasını, hâlen üs yapı maliyeti 726 milyon 
lira olan 34 'sitenin inşasına devam edilmesini, 
1971 yılında 4 yeni sitenin inşasına başlanaca
ğını memnunlukla ifade etmek isterim. 

Ekonomik kalkınmamızda küçük sanayii bü
yük sanayiin ayrılmaz bir parçası olarak görü
yor ve onun kredi, finansman, altyapı, hammad
de, makina ve teçhizat, âlet ve edevat, eğitim 
ve pazarlama gibi hususlardan günün değişen 
şartlarını da dikkate alarak, bu sanavie daha 
çok önem verilmesini arzulamaktayız. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarımızın Sosyal Si
gorta kapsamına alınmaları hakkındaki kanun 
tasarılarının Meclis gündeminde bulunduğunu, 

ı ancak çıraklık kalfalık ve ustalık kanun tasa-
I rılarınm da Meclise biran evvel intikal ettiril

mesini dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, sanayiin gelişme hızı 
I üzerinde teknolojinin teknik elemanlarının da 

büyük etkileri olduğunu arz etmiştim. Bunun 
için her kademede özellikle, işçi, usta, teknisyen, 

I mühendis, işletmeci ve idareci kademelerinde 
iyi yetiştirilmiş, vasıflı, çok miktarda insangü-
cüne ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

Kalkınma plânlarımızda da gereği şekilde 
önem verilmiş bulunan bu konuya Adalet Par
tisi iktidarları iki yönden etkili bir şekilde eğil
miş bulunmaktadır. 

Birincisi; proje, mühendislik ve mimarlık 
hizmetleri gören müesseselerin kuruluşunu ve 
faaliyetlerini desteklemek, ikincisi de, kurslar 
ve seminerler tertipliyerek işbaşındaki eğitim 
faliyetleri ile, sevkü idare kademesindeki per
sonelin yetiştirilmelerini koordine etmektir. Sa
nayi Bakanlığının verimli çalışmaları meyanın
da, bu hususu da görmek memnuniyetimizi artır
maktadır. 

Mamullerin kalite kontrolaruım daha etkili 
bir şekilde yapılması, belirli kalitede ve stan
dartta olmıyanların satışına mâni olacak tedbir
lerin alınması, gerekli görülen alanlarda imalât
çının garanti vermesinin sağlanması başta gelen 
temennilerimizd endir. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi Bakanlığı ile 
ilgili kurumlara da çok kısa bir göz atmak isti
yorum. Sümerbank, üretim dallarında memleke
tin ihtiyacını karşıladığı gibi, yıldan yıla ihra
catını da artırmaktadır. 

j Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, önce
likle her türlü millî savunma ihtiyaçlarını karşı
lamaktadır. ihtiyaç gücü ile de çeşitli makina 
ve tesisler yönünden memleketin ihtiyacını kar
şılamakta, bir kısım üretimini de ihraç etmek-

I tedir. Yeni yatırımlarını hizmete açmak sure
tiyle de, üretim gücünü her yıl artırmaktadır. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, sanayiin 
anaunsuru olması dolayısiyle, piyasanın isteğine 
parelel olarak, buradaki bütün tesisler kapasi
telerin üstünde çalıştırılmış ve bundan olumlu 
neticeler alınmıştır. Ereğli ve Karabük tesis
lerinin tevsileri yapılmakta ve iskenderun 3 ncü 
Demir ve Çelik tesisinin, programından önce iş-

1 letmeye açılmasına çalışılmaktadır. Söylenil-
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diği gibi programı gecikmiş değildir. 4 ncü de
mir ve çelik tesisleri ile bu sahada daha birçok 
müspet etüt ve proje çalışmaları yapılmaktadır. 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları kapa
sitelerinin üstünde çalıştırılmıştır. 1970 yılın
da Çaycuma ve Aksu fabrikaları işletmeye açıl
mış, Çaycuma Fabrikası işletmeye geçmiştir. 
Muğla, Dalaman tesislerinin 1971 yılında işlet
meye açılması için çalışılmaktadır. Yine, 1971 
yılında Antalya, Afyon, Balıkesir tesisi proje
lerinin gerçekleştirilmesi için sarf edilen gayret
lerden sevinç duymaktayız. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine, 
bağlı eski fabrikalar modernleştirilerek, şeker 
sanayiinin üretim kapasitesi artırılmakta ve ih
racatı fazlalaştırılmaktadır. Küspe kurutma 
tesisleri de inşa edilmekte olup, önümüzdeki yıl
larda, kıymetli hayvan yemi olan küspe, kuru
tulmaya ve değerlendirilmeye başlanacaktır. 

Türkiye Çimento Sanayii Anonim Şirketi : 
Bu sanayiin fabrikalarını kuru sisteme tah

vil etmesi ve yeni fabrikalarını devreye alması 
ile, Türkiye toplam üretimi 1970 yılında 8 mil
yon tona ulaşmış ve bu sayede 1970 yılı Kasım 
ayı sonu itibariyle, 310 bin ton çimento ihraç 
edilmiştir. 1971 yılında 1 milyon ton çimento 
ihracı öngörülmüştür. Bunun 878 bin tonu şim
diden mukaveleye bağlanmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın İpek, siz söze başlarken, 
grup adına yirmi dakika konuşacağınızı söyle
diniz. Süreyi geçtiğinize göre ikinci hakkınızı 
da kullanıyor musunuz? 

HİDAYET İPEK (Devamla) — Kullanıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Tamam, tescil ettik efendim,. 
Devam buyurun. 

HİDAYET İPEK (Devamla) — Halen çalı
şan 26 fabrikanın 13 ü kamu sektörüne, 13 ü de 
özel sektöre aittir. İki kamu sektörü - Aşkale, 
Kars - dört de özel sektör fabrikası inşa halin
dedir. Bunların hizmete girmesiyle, 1973 yılın
da çimento üretimi 14 milyon tona ulaşacaktır. 

Azot Sanayü Türk Anonim Şirketi : 
Memleketin gübre ihtiyacı her sene artış 

göstermektedir. Zira vatandaşlarımız suni güb
reye yeni yeni alışmaktadır. Azot Sanayii, tev
si edilen Kütahya tesislerini 1971 yılında âza
mi kapasite ile çalıştırma gayreti içine girecek 
ve tecrübe devresine alınmış olan Samsun ve 

Elâzığ süper fosfat tesisleri de normal işletme 
devresine sokulmaya gayret edilecektir. Akde
niz gübre tesislerinin 1971 yılı ortalarında ta
mamlanması beklenmektedir. Samsun projesi
nin tevsii devam etmekte ve Marmara gübre 
kompleksi üzerindeki hazırlık çalışmaları ta
mamlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri j 

Bu kürsüde üzerinde uzun uzadıya konuşu
lan ve bundan sonra da çokça konuşulacak 
olan Ortak Pazar konusuna ve devalüasyon ka
rarlarına da kısaca temas edeceğim. 

AHMET DURAK (Sivas) — Devülüasyon... 
HİDAYET İPEK (Devamla) — Devalüas

yondur beyefendi, evet devalüasyon. Evet, biz 
kalemi konuşturduk, merak etmeyin. Sizin bu
rada yaptığınız gafları biz saymıyoruz. 

Sanayimiz olgunluk devresine girince istih
sal ettiğimiz sanayi mamullerimiz için pazar 
aramak zorunda kalacağız. Nasıl ki, Ankara 
mahallelerinde kurulan pazarlarda erken hare
ket eden satıcı iyi yer işgal ediyor, geciken 
kenarda kalıyorsa, devletlerin pazar işi de ay
nıdır. Ortak Pazar'a girmemizin sanayileşme
mizi gerileteceği kanaatini taşımıyoruz. Bizler 
bile bir mal alacağımız vakit nasıl ki; ucuz, 
sağlam ve kalitesini arıyorsak devletler de ay
nı yolu takibedeceklerdir. Milletimizin kabili
yet ve gücünün de, sanayi alanında bu vasıf
larda kısa zamanda mallar yapmaya müsaidol-
duğuna inanıyoruz. Bu suretle kaliteli sağlam 
ve ucuz mal yapılması temin edilmiş olacaktır. 
Oniki yılı aşan bir mazi içinde Ortak Pazar 
dünya tarihinde görülmemiş bir gelişme kay
detmiştir. İşte bu sebepledir ki, Avrupa'nın di
ğer ülkeleri gibi pek çok dünya devletleri de 
Ortak Pazar'la ticari münasebetler kurmaya 
gayret etmişlerdir. 

Ortak Pazar'ın, dengeli ve devamlı bir ge
lişme sağlamak, hayat standardının daha hızlı 
yükselmesini temin etmek ve üye devletler 
arasında daha sıkı münasebetler kurmak gibi 
birçok faydalan vardır. 7 Ağustos 1970 te alı
nan devalüasyon kararına gelince : 

Ekonomimizin uzun yıllardan beri karşılaş
tığı en mühim mesele dış ticaret açığıdır. Kal
kınma çabası içerisinde bulunan memleketimiz, 
ihtiyacı olan yatırımları için hammadde ve ma
mulleri satmahnaya mecburdur. Aksi halde 
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kalkınmamızı yavaşlatmaya veya memleketimi
zi bir yokluklar diyarı halinde bırakmaya de
vam edilmiş olacaktır. 

Para operasyonunun bellibaşlı faydalarını 
kısaca şöylece sıralamak mümkündür: Gele
neksel ihraç mallarımızın satışını sağlıyacak-
tır, daha kolay pazar bulmasını temin etmiş 
olacaktır, yaş sebze ve meyva ihracını teşvik 
edecektir. Döviz ziyamı önliyecek, kaçak itha
lâtın önlenmesi mümkün olabilecektir. Aşırı it
hal talepleri kısıtlanacak, ihraç potansiyel 
bulunan bâzı sanayi mamullerinin dış pazara 
çıkması sağlanacaktır. Döviz gelirlerini artır
mak için bütçeden yapılan sübvansiyonlar orta
dan kalkacaktır. Dışarda bulunan sermayenin 
memleketimize gelmesi imkân dâhiline girecek
tir. İhracata yönelen sanayici ve müteşebbisler 
yeni yeni yatırım imkânına kavuşmuş olacak
lardır. Bâzı ithal mallarının pahalılaşması ne
deniyle bu malların yerli olarak imâl edilmele
ri teşvik edilmiş olacaktır. Taban fiyatlarını 
artıracaktır. 

Değerli iarkadaşlarım; 
Enteresan bir hususu arz edeceğim. En çok 

tenMd edilen 1970 yılı tedbirler kararlarına en 
iyi oevabolarak Dünya İktisadi İşbirliği Teş
kilâtının iki gün önceki (pek yakın), 22 Şu
bat 1971 tarihli Milliyet Gazetesinde yayınlanan 
otuzbeş sayfalık Türk ekonomisiyle ilgili rapo
runda; 1970 yılında alınan devalüasyon, vergi 
ve iktisadi tedbirler manzumesi kararlarının 
çok olumlu atılmış bir adım olarak karşılandı
ğı kaydedilmiştir. Bu, dünyanın her tarafında 
söyleniyor, maalesef bizim muhalefetler tara
fından tam tersi, aksi gösteriliyor. Hangisine 
inanalım?.. 

Sayın milletvekilleri; 
Bütün sanayi sahasında hangi devirde (ya

ni, toplu iğne devri de var, ithal ettiğimiz,) ve 
ne zaman nerede idik biliyorsunuz. Şimdi ise 
nereye geldiğimizi kısaca arz ve izah etmiş bu
lunuyorum. Bu, aynı zamanda benden önce ko
nuşan değerli arkadaşlarımın tenkidlerine de 
nisbeten bir cevap teşkil etmektedir. Yalnız 
bizim hayretimizi mucibolan bir husus vardır, 
buna da değinmeden geçemiyeceğim. 

Muhalefet partilerinin, her sahada olduğu 
gibi, bu sahadaki muhalefetlerini, hattâ Ana-
muhalefet Partisinin iktidarımıza karşı bazan 
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yaptığı kırıcı ve yıkıcı tenMd ve tarizlerini da
hi yadırgamıyoruz. Çünkü bu partinin anapren-
sibi muhalefettir. Ama tutumunu çok yadırga
dığımız ve hayret ettiğimiz bir parti grupu 
vardır. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Alışacak
sınız o grupa. 

HİDAYET İPEK (Devamla) — Evet, evet.. 
Şimdi okuyayım da siz de buna alışın. 

His ve ihtiraslarının zehunu olarak A. P. 
sinden seçildikten sonra giden D. P. Grupu söz
cüleri bu kürsüye çıkarak bütçe eleştirüerini 
yaparken, bir sene öncesine kadar her zaman 
ve her yerde mütemadiyen methü senasını yap
tıkları A. P, ne ve bu partinin iktidarına yö
nelttikleri ölçüsüz konuşmaları yanında, ken
dilerinin ise çok bilgili, çok becerikli ve isti
dat sahibi olduklarını durmiadan beyan ediyor
lar. Madem ki, bu muhterem zatlar büyük di
rayet sahibi idiler, A. P. nün uzun zaman icra 
makamlarında bulundukları sıralarda bu bü
yük dirayetlerini ve yüksek ihtisaslarını niçin 
fiiliyat sahasına koymadılar da, bugün bir sü
rü noksan diye iddia ettikleri hususların bir 
kısmını olsun tamamlıyarak ayrılmadılar? Gö
rülüyor M, lâfla ve edebiyatla dşler yürütüle-
memektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
İnsanoğlunun kulağı ile değil, gözü ile doy

duğunu söylerler. «Bir işi bin defa tarif edip 
anlatacağına bâr defa yap göster» derler. İşte 
A. P. bu mertebe içerisinde yaptığı eserleriyle 
Türk Milletinin gözünü ve karnını doyurduğun
dan bu asil milletin teveccüh ve itimadına maz-
har olmaktadır ve daima da olacaktır. A. P. sı
ralarından alkışlar) 

İnsanların hayatında inişli - yokuşlu yoları 
olduğu gibi, cemiyet ve milletlerin de inişli -
yokuşlu yolları ve zor zamanları vardır. A. P. 
önüne çıkan birçok engellere rağmen milletin 
hizmet arabasını şerefle çekerken, bazan bu 
hizmet arabası yokuşa geldiği zaman muhale
fetler de tekerin önüne taş koymayıp eğer ara
bayı arkadan destekleyip yokuşu aşırsalar, o 
zaman belki milletin biraz teveccühünü kazan
mış olurlar. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Geriye iti
yorlar. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Karpuz ka
buğu koyuyorlar. 
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AHMET DURAK (Sivas) — Arabanın önü- i 
ne taş koyuyorlar. 

HİDAYET İPEK (Devamla) >— Evet, maa
lesef öyle; maalesef öyle. 

BAŞKAN" — Sayın ipek, devam buyurun. 
HİDAYET İPEK (Devamla) — Buradla bir 

hayli söylediniz, bu hezeyanları biz sükûnetle 
ıdıinledik. Taş attınız, hançer attınız, biz size 
bir gül atıyoruz, gülün dikeninden niye incini
yorsunuz? (A. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri; 
Memleketin sanayileşerek milletin biran ön

ce fakirlikten kurtarılması için A. P. iktidar
larının, yukarda kısaca arz ve izah ettiğim bü
yük gayret ve müspet programlarını grupu-
muzca haz duyarak desteklemekteyiz. 

Bu sahada enerjik çaba ve faaliyetler gös
teren, başta Sanayii Bakanı olmak üzere, bütün 
Sanayi Bakanlığı mensuplarına ve sınai kalkın
mamıza yardımcı olan teşebbüse grupunuz adı
na huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç sa
yarım. 

1971 yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesinin Yüce 
Türk Milletine ve cennet vatanımıza, Sanayi 
Bakanlığı camiasına hayırlı ve uğurlu olması
nı Tanından niyiaz eder, cümlenize derin saygı
larımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sa
yın Ahmet Durakoğlu, buyurunuz. 

AHMET DURAKOaLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, slayın milletvekilleri; bize ayrılan çok 
kısa süre içerisinde, yalnız bir konuya temas 
etmeden önce, biraz önce A. P. sözcüsünün ile
ri sürdüğü bir noktaya mutlaka cevap vermek 
zaruretini duyuyorum. Bu da; yapılan devalü
asyonun yabancı memleketlerce çok münasip 
karşılandığını, yerinde olduğunu ve bu sözlere 
inanmayıp da kime inanacaklarını ifade etti
ler. I 

Gerçekten, siz paranızın değerini % 66 de
ğil, % 200 nisbetinde düşürseniz, yabancı mem- I 
leketler sizi daha ziyade alkışlar. Siz kime ina- I 
nacaksınız? Siz kendi evlâtlarınızın sözlerine 
inanacaksınız; Yabancıların beyanlarına inan
dığınız sürece, onlar kendi emellerine uygun 
şekilde sizi, plânladıkları hedefe götürürler, I 
lama memleketinizin evlâtlarına inandığınız za- I 
man, hiç şüphe etmeyiniz ki, hataların asgarisi- i 

j ne iner yaptıklarınız ve bu suretle de memle
kete hizmet etmenin yoluna girmiş olursunuz. 

Bu zihniyet ve mantıkla, hiçbir zaman bu 
memlekette en iyi yolu seçtiklerini ve en iyi 
yolda en iyi şekilde ilerlediklerini iddia etme
ye imkân olmıyan bir vasatı yaratırısınız. 

Aziz arkadaşlarım, bu kısa süre içerisinde 
ben yalnız demir - çelik konusuna temas edece
ğim. Demir - Çelik konusunun önemi üzerinde 
bilhassa durmak istiyorum. Çünkü bizim mem
lekette bugüne kadar yapılan işlerin, demir -
çeliğe verilen önemin değeri nisbetinde yapı
lan işler olmadığını ifade etmekle sözlerime 
başlıyorum. 

Bugün memleketimizin kalkınması için plân
lı bir sanayileşmeye gitmek zarureti, artık akıl 
ve bilim yolunda birleşen her çevre ve kişinin 
kabul ettiği bir gerçektir. Demir - çelik sana
yii olmadan gerçekleşmiş bir sanayileşme ve 
kalkınma düşünülmemektedir. Nitekim bu 
problemi halletmeden kurulmuş barış ve savaş 
endüstrisine sahibolan bir tek ülke gösterile
mez. Kaldı ki, gelişmiş bir endüstriye sahibo-
lanlar dahi, bu konuda çabalarını artırmanın 
amansız mücladelesi içindedirler. Çünkü 20 nci 
Yüzyılda dünya teknolojisinin hemen her aşa
masında demir ve çeliğin katkısı daima birinci 
plândadır. Bu nedenledir ki, teknolojik ilerle
melerin devamlılık gösterdiği konulardan birisi 
de demir - çelik üretimidir. 

işin bir başka yönü de vardır. Bugün dün
ya pazarlarının, iki büyük devletin temsilciliği
ni yaptığı bloklar tarafından paylaşılmış oldu
ğu bir vakıadır. Bu iki devlet, pazar ülkeleri 

I üzerinde ekonomik egemenlik kurmanın sırrı
nı demir - çelik üretiminde bulmuşlardır. Biz 
henüz daha bunun önemini anlamış değiliz, öy
le ki, üretimin artırılması yanında ürünün ma
liyetini düşürme çabaları bugün dev sanayie 
sahip büyük ülkelerin halletmeye çalıştıkları 
en önemli problemlerden biri halindedir. 

I Geçen yılki dünya demir - çelik üretimi 570 
I milyon tondur. Bunun 128,5 milyon tonu Bir

leşik Amerika Devletleri tarafından üretilir. 
Bu rakam dünya üretiminin 1/4 ine yaklaşır. 

I öte yandan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
I Birliği 110 milyon tonla ikinci sırayı işgal eder. 
I Sadece bu iki büyük devletin demir - çelik ko-
i nusunda yaptığı dev mücadelenin altında ya-
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tan anlamı biran önce keşfeden memleketler ' 
sanayileşmede, endüstrileşımede en kısa yolu 
bulmuş olan memleketlerdir. ] 

Bir başka ülke bu İM devletin amansız mü
cadelesi içerisinde büyük mesafeler kaydetmek
tedir. Bu ülke Japonya'dır. Demiri yoktur, kö
mürü yoktur, fakat çok kısa süre içerisinde 
âzami şekilde üretim artışlarını ortaya çıkaran 
bir demir - çelik sanayiine sahiptir. 

1968 yılı üretimi Japonya'da 66 milyon iken, 

bir yılda 15 milyon ton artıma gitmek suretiy
le 1969 yılında, 66 milyonun üzerine 15 milyon 
tonu ilâve etmiştir. Halbuki aynı yıllar içeri
sinde Amerika yalnız 5 milyon, Rusya ise yal
nız 4 milyon ton üretim artışı yapabilmiştir ve 
nitekim bugün Japonya, sanayii mamıulleriyle 
bütün dünyanın hemen her tarafında, hattâ 
Amerika'nın kendi memleketinde kemdi mamul
lerine dahi rekabet yapacak duruma gelmiştir. 

Biz endüstrileşmeden bahsederiz, devamlı 
surette bunun sırrını araştırmaya çalışırız; de
mir - çelik endüstrisinin, endüstrileşmenin ana-
maddesi olduğunu hiçbir zaman kabul etmemi-
şizdir. 20 yıl boşuna geçmiştir. Bu boşuna ge
çen 20 yıl içerisinde demir - çelik konusunda 
bir mesafe aldığımızı zannetmeyin, aziz arka
daşlarım. I 

Biraz önce burada konuşan A. P. sözcüsü
nün verdiği rakamlar, bu işten anlıyan insan
ları tatmin etmekten o derece uzlaktır ki, hiç
bir vakit bizim iftihar edeceğimiz bir demir -
çelik politikamızın bizim memleketimizde 20 
yıldan beri yürütülmediğini katiyetle ifade ede
bilirim. Hattâ geçen yıl burada Sayın Bakanın 
verdiği tevsi rakamlariyle üçüncü demir - çeli
ğin kuruluşu, imalâtı, üretimi, tam kapasite ile 
çalışması, hattâ bir yıl sonra iki milyon ton ka
pasiteye çıkmasını, hepsinin zamanında yapıl
dığını kabul etsek dahi, bu işletmeler açıldığı 
zaman gene dışardan demir, çelik ithal etmek 
zaruretinde kalacağız, işte bu gerçek bugün
den görülmüyor, aziz arkadaşlarım. 

Şimdi size bir hususu arz etmek istiyorum. 
Bu konuda değerli bir uzman olan bir arka-
djaşımızın ifladesini aynen okuyacağım: 

«Üçüncü demir - çelik fabrikalarının faali
yete geçeceği söylenen 1975 yılına kadar önü
müzdeki beş senede toplam hamdemir açığımız 
3 milyon ton> hamçelik olarak da 4 milyon I 

tondur. Gelecek beş yıl içinde memleketimizin 
mamul ve yarımamul olarak ihtiyacı bulunan 
demir - çelik talebinin karşılanabilmesi için 
en az 700 milyon dolarlık ithalât zorunluğu 
vardır. Kuruluşlarda kaybedilen uzun süreler 
olmasaydı, bu miktar döviz ile bir yılda 3 mil
yon ton kapasiteli bir fabrika kurulabilirdi.» 
Dışardan ithal edeceğimiz demir - çeliğe ödiye-
ceğimiz para ile bir yılda kapasitesi 3 milyon 
ton olan, yani halihazırda Türkiye'nin hiçbir 
entegre demir - çelik tesisi 3 milyon ton kapa
siteli değildir. 

«... Döviz kaynakları kıt olan memleketimiz
de ithalât zorunluğu demir - çelik politikamız
da bilimsel ve yeterli bir yol takibedemediği-
mizi göstermektedir.» diyor bu uzman. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bu uzman memur 
mu acaba, Devlet dairelerimde mi? 

BAŞKAN — Sayın Doğan, müdahale etme
yiniz efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Dev
let dairelerinde veya dış arda, fakat uşak değil
dir bu uzman. 

Şöj'le bir etrafımıza bakarsak gerçekten il-
kinmemiz, silkinmemiz ve politik lâflar yerine 
teknik ve bilimsel yollara girmemiz ve artık 
vakit geçirmeden sürekli çalışmaları yapmamız 
gerekiyor. Çünkü bizimle beraber ve bizden 
sonra başlıyanlar dahi bizi geçmişlerdir, tşte 
yanıbaşımızdaki Bulgaristan; yıllık üretimi 
1 milyon 200 bin tondur. Biz ancak 1970 yılı 
sonunda 1 milyon tona varalbilmişizdir. tşte 
Yugoslavya, 1 milyon 860 bin ton ile bizi gene 
geçmiştir. Oda aynı tarihlerde, 1936 yılında de
mir - çelik üretimi ve tesislerine başlamıştır. 

öte yanda ispanya ve küçük israil bizi geç
mişlerdir. Biz bugün ancak Güney Kore, Pa
kistan, iran, Kolombiya, Peru, Uruguay, Mısır 
ve Cezayir^den ileri durumdayız. 1950 den bu 
yana geçen 20 yılı demir - çelik konusunda de
ğerlendiremedik. önümüzdeki yallar, kaplum
bağa yürüyüşünü terk etmek zarureti ile kar-
şıkarşıya bulunduğumuzu göstermektedir. 

Şimdi bir konuya daha temas edeceğim ve 
sözlerimi bitireceğim. 

BAŞKAN — Süreniz de bitti efendim, onu 
da hatırlatayım. O konu ile bağlayın. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ta
mam efendim o konu ile bağlıyacağım. Mama-
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fih Sayın Bıaşkan, biraz vakit talebine hakkım 
olduğunu zannediyorum. A. P. Grupu sözcüsü 
tam 45 dakika konuştu. 

BAŞKAN — Gruplara aynı müsamahayı 
gösteriyorum efendim, hepsine gösteriyorum. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Mü
samaha ya vardır, ya yoktur. 

BAŞKAN — Siz şahsınız adına görüşlerini
zi ifade ediyorsunuz efendim,. Buyurun devam 
edin. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şim
di efendim, Sayın Sanayi Bakanının yazılı ko
nuşmalarından bir pasaj okuyacağım, 

«Üçüncü demir - çelik fabrikalarının devre
ye girmesinden önce makina imalât slanayiimi-
zin ve dökümhanelerin ihtiyacını karşılamak 
üzere bir yılda 200 bin ton yıllık kapasiteli pik 
yüksek fırını kurulacaktır. 1972 yılında faiali-
yete geçmesi programlanan tesis ihaleye çıka
rılmıştır, yatırım miktarı takriben 420 milyon 
lirayı bulacaktır.» 

Bir yıl önce de bu kürsüden Sanayi Baka
nı bunun kurulacağını ifade etmişlerdi. Bugün 
tekrar kurulacağını ifade ediyorlar. Bu konu
ya hiçibir diyeceğim yok. Asıl diyeceğim kısım 
bundan sonrası. Çünkü, demimden beri söyle
mek istediklerimin en güzel numunesini burası 
veriyor. Kendi memleketimde kuruluyor, teşek
kür borçluyum, fakat endişesiz, rahat bir te
şekkürü ifade etmekten çok uzak bir durum
dayım. 

Memleketimizin çelik üretiminde kullanı
lan Ferro - aliyajlar dışardan ithal edilmekte 
ve her yıl milyonlarca liralık döviz sarf olun
maktadır. ihtiyacın dâhilen temini maksadiy-
le Sivas t a 43 bin ton yıl kapasiteli Ferro - man
gan, 12 bin ton yıl kapasiteli ferro - silis, 
20 bin ton yıl kapasitelisiliko - mangan tesis
lerinin 1974 te hizmete verilmeleri gaye alına
rak, bir elektrikli pik yüksek fırınının kurul
ması için etütlere başlanmış ve yıl içinde biti
rilerek özel sektörün de iştirak edeceği bir kar
ınla kuruluş vasıtasiyle inşaatlarına geçilecek
tir. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinden sonra Sa
yın Başbakan ve Sayın Sanayi Bakanı, Sivas'
ta 100 bin ton kapasiteli bir pik tesisinin ku
rulacağını ifade ettiler. Şimdi, bizim memleket
te eğer etütler yapıldıktan, ilmî teknik, ekono

mik bir fabrika kurmanın bdr baraka kurmak 
tan farklı olduğunu ortaya çıkaran bütün tet
kikler yapıldıktan sonra siyasi beyanda bulun
mak yolu açık olsaydı, normal olan yol bu ol
saydı, Sayın Bakan ve Sayın Başbakan geçen 
sene Sivas 'tla 100 bin ton kapasiteli bir pik fab
rikasının kurulacağını ifade etmezlerdi. Şimdi 
görüyoruz M, demir - çelik üretiminde kullanı
lan Ferro - aliyajlar üreten bir tesisin Sivas'ta 
kurulması etüdüne geçilmiştir. 

işin bir başka yönünü daha arz etmek mec
buriyetindeyim. Bundan 15 veyîa 20 gün önce 
Sayın Çalışana Bakanı Sivas'ta, bu tesislerin 
Nisanda temelinin atılacağını ifade ettiler, fa
kat Sayın Sanayi Bakanı bu tesislerin Nisan 
ayında temelinin atılacağını ifade edemiyorlar. 

Şimdi, yapılmış olan bir sürü tatbikat önü
müzde iken, bu konuda sürekli çalışmalar yok
ken, etütler yapılmamışken, bir fizibilite rapo
ru ortaya çıkmadan şurada şu yapılacak dıenil-
memesi gerekirken, daha önce böyle hiçbir ça
lışma bulunmadığı halde beyanda bulunulmuş
ken ve sonunda üzerinden bir yıl geçtikten son
ra, hayır biz burada pik sanayii değil de Ferro-
alyazlar üreten tesisler kuracağız yoluna gidil
miş denilmesi de, birlaz önce başından beri arz 
etmeye çalıştığım, bizim memlekette demir - çe
lik konusuna verilmesi gereken önemin maale
sef verilmediğini, devamlı surette bu konuda 
politik çıkarların, politik hesapların birinci 
plânda tutulduğunu, sair iktisadi, ilmi ve fak
tör araştırmaları ve etütlerin de daha sonra 
geldiğini görüyoruz M, bu durumda gerçekten 
kendi memleketimde iki tesisin kurulmuş olma
sına rağmen teşekkürümü rahat ve endişesiz 
yapamıyorum. Sayın Bakan bu konuda gerekli 
açıklamlaları yapar ve tatmin edici bir duru
ma varırsam teşekkürümü rahat ifade ettiğime 
kaani olacağım, inşallah bu imkânı verirler. 

Sözlerimi burada bağlıyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (O, H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan.... 

BAŞKAN — En sonunda efendim, bittikten 
sonra size söz vereceğim. 

Sayın Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç, bu
yurun efendim. 
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EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Henüz 
beş kişi konuştu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zatiâlinizle 6 olacak efendim, 
kifayet önergesin), oylamadım, «geldi» dedim. 

SANAYİ BAKANI SALÂHTTİN KILIÇ 
(Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Sanayi Bakanlığı bütçesi ve bağlı kuruluş
ların faaliyetleri hakkında görüşlerini lütfe
den parti grupları sözcülerine ve kişisel gö
rüşlerini lütfeden değerli üyelere şükranlarımı 
arz ederim. 

Her zaman olduğu gibi bu tenkidler, bu gö
rüşler, bu takdirler bizim için son derece fay
dalı olmaktadır ve iktidar partisinin hizmet 
felsefesine, Hükümet Programına, İkinci Beş 
Yıllık Plâna, 1971 programına uydukları oran 
da tatbik kabiliyeti göreceklerdir. 

Tenkidlerin bir temel vasfını belirterek ge
nel izahatıma girişeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım,, hepimiz istiyoruz ki, 
Türk ekonomisi tam gelişmiş bir ekonominin 
şartlarını haiz olsun ve Türk sanayii tam ge
lişmiş bir sanayiin şartlarını haiz olsun. Ger
çek budur ki, bugün Türkiye, ekonomide ve 
sanayide gelişme halinde olan bir memleket
tir. 

Tenkidlerini tevcih eden arkadaşlarım, Türk 
ekonomisinde ve Türk sanayiinde mükemmel 
gelişmiş bir Batı ekonomisinin şartlarını ara
maktadırlar. Bu, onların haklarıdır, ama Türk 

•ekonomisi bir tarihî gelişmeden gelmektedir 
ve bugün geldiği noktayı, geçmişine bakarak 
ve bugün uyguladığımız tedbirlere, aletlere ba
karak geleceği hakkında hüküm vermek lâ
zımdır. 

Bunu, şöyle bir benzetme yaparsak, bir 
lise talebesinden üniversite bilgileri istiyemez-
siniz bugün için,, ama onları üniversite bilgisi 
istikâmetinde yönetmek ve bilâhara o bilgiyi 
istemek hakkınızdır. Eğer bu çocuk ilkokul
da, ortaokulda ve bugün bulunduğu noktada 
başarılı bir çocuksa, onun istikbali üniversi
te talebesi olarak da parlaktır. 

Aynen bu misali Türk ekonomisi için iste
diğiniz şartlara uyguluyorum. O halde hük
mümüzü; gelişmiş bir Batı endüstrisinin şart
ları ile mukayese ederek değil, nasıl bu nokta
ya geldiğimizi ve gelişmiş bir Batı ekonomisi

nin şartlarına nasıl ulaşacağımızı ve bunlar 
için alacağımız tedbirlerin yeterliliğini, uygun
luğunu göz önüne alarak vermeye mecburuz. 

Diğer taraftan, bâzı grup sözcüleri arkadaş
larımın bilgileri münferit hâdiselere taallûk 
ediyor ve o münferit hâdiseleri değerlendire
rek çok yanlış genelleşmelere gidiyorlar. Hat
tâ psikolojik zaaflar da bunlarda rol oynuyor 
ve varılan neticeler büsbütün yanlış ve bizim 
yönümüzden gayrikabili istifade hale geli
yorlar. Bu itibarla, sözlerimde bu neviden ten-
kidleri de sadece belirterek ve fakat yarar
lanmak durumunda olduğumuz faydalı, ilmî 
tenkidleri, psikolojik sıkıntılardan uzaklaşmış 
gerçekçi tenkidleri 1971 yılı ve ondan sonraki 
yıllar icraatımızda kâale alacağız. 

Evvelâ bir noktayı büyük bir kesinlikle tes-
bit edelim; Türkiye sanayileşmek zorundadır. 
Çünkü insanlar daha iyi yaşamak istiyorlar. 
Hem de daha az çalışarak daha iyi yaşamak is
tiyorlar. Onların işte bu arzularının yerine gel
mesi için makina ve teknoloji, - ki endüstrinin 
heyeti mecmuasını böylece ifade edersek - in
sanların arzusuna ram olarak, insanların daha 
iyi yaşama, daha az çalışma arzularını yerine 
getirmeye imkân veriyor. 

Mesele yalnız bununla da bitmiyor, ekono
mik yönden, özellikle gelişmiş bir sanayie da
yanarak ekonomik yönden güçlü olmıyan mem
leketlerin ve devletlerin ne içte, ne dışta itibar
ları büyük oranda temadi edemez. 

Yine mesele bu noktada bitmiyor; 1970, 1980 
dünyalarında toplumun birçok meselelerinin 
çözümlenmesi, ekonomik ve hattâ sanayi kal
kınma ile sıkı sıkıya ilgilidir. Muayyen bir ya
şama standardı ve iş, ancak sınai gelişmeyle 
mümkün olmuştur. Bütün bunlardan elde ede
ceğimiz sonuç şudur; Türkiye sanayileşmek zo
rundadır. Zaten Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
plânların ileride yapacağım tahlillerinde gö
receğiz iki, Türkiye bu alanda çok büyük me
safe kat'etmişth'. 

Şimdi, klâsik ekonomik kalkınma teorileri
ne göre, bir ekonomi beş safhada kütle istih
sali seviyesine ulaşır. Bunlar sırası ile gelenek
sel tarımsal toplumdan başlar,, hazırlık mer
halesi, harekete geçme safhası, iktisadi olgun
luk ve kütle tüketimi safhasıdır. 
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Bu safhaların memleket şartlarına göre de
ğişik süreleri vardır, ama bu süreler büyük 
bir kesinlik ifade etmezler. Bu safhaların ken
dilerine göre kriterleri vardır. Bütün kriterler 
göstermektedir ki, Türk ekonomisi harekete 
geçme safhasının ortasındadır ve dünya eko
nomileri içerisinde kütle istihsali, kütle tü
ketimi safhasına gelmiş ekonomi Amerikan 
ekonomisidir. Hemen onun arkasından Kanada 
ekonomisi ve iktisadi olgunluk safhasına gel
miş ekonomiler arasında da Fransa, Almanya, 
ingiltere ve hemen hemen Rusya'da, iktisadi ol
gunluk safhasına gelmiş ekonomiler meyanın-
da bulunmaktadır. 

Şimdi Türk ekonomisi harekete geçme saf
ihasında dedik, ve bu harekete geçme safihası 
cumhuriyetle, daha doğrusu 1930 larda başla
mıştır. Meseleye hiçbir politik kıskançlık ve 
hiçbir politik görüş açısından bakmıyorum, ta-
mamiyle objektif ölçüler içerisinde bakıyorum. 
Harekete geçme safhasında gelişme bir düzgün
lük kazanır; ekonominin değişik sektörleri ara
sında bir denJge teessüs eder ve artık tarımsal 
ekonomi yerinle, tarımsal dallar yerine, ekono
mide endüstriyel dallar yavaş yavaş yer alır 
ve işte Türk ekonomisinde tarımsal dallar ye
rine yavaş yavaş çimento, şeker, şimdi çelik, 
dalha sonra petro - kimya ekonomilerinin yer 
alması bunun en bariz misalini teşkil eder. 

En büyük kriter de, net yatırımın millî ge
lirin % 10 unu tecavüz etmesidir ki, bizim plâ
nımızda, tetkik edenler görürler ki, 1963 yılın
da % 13 ve bu sene % 18,5 e varan bir net ya
tırım seviyesine ulaşimışızdır. Yani bütün bun
lar göstermektedir ki, Türk ekonomisi hareke
te geçme safhasındadır. 

Şimdi, bu safha 50 ilâ 60 yıl sürer, ama de
ğişik şartlara göre bunu da kısaltmak mümkün
dür ve burada tartışmalarımızın konusu da; 
nasıl olur Türk parlömanterleri olarak, Türki
ye'nin iktisadi Ve siyasi hayatında sorumluluk 
alan insanlar olarak bu 50 ilâ 60 seneyi nasıl 
49 seneye, nasıl 48 seneye indirmek istikametinde 
olmalıyız? işte ben bütün hareket noktamı bu 
arzudan, hepimizin bu müşterek arzusundan alı
yorum. 

Dedim ki, Türk ekonomisi harekete geçme 
safhasına 1930 larda başlamıştır ve fakat maa
lesef, sermaye azlığı, teknoloji kifayetsizliği, 

alt yapı eksikliği ve aşırı devletçilik, ve halk 
kaynaklarının harekete geçirilmemesi sebebiy
le Türk ekonomisi 1930 larda başladı. Harekete 
geçme safhası bir süre sonra asalete bürünmüş 
ve bu harekete geçme safhası durgunluk kazan
mıştır. 

Tahmin ederim M, nasıl mesleleyi, 1930 la-
rın harekete geçme safhası olduğunu objektif 
olarak tesibit ediyorsam, 1930 lardan sonra da 
Türkiye'nin siyasi hayatında vazîife alan arka
daşlarım, özellikle O. H. P. liler bu değerlendir-
mlemi makul karşılıyacaklardır. 

1950 - 1960 döneminin değişik bir karakteri 
vardır ve 1950 - 1960 döneminin ekonomik kal
kınma bakımından damgası genel alt yapı ge
lişmesidir; yollar, elektrik tesisatları, barajlar, 
limanlardır. Zait, özellikle çimento ve tekstile 
istinadeden bir üst yapı, bir sanayileşme hare
keti 1950 - 1960 döneminin ekonomik karakte
ristiğini tesjkil eder. 

Şimdi, plânlı döneme gelelim. Bu bir ger
çektir ki, 1960 ihtilâlinden sonra plânlı döne
min 1962 ye kadar, daha doğrusu bir deneme 
plân yılına kadar Türk ekonomisi büyük bir 
durgunluk içinde kalmıştır. Bütün istatistikler 
bunu en açık bir şekilde göstermektedir. 

Şimdi 1962 de sabit sermaye gayrisâfi millî 
hâsıla yatırımı % 13,6. 1970 de sabit sermaye 
gayrisâfi millî hâsıla yatırımı % 20,6. 

Biraz evvel D. P. nin Sayın Sözcüsü arka
daşım buradan, hizmetlerin, bir mânada, kendi
leri ayrıldıktan sonra aksadığını, ifade eder bir 
hava içerisinde beyanda bulundular. Hizmet fel
sefesi ve hizmet aşkı A. P. nin prolgramında ve 
A. P. lilerin yiüreğindedir. Gidenler sadece ken
dilerini götürürler, bu hizmet aşkını götüremez
ler, bu mümkün değildir. Bu da gösteriyor ki, 
gerçekten ekonomik kalkınma yönünden, başa
rılı olduğunu iddia edemiyeceğimte 1970 yılın
da dahi A. P. iktidarı gayrisâfi millî hâsılanın 
% 20,6 sı oranında bir meblâğı Türk ekonomi
sine enj ekte etmek imkânını bulmuştur. Rakam
ların dili bu... 

Meseleyi buraya getirdikten sonra, Birinci 
ve ikinci Beş Yıllık plânların prespektifini çize
lim ve ondan sonra 1070 hâdisesini burada tah
lil edelim. Neden 1970 böyle olmuş?.. Ondan 
sonra da 1971 e geçelim. 
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Birinci Beş Yıllık Plânın ilkesi, % 7 kal
kınma hızı, % 12,3 sanayi kalkınma hızıdır. Sa
nayie yapılan yatırımlar 13 milyar olacaktır ve 
sanayi yatıranlarının ağırlığı, - bu son derece 
'önemli bir noktadır - Birinci Beş Yıllık Plân 
arasındaki büyük farkı teşkil eder, Birinci Beş 
Yıllık Plânda sanayi yatırımları ithalât ikame
sine ağırlık vermişti. Yani Türkiye'nin dışarı
dan aldığı malların Türkiye'de yapılmasını he
def ittihaz etmişti, ikinci Beş Yıllık Plân sana
yi sektörünü sürükleyici sektör farz ederek, 
Türkiye'nin en iyi yapabileceği hususları Tür
kiye'de yaparak ve ağır sanayie ağırlık vere
rek Birinci Beş Yıllık Plândan sanayi sektörü
nün ilkeleri bakımından önemli bir ayrılık mey
dana getirmiştir. Bu da tabiîdir. Bu bir geliş
menin sonucudur. Döviz açığı olan bir endüstri 
ilk defa ne yapacak Dışardan aldığı mallar ye
rine kendi ekonomisi için mallar ikame edecek. 
Bunu yapabildiği oranda yavaş yavaş ağır en
düstriye kayacak ve en iyi yapabildiğini yapa
cak ve bunu dışarıya satarak daha çok döviz el
de etme imkânlarını sağlıyacak. Bu da tarihî 
gelişmenin tabiî bir sonucudur ve yalnız Türki
ye için böyle olmamıştır, gelişen başka memle
ketler için de böyle olmuştur. Evvelâ ithalât 
ikamesi, sonra en iyi yapabildiğiniz endüstri da
lını faal endüstri etrafında halkalandırarak 
memleketinizi bir endüstri memleketi haline ge
tirmeye gayret edeceksiniz. 

Nitekim Birinci Beş Yıllık Plân (1963 -
1967) döneminde gıda, dokuma, ayakkabı ve gi
yim sanayiinin, yani tüketim sanayiinin rolü 
yüzde bakımından yavaş yavaş ekonomimizde 
azalmış ve fakat bunun yerine biraz daha eko
nomik yönden, biraz daha değerli bir ekonomik 
faaliyetin, endüstriyel faaliyetin mahsulü olan 
içki, tütün, lâstik, petrol, kömür, metaller ve ta
şıt gibi, yani endüstriyel değer bakımından; in
san emeği ve endüstrinin inceliği ve daha yük
sek seviyede olması bakımından bir üst seviye
ye kaymış bulunmaktadır. Bununla beraber tü
ketim malı imali Birinci Beş Yıllık Plânda Türk 
ekonomisinin, Türk sanayiinin anakarakteri ol
muştur ve anamala dönüş ancak son yıllarda 
1966 -1967 yıllarında bir temayül halinde belir
miştir. Hattâ tüketim malı imal eden endüstri
yel işletmeler 1964 te büyük işletmelerin % 64,8 
ni teşkil ederken, 1966 da % 50,4 ünü teşkil et

miştir. Yani tüketim malında azalma mutlak ra
kamda değil genel mecburiyet içinde oluyor, 
fakat lâstik, petro - kimya, petrol ve metaller, 
inşaat malzemesi gibi bir üst dereceden daha 
değerli endüstriyel mamuller diyelim, dayanık
lı tüketim maûları diyelim, bunlarda da tam ak
sine 1964 te % 21,7 sini teşkil ederken, 1966 da 
% 29 una çıkmıştır. Yani yavaş yavaş Türk 
ekonomisi gıdadan lâstiğe, tekstilden petro -
kimyaya, kömüre ve metale doğru, demin arz 
ettiğim gibi, 1966 ve 1967 yıllarında istikameti
ni, projektörünü değiştirmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın sanayi ve endüstri 
bakımından tahlilini böylece yaptıktan sonra, 
İkinci Beş Yıllık Plân da aynen Birinci Beş 
Yıllık Plân gibi % 7 ortalama kalkınma hızını 
ve % 12 sanayi kalkınmasını hedef almıştır. 
Gayrisâfi millî hâsılamız 1967 de 85 milyar lira 
iken 1972 de 119 milyar lira olacaktır. Bütün 
bunlar 1965 fiyatlarıdır. Ve sanayinin ehemmi
yetli olan husus şudur ki - 1907 de genel gayri-
sâfi millî hâsıladaki payı, % 16,5 iken, 1972 de 
% 20,5 giibi % 4 farkla ehemmiyetli bir orana 
yükselmiş olacaktır. Bu, ikinci Beş Yıllık Plân 
hedefleridir. Keza Birinci Beş Yıllık Plânda en
düstri alanına 13 milyarlık bir yatırım öngörül
müş iken, îkinci Beş Yıllık Plânda 25 milyar
lık bir yatırım öngörülmüştür ve gayrisâfi mil
lî hâsılada vâki 34 milyar liralık artımın % 39 
kadarı endüstri dalından, sektöründen sağlana
caktır. O halde bu rakamla ifade ettiğim karak
teristiklere ilâveten; - ki, sürükleyici sektör lâfı 
da bundan ileri geliyor - anamal ve yatırım mal
lan üreten sektörlere ve hattâ bir hamle daha 
giderek yarimamül ve mamul maddelere doğru 
Türk endüstrisinin kaydırılması îkinci Beş Yıl
lık Plânın son yıllarının, hattâ içinde bulundu
ğumuz yılların hedefidir. 

Değerli arkadaşlarım, 1970 teki hâdiseleri 
objektif gözle tahlil etmek lâzımdır. Köprülerin 
altından çok su geçer, insanlar gelir, insanlar 
gider, ama hâdiseleri objektif gözle tahlil etti
ğimiz zaman varacağınız netice eğer daha evvel
ki yıllan başarılı addediyorsanız ve bu başarı
lar tesadüfen değilse 1970 te olan hâdise ârizi-
dir. Daha evvelki yıllar, ilmî esaslara ve nor
mal ekonomik gelişmeye müstenit idi ise, 1970 
te olan hâdise, sebepleri bilinen, aynen kaç da-
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kika geri kaldığı bilinen bir saat gibi, hatasız 
bir saat gibi, ki, hatası bilinen saat doğrudur, 
tashihi kolay bir geçici hâdisedir. O bakımdan 
arkadaşlarımın kendi yaptıklarını, aslî unsur
larda kötülemelerine gönlüm razı olmadı. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

ISevgili arkadaşlanm 1970 te ne olmuş? 1970 
te bilâhara izah edeceğim para operasyonu ve 
geniş ekonomik tedbirlere gitmişiz. Bütçe üç ay 
sonra tatbikata girmiş, 933 sayılı Kanun iptal 
edilmiş. Sekiz milyarlık proje beklemiş. Sonra, 
gerçekten siyasi huzursuzluklara varan kolera 
hâdisesi, 15 - 16 Haziran hâdisesi, yer yer hu
zursuzluklar olmuş ve hattâ hepsinden daha 
mühimi bütçe hâdisesi dolayısiyle ekonomik 
tedbirler ve devalüasyon geç kalmıştır. Bu bir 
gerçektir. A. P. seçim programını çok dikkatli 
okuyan gözler devalüasyon hâdisesini görürler. 
Çünkü devalüasyon hâdisesi; doların 12 lira 
oluşu, karaborsada 13 - 14 lira oluşu 1069 a 
mahsus bir hâdise değildir. 1969 da da vardı, 
1967 de de vardı. Yani gelen bir hâdiseydi, bili
nen bir hâdiseydi ve ona karşı tedbir de önce
den alınmış, düşünülebilmişti. 

Şimdi 1970 yılının tahminleri, Plân hazırlan
dığı zamanki tahminleri Haziran tahminleridir. 
Bunu defaatle Maliye Bakanı arkadaşım da, 
(bendeniz de Bütçe Komisyonunda söyledik, ama 
nedense bizim değerli muhalefet partisine men
sup arkadaşlarımız bir türlü bunun 4,8 den 5,4 
olduğunu, Kasım ayında yapılan tahminlerin 5,4 
olduğunu, bu Haziran ayındaki tahminlerin 
gerçekten transfer güçlükleri, hammadde kıtlık
ları dolayısiyle Türk ekonomisinin bir durgun
luğa gitme istikametinde iken devalüasyonla 
bunların açıldığını, devalüasyondan sonra trans
ferlerin günlük hale gelmesiyle sağlanan ham
madde ve yatırım mallan ile vâki istihsalin an
cak 1970 nin son ayları, bilemediniz 1071 başın
da vaki olacağım bilmelerine rağmen halen 3,8 
ve 4,8 rakamı üzerinde İsrarla dururlar. 

Ben diyorum ki, 1970 yılı ekonomik balam- . 
dan başardı bir yıl damgasını yemez. Çünkü 
% 7 kalkınma hızı istedik ama 5,6 oldu. Tahmi
nimiz altı mertebesidir, onu da izah edeceğim. E 
altıyı da lütfen siz kabul buyurun evet bu ka
dar hâdiseler geçmiş, plânda % 1 geri kalmışız
dır. Lütfen «3,8; 4,8» diyen arkadaşlarım o Res

mî Gazetedeki rakamları tetkik buyursunlar. 
Çelik için kaç bin ton konulmuştur, kâğıt için 
kaç bin ton konulmuştur, demir için kaç bin ton 
konulmuştur, pik için kaç bin ton konuhnuşur, 
ş'eker için kaç bin ton konulmuştur? Bunlar o 
zamanki rakamlardır ve Kasım ayı tahminleri 
% 5,4 tür, bu da Türk ekonomisinin geliştiğini 
(göstermektedir. 

Daha ehemmiyetli bir endis (sanayide sarf 
edilen elektrik miktarıdır. Sanayide sarf olunan 
elektrik miktan % 9 dur. Geçen seneler % 10 
dur, % 10,5 dur. Şimdi bu rakam bize şunu gös
terir, bu endis şaşmaz göreceksiniz, sanayide 
sarf olunan elektrik miktarının % 1, - 1,5 bile
mediniz en çok % 2 oranında sanayi kalkınma 
hızı memleketlerde teşekkül eder. önümüzdeki 
Haziranda katî rakamlar çıkacaktır ve inşallah 
hepimiz yaşıyacağız ve göreceğiz, Türkiye'nin 
ortalama kalkınma hızı 1971 yılı için, % 6, sa
nayi kalkınma hızı % 7,5 ilâ % 8 civarında ola
caktır. Ama tekrar ediyorum, bu plân hedefle
rinden genel kalkınma hızı bakımından % 1 
belki % 1,2 dir. Kesin bir rakam söylemem 
mümkün değildir. Sanayi kalkınma hızı bakı
mından da plân hedeflerinden bir geriliktir. E, 
peki devalüasyon ve ekonomik tedbirleri alır
ken ve zaten bu hızlan ve gelişen ekonominin 
şartlarını alan A. P. hükümetlerinin bu hare
ketlerinin devalüasyonun ve tedbirlerin neden 
yanlış olduğunu izah etmek medburiyetindesi-
niz. Kim ne derse desin, Sayın Durakoğlu'na 
söylüyorum, yani Sayın Durakoğlu'nun fikirle
rini karşılıyor, hangi noktada A. P. iktidarının 
devalüasyon ve ona bağlı olarak aldığı ekono
mik tedbirler yanlıştır? Söyleyiniz. Şimdi tek 
tek sayacağım ve hattâ devalüasyonu ve ekono
mik tedbirleri en keskin ve şiddetli bir şekilde 
eleştirmeye tabi tutan Sayın Profesör Besim Üs-
tünel'in radyo konuşmalannı ve makalalerini 
büyük bir dikkatle dinledim. O dahi bu tedbir
lerin yanlışlığı üzerinde bir kesin hükme vara
madı. Yalnız bizi ikaz etti; aman fiyatlar art
masın, aman uygulamalarda yanlılş uygulamala
ra gitmeyiniz, yanlış tatbikata gitmeyiniz gibi. 
Muhalefet genel sekreter yardımcısı olarak da 
hakkıdır bu, doğrudur, uygulamalarda bizi ikaz 
ediyor. E buraya geliyorsunuz yanlış diyorsu
nuz. Peki neresi yanlıştır? Devalüasyon yapıl
mamalı mıydı, sMere soruyorum? Yapılmalıydı. 
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Peki onlbeş lira yapılmamalıydı da ondört lira 
mı yapılmalıydı, gelin söyleyin. îhracata müta-
alliık, t^ban fiyatlarına mütaallik tedbirlerin, 
hangisi yanlıştır? Söyliyeceksiniz. 

ŞlNASÎ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sebe
bi yaratılmamalıydı. 

NECDET UĞUR (îstanbul) — Sayın Bakan, 
bunlar söylendi. 

iSANAYÎ BAKANI SELÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — Zatıâlinizi dinledim Sayın Uğur. 
Yazılı beyanınız da çıktı. Sizi temin ederim ki, 
'onlardan bir ilmî netice çıkarıp neresini düzel
teceğimizi ve ne tedbirleri ilâve edeceğimizi an
lamak mümkün değildir. Zatıâlinizle bir masa
nın karşılıklı etrafına oturalım, dediğiniz söz
lerden nasıl pratik bir sonuç çıkaracağımızı ko
nuşalım. İkimiz de bir pratik sonuç çıkarama
yız. Haklıymışsınız 'diyeceğinizi zannediyorum. 
Ama tabiî bu bir görüş faıfkıdır. Olabilir. Be
nim asıl bu noktada söylemek istediğim şu : 

(Sayın milletvekilleri, devalüasyon ve buna 
bağlı ekonomik tedbirler ve İTürkiye'nin ortak 
pazara girmesi fevkalâde ehemmiyetli iki hâdi
sedir. Bu hâdiselerin siyasi polemiğe tahammül
leri yoktur. Milletimiz yüzlerce yıldır gayretle
rini; demokratik rejim gayretlerini ve ekono
mik kalkınma gayretlerini bir noktaya getirmiş
tir. Saiyın Başbakanımızın da mütaaddit defalar 
söylediği gibi 1970 yılları 'Türkiye için son de
rece ehemmiyetli yıllardır. 'Türkiye kalkınma
sını, bu 1970 yılları içinde tamamlıyacaktır. 
Zaten 1930 dan başlatırsanız 1980 in sonuna elli 
sene eder. 'Bu zaman zarfında Türkiye bu kal
kınmasını tamamlıyacaktır. O halde aramızdaki 
siyasi görüş ayrılıkları ne kadar farklı olursa 
olsun, hattâ büyük uçurumlar şeklinde de olsa 
vaögeçemiyeceğimiz bundan çok daha değerli 
müşterek şeylerimiz var; Türk vatanı var, 'Türk 
tarihi var, aynı dili konuşmamız var. iSizi temin 
ederim ki bu noktada fevkalâde hassasım. Ya
ni Ortak Pazar ve ekonomik tedbirler hususun
daki bütün tartışmalara açığız. Çünkü Türk 
vatanı hepimizin müşterek malıdır. Halk Par
tinin cebindeki on lira da, A. P. nin cebindeki 
on lira da aynı on liradır. Eğer etin fiyatı paha-
lılanırsa ikisine de pahahlanır. Yani o kadar 
çok müşterek şeyimiz var ki, günlük yaşantı
mızda dahi her şeyimiz müşterek. Bir mahallede 
elektrik kesilirse yalnız C. H. P. lilerinki, yal

nız A. P. lilerinki kesilmez. Bütün bunları şu 
mânada söylüyorum; o kadar çok müşterek 
menfaatlerimiz, o kadar çok müşterek değerleri
miz var ki, aramızdaki siyasi igförüş ayrılıkları 
bir uçurum şekline de varsa devalüasyon ve 
ekonomik tedbirlerle ve Ortak Pazarla ilgili gö
rüşlerimizi Türk Milletinin ve Türkiye'nin ya
rarına iyi bir istikamette tevcih etmek ve bütün 
görüşlerimizi ilmî, objektif esaslara istinadet-
tirmek mecburiyetindeyiz. 

Şim'di, gecenin bu geç saatinde çok faızla 
vaktinizi almıyacağım. Çünkü mühim Ibir kısmı 
yazılıdır. Devalüasyonun aslî sebebi nadir? 

ıSayın Başbakan radyo konuşmasında da izah 
etti; «Türk ekonomisi bir noktaya gelmiştir» 
dedi. Türk ekonomisinin geldiği üokta bugün 
genişlemiş ekonomi içerisinde bir kusuru ihtiva 
ediyordu ve bu kusur ne 1965 - 1970 A. P. ik
tidarından, ne 1950 - 1960 Demokrat Parti ikti
darından değil, Türkiye Cumhuriyetinin ekono
misinin bünyesinden çıkan kronik bir dış tica
ret açığı idi. OBü kronik dış ticaret açığı 1946 
devalüasyonuna sebeboldu, 1958 devalüasyonu
na sebeboldu ve 1970 devalüasyonuna sebebol
du. 1970 devalüasyonunu 1946 ve 1958 devalü
asyonu ile mukayese ederseniz ilmiliği ve müs-
tenidatı bakımından zannederim İlişlerimizden 
arî olursak onun diğerlerinden çok daha fark
lı, çok daha başarılı, çok daha aslî ve talî un
surları içine alan bir devalüasyon ve ekonomik 
ameliye olduğunda mutabık oluruz. 

Bütçenin genel görüşmesi sırasında D. P. nin 
sayın hatibi pamukla ilgili bir mevzuu buraya 
getirdi. Böylece kronik dış ticaret açığımızı ka
patmak için ihracatımızı artırmaya mecburuz, 
dedi. Tamam. Türkiye'de sön on iki yılda fiyat
lar % i80 artmıştır, diğer dünya memleketlerin
de % 40 artmıştır. O halde aynı sebepten ihra
cat yapabilmek için de taban fiyatlarımızı de
ğiştirmeye, daha doğrusu dolar değerini, döviz 
değerini değiştirmeye mecburuz. Zirai mahsul
lerin fiyatı değişmemiş ama girdiler değişmiş, 
o halde taban fiyatlarınızı yükselteceksiniz, ih
racatınız endüstri dalında bir kıpırdama Igös-
termişse buna ait tedbirleri de alacaksınız. O 
halde kronik bir ticaret açığını kapatmak ve 
Merkez Bankası dışında cereyan eden muamele
leri Merkez Bankasına almak, daha doğrusu ka
raborsa dolarını ortadan kaldırmak - bu büyük 
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oranda kalkmıştır en azın'dan - tarım istihsali
mizi artırmak, stoklarımızı tüketmek ve en
düstriyel mal imaline imkân vermek ve niha
yet dışarıdan gelen bâzı malları pahalılaştıra
rak onları Türkiye'de yapma imkânını, yani zor
lama ile Türkiye'de yapma imkânlarını sağla
mak bakımından devalüasyon yapılmıştır. 

Devalüasyon yapılırken bir nokta son dere
ce ehemmiyetlidir. 

Fevkalâde ehemmiyetli olması bakımından 
Sayın Gürsan'ın bilhassa misalini alıyorum. Dı
şarıya inal satmak isterken, Sayın Gürsan'ın de
diği vâki olsaydı dışarıya mal satamazdık biz. 
Halbuki, hâdise aksi olmuştur. 

Sayın Gürsan, «Siz pamuğu devalüasyon su
retiyle, bilfarz 200 bin ton pamuktan 100 mil
yon dolar elde ettinizse, devalüasyondan sonra 
aynı miktar 100 milyon dolar dövizi elde etmek 
için daha çok pamuk satmak mecburiyetindesi
niz.» dediler. Bu mümkün değil. Çünkü, pamu
ğun fiyatı - bir arkadaşım da çok güzel cevap 
verdi biz doları devalüe etmedik ki, biz Türk 
parasını devalüe ettik. - geçen sene kaç Cent'ti? 
57 Cent'ti, bu sene asgari 57 Cent'ti. O halde 
dışarıya geçen sene 200 bin ton pamuk satmış-
sam 57 Cent'ten 114 milyon dolar eder, bu sene 
de yine 57 Cent'ten 200 bin ton satarsam yine 
114 milyon dolar eder. Bunun devalüasyonla 
alâkası yok. Tam aksine hâdise cereyan etti, ge
çen sene baş fiyat 58 Cent olduğu halde bu sene 
pamuk fiyatı 58 Cent'ten başladı, 64 Cent'e çık
tı, hattâ bâzı özel hallerde, Polonya gibi kliring 
anlaşmalı memleketlerde 80 Cent'e kadar çıktı. 
O halde pamuğun fiyatı düşmedi ki... Yani pa
muğun Cent olarak dışardan aldığınız fiyatı 
düşmedi çıktı. Bunun devalüasyonla alakası 
yok, hattâ fiyat artmış olmasının da devalüas
yonla alâkası yok, bizim marifetimiz de değil 
yani. Dışarıdaki pamuk 57 Cent'ten 6 Cent'e 
çıktıysa, bizim devalüasyonun bu hususta müs
pet veya menfi bir tesiri yok, yani onunla da 
övünmüyoruz, o da mümkün değil, o da akla 
aykırı bir şey. Devalüasyonda asıl mühim olan 
şu. : 

1989 mahsulünü 190 - 200 kuruşa kütlü ola
rak, çekirdekli, pamuk olarak satamıyan çiftçi 
1970 mahsulünü 300, 310, 320, 330 kuruştan sat
tı, devalüasyonun faydası bu. Bunun neticesi 
123 oldu? 380 kuruşa çıktı. Bunun neticesi ne ol

du? Ege'de, Antalya'da ve Adana'da pamuk tar
laları % 50 arttı, işte devalüasyonun tesiri bu. 
Yani devalüasyon dolayısiyle pamuğuna 2 lira 
alamıyan köylü 3 lira alınca, hani değerli mah
sûl ekmiyecek miydik, yıllarca beraber söyleme
dik mi hektar başına verimi artıracağız diye? 
işte artırıyoruz, köylü kendiliğinden artırıyor 
ve pamuk alanı % 50 arttı, işte asıl devalüas
yonun rolü. Sayın Başbakan radyo konuşmasın
da çok güzel bir ibare kullanmıştır ve şöyle 
demiştir : «Devalüasyonun ilk aylardaki, kısa 
dönemdeki acıtıcı tesirini bilmemeye imkân yok
tur.» Doğrudur; ama asıl devalüasyonun tesiri, 
müspet ve olumlu tesiri uzun dönemde cari ola
caktır. Nasıl? Yeni bir devalüasyona gitmemek 
için ekonomik tedbirleri cesaretle ve bütünü ile 
alırsınız. 

Develüasyondan sonra ehemmiyetli olan me
sele, gerçekten Türkiye'deki dahilî fiyatları sa
bit tutmak idi. Devalüasyonun bir kritik nok
tası da memleket dahilindeki fiyatları sabit tut
maktır. Her şeye rağmen, bütün tazyiklere rağ
men Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti emisyona 
gitmemiştir. Para darlığından tüccar şikâyet 
etmiştir, sanayici şikâyet etmiştir, vatandaşlar 
şikâyet etmiştir; ama Cumhuriyet Hükümeti 
1970 senesi içerisindeki % 6, % 7 kalkınma hı
zının mütekabili olan % 12 ile 15 arasındaki de
ğişen enjeksiyonu, para enjeksiyonunu % 13,6 
da tutmuştur, en mühim ameliye budur. Yani 
fiyatların artmaması için yaptığımız en mühim 
ameliye, para enjeksiyonunu normal sınırlar 
içerisinde, yani her mûtat yılın militan seviye
sinde tutmaktır. Sonra, bir ekonomik komite 
vasıtasiyle de, gümrük ayarlamaları vasıtasiyle 
de fiyat alma tedbirlerini ayarlamaya gayret 
ettik. 

Hiç fiyatlar yükselmedi mi? Açık konuşuyo
ruz, her zaman da açık konuştuk zaten, izmir'de 
Sanayi Odasında, Adana'da, istanbul'da söyle
dim, fiyatlar artmıştır evet; ama nasıl artmış
tır, neyi nasıl konuşacağız? 

Ben bunu şuna benzetiyorum; farz ediniz 
ki, bir leğende muayyen bir karışlık bir su var, 
biz bu leğene tekrar bir kova ile su döküyoruz. 
Leğendeki genel su seviyesi, muayyen bir çal
kalanmadan sonra döktüğümüz kovadaki suyun 
miktarı kadar muayyen bir miktar artacaktır. 
Ama tam bu dökme ameliyesi sırasında veya 
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dökme ameliyesinden biraz sonra, bir süre son
ra bâzı damlacıklar havaya sıçrayacaktır, bâzı 
Dalgalanmalar olacaktır. Ama mutlaka para 
enjeksiyonunu yerinde tuttukça, döviz trans
ferlerini bugünkü gibi zamanında yaptıkça 
Türk ekonomisi, dediğim bu sıçramalardan, fi
yat dalgalanmalarından mutlaka kurtulacak
tır. 

Bir - iki konu var ki üzerinde ısrarla durma
lıyız, bunlardan birisi yedek parçadır. Gayet 
açık söylüyorum, birisi de sabun ve onunla il
gili mamullerdir. İnşallah bütçeden sonra, bü
tün bu gereken tedbirleri alarak Türk ekonomi
sini rayına oturtacağız. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — İktisadi Dev
let Teşekkülleri mamulleri zamları ne oldu Sa
yın Bakan? 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Normaldir onlar Sayın Uğur. Sü-
merbanktan bahsedince şimdi zaten ona da ge
leceğim, 

Öyle gözüküyor ki Ortak Pazarı, gecenin bu 
saatinden sonra tartışmak doğru değil. Nasıl 
olsa protokol buraya gelecek, bu meseleyi çok 
daha enine boyuna tartışacağız. Sayın Hidayet 
İpek arkadaşım da bu hususta bizi teşvik edici 
çok güzel şeyler söyledi, kendisi ile yüzde yüz 
mutabıkız. 

Ekonomimizin bir ehemmiyetli unsuru da, 
küçük sanayi, esnaf ve sanatkârlardır. Büyük 
bir potansiyeli vardır Türkiye'de sanatkâr ve 
esnafımızın. Küçük sanayi, büyük sanayi des
tekçisidir, dükkândan atelyeye, atelyeden fabri
kaya geçişin anaunsurudur. Bu bakımdan deği
şik kooperatifler adı altında organize hale gel
meleri küçük sanayi siteleri kurmak suretiyle 
çalışma yerleri temini, Halk Bankası vasıtasıy
la kuruluş ve işletme kredileri verilmesi, niha
yet kotalarda, tevzi sistemlerinde öncelik tanı
narak hammadde ve alet sağlamaları temin edi
lecektir. Hattâ yerli mal olarak bir ara sıkın
tısını çektikleri çelik ve pik gibi maddeler de 
öncelikli tahsislerle temin edilecektir. 507 sayı
lı Kanun, Çıraklık Kanunu, esnaf ve sanatkâr
ların sosyal güvenliğini sağlıyacak Kanun bu 
tedbirlerin manzumesini bir paket halinde ifa
de eder. 

Esnaf kefalet kooperatiflerinin üye sayısı 
1960 da 58 000 e, 1970 te 191 000 e çıkmış, böy

lece, esnaf sınıfının örgütlenmesi, teşkilâtlan
ması sağlanmıştır. 

Kısa vadeli krediler 5 binden 10 bin liraya 
kadar verilen fevkalâde ehemmiyetli krediler
dir. Taşıt kredisi 1971 yılında 40 milyon lira 
olacaktır. Donatım kredisi 15 bin lira, tesis kre
disi 200 bin lira adam başına 300 bin liraya, iş
letme kredisi de 30 bin liradan 40 bin liraya çı
karılmıştır. Nihayet makina imalât kredisi; 933 
sayılı Kanunun iptali ile çalışmaz hale gelmiş
tir, bunun yerine kâim olacak kanunla tekrar 
ihya edilmiş olacaktır. 1971 yılı içerisinde Türk 
esnafına bütün bu saydığım manzume içerisin
de tahsis edebileceğimiz kredinin mecmuu 
1 milyar 457 milyon liradır. Bu, 1969 da 900 
milyon idi, 1970 te 1 milyar 125 milyondu, bu 
sene takriben 325 milyon lira daha artırmak 
imkânını bulmuşuzdur. Görülüyor ki Adalet 
Partisinin hizmetleri devam etmektedir. 

Küçük sanayi siteleri yapımı da, aynı şekil
de 1971 bütçemizden 60 milyon liralık bir fon 
ayırmak suretiyle devam edecektir. İlk defa bu 
fikir 1964 te gelişmiş ve - hep böyle olur za
ten - bunu uygulamak 1965 te Adalet Partisi
ne nasibolmuş. Bu iş gerçek fiili mânada 1965 
te başlamış ve bilâhara 126 milyon liralık bir 
fon birikmiş. Ne olmuş 1971 de gidenler gitmiş 
de? Bugüne kadar birikenin % 50 si kadar 
Adalet Partisi tekrar bu fona 60 milyon lira 
ilâve etmek imkânını bulmuş. 

1971 yılı içerisinde 580 milyon lira kesif be
delli 32 işyerinde inşaatlarımız devam edecek
tir. İmkân bulursak, gerçekten benim ve arka 
daşlarımm gönlünü doyuran meblâğ 130 - 138 
milyon lira civarında idi. Bütçe tahmini rakam
lara istinadeder. İnşallah Tanrı kısmet eder im
kân bulursak küçük sanatkâr ve esnafın küçük 
sanayi siteleri ihtiyacı için 138 milyondan ideal 
rakama yıl içinde yaklaşmaya gayret edeceğiz. 

Şimdi, organize sanayi bölgeleri konusuna 
geçiyorum. 

Sayın Dikmen arkadaşımız dedi ki, «Nasıl 
oldu bu organize sanayi bölgeleri» Nasıl ola
cak? Organize sanayi bölgeleri her zamanki gi
bi, eskiden 9 tane idi, birtakım ön etütler ya
pıldı ondan sonra 25 e çıktı, tekrardan 35 e çı
karacağız. Şu dediklerimden şu yanlış anlayı
şa geldiklerini anlıyorum. Organize sanayi böl
gelerinin nerede yapılacağı hususunda, bir böl-
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genin genel endüstriyel potansiyeline göre önce 
karar verilir. Sonra suyu, yolu gelir ki, o, proje 
safhasıdır. Zannederim yanlış anlama buradan 
ileri gelmektedir. Etütler eskiden nasıl yapılı
yor idiyse, organize sanayi bölgelerinin hangi 
mmtakalarda yapılacağı etütleri böylece ya
pılmıştır, bunda garipsenecek ne var? 

Spesifik sual sordular; organize sanayi böl
geleri konusunda Manisa'ya kaç para ayırmışız? 
Manisa'ya 2,6 milyon lira ayırmışız, Manisa or
ganize bölgesi pratik olarak bitmiştir. 2 fabri
ka hali inşadadır, 4 - 5 gün evvel Manisa mebus
ları ve Manisa Belediye Reisi bana geldi, «2 fab
rika ile kati anlaşmayı ve 4 fabrikayla da ko
nuşmayı yapıyoruz» dedi, yani 4 fabrika kesin
leşmiş ve 4 fabrika da yolda ve bu sene drenaj 
için fabrika kurulmasına mâni olmıyacak şekil
de tesis gelişmiş ve yapılmıştır. Konya da öyle, 
1,8 milyon lira harcanmıştır Konya'ya. Ne de
mek istediler anlamıyorum. «Bu hükümetle» 
dediler. Bu Hükümet, Adalet Partisinin Hükü
meti. Dünkü, evvelki günkü, daha evvelki gün
kü hükümetler gibi. Yani Manisa'ya ve Konya'
ya az mı para göndereceğimizi zannettiniz? Yok 
böyle şey. Bu miktarlar az idiyse, sevgili ar
kadaşım iki sebebi var. Birisi, 93 sayılı Kanun
dan veriliyordu 1969 da bu paralar, 933 sayılı 
Kanun iptal edildi. Burada bütçenin ikinci defa 
görüşülmesinde arkadaşlarım hatırlarlar, 20 
milyonu Haziran ayında cebelleşe cebelleşe büt
çeye koymak imkânını bulduk. Kaldı ki.. Ma
nisa'da faaliyete geçmiştir. Konya'nın ise ilk 
keşfi 13,7 milyon lira idi ve bugün harcanan 
para 13,3 milyon liraya baliğ olmuştur. Ha, ke
şif artması var, hiç merak buyurmayın Konya'
ya bu sene ikmal edeceğiz ve gerekli parayı ve
receğiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Konya, Türkiye Cumhuriyetinin bir vilâyetidir, 
her vilâyetimiz gibi. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Varsa da Kon
ya, yoksa da Konya. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bu da mı usulden? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Manisa Kon
ya, Manisa Konya... 

BAŞKAN — Sayım, Aygün... 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Vekil bey 

(konuşuyor, hliç olmazsa ona saygılı olun. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Bu sene eğer arazi meseleleri hal
ledildiği takdirde Adana, Ankara, İstanbul, Es-
fkişjöhlir ve Erzurum projeeri bitdrilerslk inşaata 
başlanacaktır. Arazi meselesini halletmiş olan 
Gaziantep Pazartesi günü kredi anlaşmasını ya
pacaktır. Yine arazi meselesiini halletoeısins ra
mak kalmış olan Kayseri 1971 yılı icra programı 
ioiinideidir. Meseleyi bilerek söylüyorum ki, Eski-
şeihir de arazı meselesini .halletmeye çok yakın
ıdır, Erzurum da halletmeye çok yakındır. Çün
kü, araziyi 933 sayılı Kanun iptal ©düdükten 
sonra bizim istimlâk edip, sana/yiciletre venme-
'm'iz mümkün değildir. Sanaylici ancak kendi 
parasını toplayarak ve gönül rızası ile bunları 
alır. Meselemin güçlüğü bundan ileri gelmekte
dir, 1960 ile 1970 in farkı bu. 

Aaıikaır'a 1946 dan gelir ve çok değişik se
bepleri vardır, ama Tanrı biz© kısmet edecek
tir, Aırfeara'yı da çözeceğiz, merak buyurtmayınız. 

Şimdi, Sanayi Bakanlığına bağlı kuruluşlar 
hakkımda genıeil bir malûmat ve dieğerM arka
daşlarımın tenkidlerine bu vesile ile cevap vere
rek sözlerimi kapatmak istiyorum. 

Demıoıkratük Parti Grupunun sözcüsü sayın 
Dikmen, partisi adına burada tenkidleri okudu. 
Bir psikolojik tenkid havası içindeydi. Samimi 
olaıriaik hisisötltiğıilm budur ve bir sıkmtıfa. hava 
içerüsmıdeydilier. Güzelce okudu, 'okuduklarını 
lanlaılum, o bakımdan sıkıntılı demek istemiyo
rum,-tfalkajt vferldiiklerli bilgi 1,5 sıeınie evvel kadar 
eslki. 1,5 semenin içteîlilsıiınide köprülerin altından 
çok su gedbi, Sanayi Bakanlığı ve ona bağlı ku
ruluşlar yeni ufuklara yöneldi. Simidi ben size 
ioinlaın takdim edersem herhalde memnun ola
caksınız. 

iBir enterasan durumu da tesıbit etmeye mec 
burum. Hüfkümelfâer hanıği partiden olurlarsa 
olsunlar, Parlâmento üyelerinin denetimi altında
dırlar. Parlâmento üyelerinin bu, hakkıdır, ta
mam. Hükümet programlan için de haklarıdır, 
ama görülmüş şey değildir ki, bir partinin 
büfkümeti bıir başka partili tarafından kendi 
parti programına aykırı iş yaptığı için tenkid 
edlisin. A. P. Grupları hiç kimseye vekâlet ver-
ımedii ki. Eğer, biz A. P. nin programından ay-
rıîmışısak, yanlış iş yapıyorsak bizi düşürecek 
olan, bizi muaheze edecek olan A. P. gruplarıdır. 
Hükümet programını söyleseydiniz size hak ve-
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recektim, ama A. P. grupları kimseye vekâ
let vermedi, sevgili arkadaşlarım. Kendi Hükü
metlerini onlar murakabe ederler, parti progra
mı içinde (A,. P. sıralarından «bravo» sesleri al
kışlar) kendileri düşürürler. 

RASÎM CÎNÎSLÎ (Erzurum) — Reddi mi
ras mı, Sayın Bakan?.. 

iSANAYÎ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — Onu daha açıkça söyleseydiniz, AP. 
ye yalslanairiak sibylemeseydiniz. Programı beğen
mezseniz reddi miras olur. Yoksa, A. P. Grupu-
nun vazifelerini teıkabbül ederek reddi miras ol
maz. Bilâkis, tekabbülü miras olur. O çıkıyor, 
bunun mâmaJsı böyle, beyefendi (A. P. sırala
rımdan alkışlar). 

RASÎM CÎNÎSLÎ (Erzurum) — Süz geldiniz, 
artık lüzum kalmaidı.. 

İSANAYÎ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) -— Bizi millet getirdi. Sizi nasıl getir
diyse, bizi de mlillet getirdi. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Yanlış bir 
anlajmıa var, sayın Bakan. 

(SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla)' — Hay hay, beyefendi. 

A. P. nin programının 17 ve 18 nci madde
lerine ıgöne Hükümeti tenkiıdettiniz, «(bu madde
lerden ayrıldınız» dediniz. 

ıBen de diyorum ki, bu hak A. P. Grupurıa 
meaüsup arkadaşların hakkudır, kimseye devre
dilmedi ise. 

Parlâmento tariışmalarıtnı bir Gir'tamda da 
şaka feaibul srlensibıiz, varacağımı nieltice şudur: 
Demek ki, gönlünüz hâlâ A. P. de. Samimî söy
lüyorum ve «evet» derseniz bundan memnun 
olurulm. (A. P. sıralarından alkışlar). 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Tesaımuh, 
tesaımuıh. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Allah mü
barek etsin. 

İSANAYÎ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Dsvıalmla) — Sağolun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Par
timin kütlesi biaiımdir, zaman bunu gösterecek. 

iSANAYÎ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — Tabiî. 

ıŞimdi, AP. iktidarı, hele hele hükümetleri 
devamlılık arz ederler. O halde «bu hükümet, o 
Ihükümet» diye ayırdetmek mümkün değildir. 
©özlerimin başında, da söylediğim gibi, hizmet 

felsefesi AP. nin prlogramındadır, AP. liyim di
yen herkesin gönlünde ve kafaisımdadır. (AP. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

Bir yerinde çok kapasiteli olarak aldığım 
tesJkilâJtı, kapasiteisiiz görerek 18 ayda yapılan 
çimento fabrikalarının 42 ayda yapılan faslında 
bir şahsi meseleye girilmiş, Sayın DP. Grupu feöz-
oüzlü tarafından. 

ıHülkümetlıerin devamlılığı şaihıslara bağlı de
ğildir. Ben ve bulgun âmme hizmeti gören Sa
nayi Bakanlığındaki arkadaşlarım anonim bir 
vazife şuuru içerisinde her türlü bencillikten 
uzak, elimMaı, gönlümüzün, kafamızın eridiği 
hiızımeti yaparız ve hizmet bizim için bi'titiği za
man da, teşekkür edip ayrılırız ve bizden son
rakilere yardımcı oluruz. (AP. sıralarından. 
«bravo» ıseölıeri) 

O itibarla sizin genel havasını vermek iste
diğiniz şahsi meseleye ben giremem. Çünkü, be
nim vazife şuurum ve arkadaşlarımın vazife 
şuuru anomjımidir, isimsizdir. Hele hele AP. nin 
hizmet felsefesi şahıslara bağlı değildir. Beni 
fbu bakımdan mazur göreceğinizi ümidederim. 
(AP. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Sümerbankla ilgili sorllarıınızı cevap-
lanldırniıak isterim. Bir zühul olmuş, Sayın Dik
men! Yazıı metnin 35 nci sayfasındaki rakam 
% 20 değildir. % 20 olan.yünlü mensucattır, 
pamuklu mensucatta Sümeribank mamulleri ge
nel Türkiye mamullerinin % 28 sidir. Siz spesi-
fliik olarak basma ve kaputbezini soruyorsanız, 
bu genelidir, basmanın oranı % 27, fcaputfbezinin 
% ^9 dur. O hailde burada neyi tenkiidetitiğı'ıüizi 
anlıyamadım. Sümerbank Türkiye'de pamuklu 
tekstilin % 26 sini kontofol eder. Bunu parça 
parça alırsanız bu oran basmada % 27, kaput-
ıbezinide % 29 dur. 

EKREM DÎKMEN (Trabzon) — özel teşeb
büs ile mukayesesini sondum. Affedersiniz. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — Evet % 27 si demek, geriye kalan 
özel teşebbüs istihsalidir ve % 73 üdür demek
tir. Sümerbankın nisbetini verince geriye o ka
lıyor. Yani, ben % 27 yi küçük bir rakam ola
rak göstermiş değilim. Bu zühul nereden geldi, 
ben bilemiyorum. Senato konuşmalarıma da 
baktım, orada da öyle. Senato konuşmalarım 
daha büyük bir kitap halinde idi, orada da 
% 20 değil, % 26. % 20 olan yünlü kumaş. 
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Yani burada münferit bir hâdiseyi alıp çok bü
yük bir hükme atlıyorsunuz. Benim asıl söy
lemek istediğim bu. 

Sümerbank fiyatlarında ayarlama yaptık ve 
geç yaptık. Çünkü, demin izah ettim; ekonomik 
tedbirlerde fiyatların eteğinden çekmek gere
kiyordu, Devlet bir miktar zararı kaale alarak 
ortalama % 17 oranında Sümerbank mamulleri
ne zam yaptı, ama bu demek değildir ki, filân 
kaleme % 17 nin üstünde zam yapılmamıştır. 
Evet, % 17 nin üzerinde zam yapılan kalemler 
de vardır. Kaputbezi ve basma bunlar arasında
dır. Pamuk fiyatı 190 kuruştan 320 kurusa çık
mıştır ; kaputbezi ve basma ise pamuğun ta ken
disidir. Niye gözümüzü gerçeğe kapıyalım? 

Bütçe Karma Komisyonunda konuşurken siz
den daha gerçekçi oldu D. P. nin bir değerli 
Senatörü. Sayın Dikeçligil beni tenkid. etti, 
dedi ki, Sümerbank malları dışarıdaki mallar
dan % 25 daha ucuz, Sümerbank mallarını alı
yorlar, kapıda satıyorlar, Sayın Bakan buna 
mâni olun. 

Filvaki, onun bunu demesi üzerine de değil, 
ama aklımızda da vardı, yok değil, Sümerbank 
mallarına gene hâlâ sizin verdiğiniz «gem, diz
gin» başlık misâli % 17 ortalama zam yapıldı. 
Bugün Sümerbank malları yine de özel sektörün 
mallarından oldukça ehemmiyetli bir miktar 
ucuzdur; yani, gidip de Sümerbank mağazala
rından almaya tamah edecek kadar. Herkesin 
gelirine bağlı olarak, normal gelirli vatandaş 
için, az gelirli vatandaş için yine de fiyatları 
geridir. 

Bilmiyorum, bu cevapla bu soru böylece kar
şılanmış olur mu? 

Şimdi, bir roktada sizinle mutabık olmama 
imkân yok. Nedense 1969 u bir miyar alıp, be
ni 1969 la 1970 in mukayesesine sevk etmek is
tiyorsunuz. 

Pekâlâ, dediniz ki, «SEKA hariç, Sanayi 
Bakanlığının hiçbir kuruluşu 1969 daM yüzde
leri tutamamıştır.» Bu arz ettiğiniz husus Sa
yın Ali Naili Erdem'in bütçe raporunda da mev-
cudolan bir şeydir. 

Neiden muttlak rakamları alıp da istihsallerin 
arttığını söylietmediniz? Yani, biz programı bü
yük tuttuk, programdan ge/çesı seme % 83, bu 
sene % 82 istihsal yaptık da bu senenin % 82 
isi, hiçbir yatırım yapmadan geçen senenin % 83 

ünden daha fazla idiyse, neden bunu 81 de, 82 ile 
mukayese ediyorsunuz da, mutlak rakamla mu
kayese etmiyorsunuz? Asıl mesele bu. Neden 
1969 :1a 1970 arasımda Hr tefrik yaraftmak için 
rakam oyunlarına gidiyorsunuz, ne bileyim, da
ha doğrusu, yüzdelerle oynuyorsunuz da, mut
lak rakamdan bahsetmiyorsunuz? 

(Ben okuyayım, ısize : Sümerfoanktıa 1969 da 
program oranı % 83 tahaklkuk etmiş, 1970 de 
% 82 tahaikkuk etmiş. Mutlak rakamlar, 1969 da 
1 433 000 000, 1970 de 1 486 000 000. Şimdi, 
program rakamını küçük yapsaydık, bu % 82, 
% 100 olurdu. Bunu mu istiyorsunuz? Hayır, 
(bilâkis sumu söylüyorum ki, "bütün umum mü
dür arkadaşlanıma ve bakanlık ' mensuplarına 
yapabileceğinizin biraz fazlasını gösterin, biraz 
süratli çalışalım, zararı yok, bize % 80 - 85 de
sinler, tenkitetsinler, mesele o değil, ama hedefi! 
foüyük tutmak, istihsali büyük tutmak, bizim 
hedefimiz bu. 

ıMakina ve Kimya da öyle, geçen sene % 80, 
bu sene %80, fakat mutlak rakam olarak 15 mil
yon lira fazla. Bunlar, fiyatlar artmadandır, na
zarı dikkatinizi cellbeıdiyoirum,. 1 Ocaktan evvel
dir, bunlar. 

ISEKA öyle, % 110 geçen sene, % 106 bu 
sene, ama mutlak rakam olarak 116 132 dir. He
le ıbu Şekerin hakkını yemenize razı olmadım. 
Geçen sene Şekerin istihsali 501 000 den ve prog
rama nazaran yüzdesi % 84, bu sene istihsal 
600 000 ton ve gerçekleşme oranı % 100. Şeke
rin hakikini yeldiniz. Şekeri de sayisaydumz... Şe
kerli ide sayın, Şeker de bizim kurulumuz, o da 
millî iblir kuruluş. 

Evet, çimentoda bir gerileme var. Sebebi ga
yet basit. Çünkü, geıçen yıldan sitokffiar vardı, 
gerileme omdandır, sayın arkadaşıım. Şimdi de 
Stoklar var. önce o stokları eritiyorsunuz, son
ra yeni istihsale geçiyorsunuz. Greçeaı yıldan stok 
olduğu için, yani bu rakamın yarım, bir, birbu-
'çuik farkı ile öyle büyük hükümlere, büyük ten-
kidlere girişemezsiniiz, mümkün değildir. 

Asot da öyle, geçen sene 236 000 ton yap
mışken, bu semje 358 000 ton. 

(Hele şu Karabük'ün kân meselesini sadece 
ithalâta ve demir fiyataatom artmasına ham
letmenize hayretler ettim, doğrusu. 

Ge^en sene (ithalât malı hariç ve zam hariç 
1969 bâzı üzerinden 1969 da Karabük'ün kân 
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102 964 000 lira, 1970 de 232 867 000 lira. Bun
lar 1009 baz fiyatı üzerinden alınmış rakamlar 
olup, ölthalâbtan mütevellit kârlar hariçtir. (AP. 
sıralanandan «bravo» sesleri) 

ıGelelm Makina ve Kimya Kurumunun me
selelerine : Doğrusu söylediklerinize gerçekten 
üzüldüm, hakikaten üzüldüm. Şu sebepten üzül
düm. : Bir Parlâmenton kürsüsüne gelecek bir 
mesele addetmediğimden üzüldüm. 

!Ben Makina ve Kimya Umum Müdürünün 
Antalya'n olduğunu sizin söyleyişinizle duydum. 
Samimî söylüyorum, ben Maniısa'lı ve Demircili 
biliyorum. 

ÖVEalkünıa ve Kimya Umum Müdürü kendi 
memleketine şey yapmış, Yüksek Puanlama Ku
rulunun kadarı 105 tir, beyefendi. 

îşte, sizi teşvik eden Sayın Necati Çakıroğ-
lu'nıa neden Antalya'da yapıldığınım esbabı mu-
cilbesidlir, bu yazı ve Makina ve Kimya Kurumu 
pili, - dışarıda pil yapılıyor olmasına rağmen -
Türkiiiye'nıiın öavunması için yapmıştır. O pMer 
dışarıda yoktur. Dış fabrikalar yapmazlar o pili 
ve bunu buraya yazdık, bir melbusun namusuna 
teslim etlik. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — öbür fabri
kalardan temin edemediniz mi Sayın Balkan? 

ISANAYİ BAKANI SALÂİHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — Evet efenldim edemedik. Millî 
Staıvunımıa ile bunuta münakaşası altı ay sürdü. 
Millî ıSajvumma, pil fabrikasının mutlaka Mr Dev
let kurulu tarafından yapılmasını istedi. Millî 
Ka/vumma bdr miktar sermaye verecek. O kadar 
dlilkkaltUi yazdık ki, balkınız nasıl oldu : «özel 
sektör İmalâtının kalite ve fiyatlarınım kontro
lünü sağlamak maksadiyle halen imalâtı mevcut 
bâzı pil tiplerini de yapacak şeMMe plânlanımış-
tır.» Yani, asıl yaptıkları başka şeyler, ama 
bunları da yapacaktır diye yazmışız. Mesele bit
medi, Antalya'yı neden seçtik? Gayet açık. Ora
da bir kauçuk falbrikasına başlanılmıştı, bir alan 
vartdır ve bu seödor f albrilkalarıdır, sonumda ih
racata da yöneleceğiz. Makina ve Kimya Umuım, 
Müdürü politikacı değil M, haydi benim memle
ketimi benimle ithamı edersiniz, ama Makina ve 
Kimya Umum Müdürünü, Yüksek Plânlama Ku
rulunu nasıl itham edersiniz anlıyamadımT Şim
di akümülâbörü de anlatacağım. Balkın göre
ceksiniz aynı mantalite... 

EŞKıEF DERİNÇAY (istanbul) — İller Ban
kası, Denizcilik Bankası yatırım yapanış. 

SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Olur beyefendi olur. Olur tabiî 
milletvekilliği kimsenin inhisarında değil. 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Si
nirlenmeden izah ediniz Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Hiç sinirlenmem.. 

ISAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Ve He
yeti Umumiyeye hitoaJbedMz. 

SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Teşekkür ederim, Umumi Heyete 
hitabediyorum. Yalnız, Sayın. Dikmen'in sorula
rına cevap verecek şekilde Heyeti Umuımliyeye 
hitabediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, lütfen.. Gü
ven Partisi Grupu adına konuşan arkadaşımıza 
da cevap veriyor Sayın Bakan. Bunu kabul edi-
niz. 

İSANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Aküımülâltör meselesini konuşa
lım. 

Şimdi, arkadaşlarım, bdr atoiimülâtör fabri
kası, özel teşebbüsle teşriki mıesai edilerek ya
pılacaktır, benlim kazam olan Osmaniye'den de 
müracaat vardır, raporlar Mttmişltör. 

Akümülatöre Devleit neden girdi?. Bir kere 
(bu bir karıma teşebbüs. Ben size akümülâtörün 
hikâyesini anlatayım, bunu bilen arkadaşları
nıza danışınız, doğru mudur eğri midir ve yap
tığımız hareket, hakikaten halk yararını mıdır, 
başkalarının yararına mıdır, siiz hükmünüzü ve
rin. 

Akümüllitör Türkiye'de karteldir beyefendi. 
Akütoülâitör fiyatlariiyle mücadele edfiM dedi
ğimiz zaman, ellerinde kurşun yoktu ve kurşun 
tahsisini keserek 1908 de zorlamayla akümülâ-
tör fiyatları düşürülmüştü. Kurşunu ellerine 
geçiren aJkumülâtörcüler 4 müessıesıeyi birden 
parselleri altına aldılar ve 1969 Mayısında 100 
lira, 1969 Eylülünde 50 - 00 lira giiM, her biri 
bdr akümülâtörün bedelli edecek değerleri ilâve 
ettiler. Halk İçin bu karma teşebbüse girdik. 
Kurşunu kesemezdiniz çünkü kurşunu vardı. 
1968 deki 1969r daM gülbd tahsisle mücadele edite-
dekmiş. Gelelim o noktaya : 

Bu kararlan fevkalâde düşünerek verdik. 
©u ne demektir?. Dışardan ucuz akümülâtör gfc-
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tirlmlek demıekit'ir. Bir alesta tahsisi bırakıp içfi-
yatlar yükselirse, dolar ödiyerek dışardan ucuz 
altiümülâtör getireceksiniz. 1969 senesinde dolar 
durumu buna imkân vermiyordu. 1968 de oldu, 
1967 de oldu, ama 1969 da 4 milyon doları tah
sis edip bir fiyalt mfekanizmasını düşüreceğim 
diye, dışardan aikümülâtör getiremezdik. Sonra, 
1 milyon, 2 - 3 milyon dolar vterip dışarıdan akü-
ımülâltlöfr götüreceğimize; 24 milyon liralık özel 
isektJörü, 14 versin 15 versin, kaltesi ve fiyatını 
da ayartemanız suretiyle aynten Süımerbank ma
mullerinde olduğu gibi bu miekariizmiayı ön
lerseniz bunda ne zarar var, halikın zararına mı 
bu? Kaldı ki, bu tesis 1971 de planlanacak, 
etütleri bitli 1972 - 1973 te bitecek ve 1973 te 
de Türkiye'nin kapasitesi; yeni oifconuo'td/v en
düstrisi, fabrikalar, şu bu dolayısiyle isleni
len seviyeye ulaşabilecek. Akümülâtör mesele-
isinin aslî da budur. Yoksa, Adana ile Antalya'yı 
değişjmeık değildir. Bien isiterdüm ki, Makina 
Kiımya Kurumunun, Türkiye 'nin yıllarıdır hayâ
lini kurduğu motor fabrikası projesini tahak
kuk dMrmesinie aynen C. H. P. I arkadaşla
rımın Senatoda ve Mecliste söyledikleri gibi 
sevinmiş olasınız. Orada söz verdiğimiz etütler 
bitmiştir, buradadır. Pörkinslıe yapılamaz. Çün-
<kü, Pörkümsin müsaadesi iptal edilmiştir. 

IŞİmdi, sayın arkadaşımı eski bir sanayi ba
kanından bahsederek dediler ki; «vaktiyle orar 
da mıeraslimlde bulundu (konuşmadı» Pörkins, 
% 16 kârla muayyen bir miktar motor yapmaya 
talip olmuş, o zamanki Hükümet ve Yüksek 
Plânlama Kurulunun toarariyle - Yüksek Plân
lama. Kurulu kararı çıkmıştır - 6224 sayılı Ka
nuna uygun olarak Balkanlar Kurulu karariyle 
müsaade verilmiştir. Yani herkes bumda muta
bık. Temel altıma, (x) ĝ ünü olmuş (y) günlü ol
muş ben bunu anlayamadıim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ha-
ızırhikliar tamam. 

ISANAYİ BAKANI SELÂlHATMN KILIÇ 
(Devamla) — Temel atmak için hazırlıklı ol
sanız ne olacaktı? 

RASfflM OiNîSLt (Erzurum) — IBugüne ka
dar olduğu gibi politika olurdu. 

ıSANAYÎ BAKANI ISALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Kaldı ki, adam yüzde 16 kârı be
ğenmedi, müracaatı var. 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Tabiî 
başka yerlere başka tâvizler verilince beğen
mez. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, müdahale 
etmeyiniz. 

ISANAYÎ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — iSayın Korkmazcan, bunların hiç
birisi beni etkilemez ve doğru da değildir. 

HASAN KORKMAZ'OAN (Denizli) — Bun
lar bildiğim mesele İSayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, müdahale 
etmeyiniz efendim. 

(SANAYİ BAKANI ISALÂHATTİN KILIÇ 
^ (Devamla) — Pörkins motor miktarını azalt

mak istedi ve % '16 kâra razı olmadı. Daha yük
sek kâr ve daha az motora razı alsaydık bizi bu
rada tenkidedebilirdiniz. Evet, yabancı serma
ye, müsaade verildi yapacağız dendi ve yapıl
madı. Mesele bundan İbarettir, pörkins meselesi 
bu. önü de bu arkası da bu. 

Türkiye - Demir - Çelik endüstrisi ile ilgili 
hususları cevaplamak istiyorum. 

Türkiye'nin demir tüketimi, plân tahminleri
ni iki yıl Öne aşmıştır. Yani plân, 1071 de 
adam başına 47 - 48 kilo demir tüketileceğim 
tahmin etmişken, bu rakama 1969 da varmışız
dır ve büyük sıkıntılar çekmişizdir. İSayın Ah
met Durakoğlu'nun düşündüğünün aksine, Ada
let Partisi İktidarı kadar demir politikasına 
dört elle sarılmış bir iktidar yoktur. Ne yapmı
şız? 

068 000 ton kapasite ile kurulan Ereğli De
mir - Çeliğin kapasitesini, 1970 yılında yeni bir 
yatırım yapmaksızın 503 000 tona çıkarmışız. 
Yüzde 16, yüzde 20 istihsali artıracak sinterle-
me teşkilâtının 1970 Nisanında temelini atmışız. 
Ereğliyi birinci kademe 1 600 O00 ton istihsale 
ulaştıracak 195 milyon liralik tesisin anlaşmala
rını bitirmişiz. Üçüncü Demir - Çeliği, değil 
1975 sonunda, 1973 sonbaharında bir fırını dev
reye sokacak şekilde şiddetlendirmişiz. 'Sayın 
Dıırakoğlu arkadaşımız memnun olsa da olma
sa da, (Sivas'lıların şükranları, teşekkürleri her 
zaman bizimle beraber olmuştur; bir il komplek
sine kapılmadan vatanın dört köşesine hizmet 
etmek bizim vazifemizdir. Divriği'de 200 O00 
tonluk pik tesisi yapılacaktır. 

Şimdi, nasıl oluyor da bu projeler, olmadan, 
daha doğrusu konuşma ile bu hale geliyor mea
lindeki iddiaları cevaplandırıyorum. 
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Divriği yüksek fırını 1970 programında idi. 
Yılbaşında 16 ecnebi firmaya, «ihale ile ilgili 
misiniz» diye mektup yazdık. Sekiz firma «evet 
alâkalıyım» deyince ihale dosyasını onlara gön
derdik ve Eylül ayından evvel ihaleyi veremi-
yeceklerini beyan ettiler. Daha doğrusu tek
lif vermediler. Bilâhara Ocak ayına temdidet-
ti. ihale Ocak ayına uzatıldı ve iki firma, be
deli yüzde 40 yerli olmak üzere tekliflerini ver
di. ihaleyi değerlendirmek de, fevkalâde karışık 
bir mekanizma olmasına rağmen Mart ayına ka
dar değerlendireceğiz. 

(Sayın Durakoğlu dedi ki; «ISayın Başbakan 
ve 'Sanayi Bakanı 'Sivas'da 100 000 ton pik ya
pacağız diye beyanda Ibulun'du.» Bu, iSivas'lıla-
rın bizden talebiydi. ISivas'la Divdiği arasındaki 
meseleyi kendileri benden çok iyi bilirler. Ben 
burada girmek istemiyorum. ISivaslılar beni bu
rada, Sivas'ta, defalarca bu beyana icbar etmek 
istemişlerdir. Parti farkı gözetmeksizin, beledi
ye reisi dâhil zatıâlinizin makamını sonradan 
işgal eden bizim mebuslar dâhil, sizin mebuslar 
dâhil, ama bu beyanı yapmadım. Divriği'yi 200 
bin 2Û0 bin parçaladım.. Hayır mümkün değil
dir demişim, etüt yok. Daha evvel etüt vardı. 
Sivas da Çetinkaya 'gibi hemen Divriği'den bi
raz farklı çıkan bir pik mıntakası idi ve «Pik-
sat» 'diye de bir kuruluş kurmuşlardı, gönülle
rini pik'e bağlamışlardı. ISivas'm üçüncü demir -
çelik mücadelesini de hepiniz bilirsiniz. Bütün 
bunlara rağmen, ben Devlet ciddiyeti içerisinde 
Sivas'a, Senato konuşmalarına gelinceye kadar 
ciddî bir beyanda bulunmadım, yani taahhüdü 
tazammun eder bir beyanda bulunmadım, Bu, 
Sivas'lıların kendi isteği. Ama, hiçjbir zaman da 
Sivaslıların o kadar büyük bir iştiyakla çalış
malarını, nineler çocuklar paralannı vermişler, 
100 milyonluk taahhüde girmişler, şirket kur
muşlar, 12 milyonu toplamışlar, yani bu arzu
larının - görmemeye imkân yoktu. Kaldı ki, Si 
vas, hem üçüncü demir - çelik dolayısıyle hem 
Divriği Pik Fabrikası dolayısıyle muhtelif de
falar etüt edilmişti. Sivas bizim için meçhul de
ğildi ki. Ula yabancı firma tutacaktık veya 
etüt üç sene sürecekti. Buna ihtiyaç yoktu. 

Sivas için hadiseler şöyle gelişti : Gerek 
özel sektör, gerek kamu sektörünün demir - çe 
lik istihsali büyük oranda artınca, ferro-silis 
ve ferro-manganm tonu Türkiye'de 18 000 lira

ya çıktı. 300-400 dolarlık şeyler. Dışarıdan ge
liyordu, bilhassa transferden evvel. O halde, 
pikten çok daha değerli olan bu mamulün nere
lerde yapılabileceğini etüdettik Sivas için piki 
birinci derecede düşünmedik, çünkü kok kö
mürü nakli hem Divriği'ye, hem oraya çok uzun 
mesafe idi. Onun için 100 000 tonluk piM kok 
kömürü kullanarak değil, mehtemelen sizin bu
rada tenkit ettiğiniz elektrik fırını vasıtasıyle 
yapmak inşallah mümkün olur. Zaten mutlaka 
da yapacağız demiyorum, etütlerini yapacağız 
diyorum. Bu iş şöyle gelişti; Bakanlığımızın 
müşteşariyle Karabük Demir-Çelik Umum Mü
dürünü pik Sivas'ta kömürle yapılamayacağı
na göre^ çünkü demiryolu kapasitesi dolduğuna 
göre - Doğu ve Batı Almanya'ya gönderdim. 
Orada «Zeissgiter» firmasiyle temas ettiler, An
kara'ya döndüler. «Zeissgiter» firmasının müte
hassısları Sivas'ı bir genel etüt olarak gördü. 
Ondan sonra Karabük Demir - Çelik İdaresi, 
«Zeissgiter» firmasının da tavsiyesi ile bir ön 
etüt yaptı. Bu ön etüdün sonuçlarını burada 
yazdık. Mesele bitmedi. Yüksek Plânlama Ku
rulu kararı var mıymış yok muymuş?. Bakın 
burada ne yazmışız: «1974 de hizmete verilme
leri gaye alınarak ve bir elektrikli pik yüksek 
fırınının kurulması için etütlere başlanılmış, ön 
etüt de vardır, bitmiştir, ama fizibilite değil
dir ve yıl içinde bitirilerek özel sektörün de iş
tirak edeceği karma kuruluş vasıtasiyle inşaa
tına geçilecektir.» İnşaatına geçilecek taahhü
dünü de buraya yazmışız. Neden sonra? Fizibi
litelerden sonra. O da şöyle cereyan etti. Ma
dem bilginiz bu hususta hakikaten çok, tamam
lamak istiyorum: Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarı, mütehassıslarıyle beraber Sanayi Ba
kanlığının bütün temsilcileri ve Karabük'ün 
temsilcileriyle Karabük'e gittik. Türkiye'nin, 
demir - çelik politikasını baştan aşağı gözden 
geçirdik, gece yarılarına kadar. Orada bu karar
ları verdik. Ama günü gelecek bu," resmiyete 
konacak. Etüt biterse yine aynı şahıslar bir 
masanın etrafında buluşacaklar, bunu Yüksek 
Plânlama Kurulu haline getirecekler ve dedi
ğim de budur. 

O bakımdan, yani hiç müstenidatsız lâf söy
lemediğim veyahut «Etütler yapılmadı» şeklin
deki sözleriniz varit değildir, bundan da mem
nun olacağınızı ümidederim. 
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Kâğıt, şeker için burada yazıldığı için, vakit 
çok geç oldu, atlıyorum. Yalnız, şekerde bir 
noktayı ben de hakkaniyet olarak söylemek 
mecburiyetindeyim. 

1970 yılında Şeker Şirketi çok başarılı bir 
operasyon yapmıştır. 600 bin tonluk programı
nı tutmuştur, 700 bin ton 1971 programını tu
tacaktır. 1 250 000 dekar olan ekim sahasını 
1 550 000 dönüme, 300 bin dönüm daha fazlaya, 
hiçbir fabrika ilâve etmeden kampanya sürele
rini artırarak sağlamıştır ve 700 bin ton istihsal 
edecektir. 

Mesele burada da bitmedi. Fiyat artması 
suretiyle bu sene ödememiz lâzımgelen pancar 
bedeli 849 milyon lira ve bugünkü tarihle öde
diğimiz para - ki, daha evvelki meclislerde, bu
lunan parlömanterler pancar parasının ödenme
sinin nasıl büyük bir mesele olduğunu çok iyi 
bilirler. - 849 milyon liranın 740 milyon lirasını 
fiilen ödemişizdir. Eğer geçen seneki fiyatlar
la, daha doğrusu geçen sene aym mevsimde öde
diğimiz para 472 milyon, bu sene 740 milyon. 
849 milyona ulaşmak için fiyat artmasına rağ
men 109 milyon borcumuz kalmıştır, Şubatın 
sonudur. 

Çimento meselesinde ihracatla dahilî piyasa
yı dengeliyerek inşaatları yürütmek zorımluğu 
vardır. Çimento meselesinde, «İnşaat vaktiyle 
18 ayda yapılıyordu, şimdi 42 ayda yapılıyor». 
Bu doğru değildir. Ancak, mesele parayı bi
rinci günden oraya gömmek değil, dış piyasa 
1 090 000 tona talip, bağlanmışsınız, tç piyasa
nın bir şeyi var; o halde inşaatlarınızı, Aşkale'
yi harekete geçireceksiniz, İsparta'yı harekete 
geçireceksiniz, Adana'nm tevsii bitmiş, Gazian-
tep'in tevsii bitmiş. Bolu'yu, Ünye'yi ona göre 
ayarlıyacaksmız, Kars'ı ona göre ayarlıyacaksı-
nız. 

Sorunuz bana, niçin Aşkale'yi harekete ge
tirmediniz? Van fabrikası % 30 randımanla ça
lışıyor da onun için. Yoksa 18 ay, 42 ay mese
lesinde, cevval bir kadro teslim edilmiş de, onun 
yerine âtıl bir kadro kurulmuş... Bunlar psiko
lojik sıkıntılardır. Kaldı ki, çimento sanayii 
endüstrisinde de son aya kadar hiçbir değişik
lik yapılmamış idi. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Aşkale'de 
enerji yok, nasıl çalıştıracaksınız? 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Aşkale'de enerji yok. Onu ben de 
biliyorum. Ama Tortumla ve şehir şebekesiyle 
yüzde 10 - 20 ile çalıştırmak imkânı vardır ve 
zaten bugün için Aşkale mıntakasını, Erzurum 
mıntakasmı da Van'dan besliyoruz. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 
sözcüsü arkadaşım Sayın özdemir'in belirttiği 
hususlara cevap vermek istiyorum. 

Biz, İkinci Beş Yıllık Plân ilkelerine bağlı 
olarak hiçbir yeni montaj müsaadesi vermemi
şizdir ve üç montaj müsaadesini de iptal etmi
şizdir. Bu, Adalet Partisinin politikasıdır. Ga
yemiz montaj müesseselerini mümkün olduğu 
kadar birleştirerek imalât oranını artırmaktır. 
Plâna aynen uymuşuzdur. 

Her ne hizmetse aynı tenkitleri Cumhuriyet 
Halk Partisinin Senatodaki sözcüsü Sayın Pes-
tilci de söyledi. Ona da aynı şeyleri söyledün. 
Bâzı şeyler kelime kelime biribirinin aynı. 

Demir çelik birliğiyle ilgili izahatı ver
dim. Karabük Demir - Çeliğini bir anonim şir
ket haline getireceğiz. Bunun için bir protokol 
hazırladık. Birçok özel sektörle beraber Türki
ye Demir Çelik Birliğini kuracağız, dedim. 

Yurt dışından alınacak lisans ve kntw -
hov/'lar için kamu sektörüne ve özel sektöre yol 
gösterecek müesseseyi kurduk, hattâ 47 proje
ye ait incelemeyi yaptık. Bunu da aynen Sena
todaki konuşmamda da ifade ettim. Kurduk, 
yani plânın emrini yerine getirdik. 

Çok enteresan bir şey söylediler. Bunun da
vacısı biz oluruz, dâvâlıları kendi içlerindedir. 
Ereğli Demir - Çeliği çok israfil bir kuruluş 
olarak nitelediler. Arkadaşlarımdan Ereğli De
mir - Çeliğin servise açılış tarihini sordum; Ma
yıs 1985. Peki, Adalet Partisi Koalisyon halin
de... Ne zaman iktidara gelmiş? Zannediyorsam 
11 Şubat 1965 te de son İnönü Koalisyonu ay
rılmak mecburiyetinde kalmıştı, işte ondan 10 
gün sonra. Yani, Şubat 1965 te Adalet Partisi 
Koalisyon halinde iktidara gelmiş, yani bir ay 
sonra Nisan geçmiş, Mayısta gitmişler fabrikayı 
açmışlar. E... Bu israfil bir kuruluş idi ise, biz 
do sizinle beraber bunun dâvacısıyız ama, dâvâ
lısı biz değiliz, davalısı sizin içinizdedir. Biti
mi 1965. Dediniz ki: «Çok israfil bir kuruluş
tur.» Aynen öyle dediniz. Ama mesele o kadar 
pek kötü değil. Biz sizin kefaretinizi ödedik, 
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168 bin ton kapasiteli fabrikada hiçbir yatırım 
yapmadan, - şu anda yatırımlar var, yanlış an
lamayın, fakat istihsale geçmedik - 1970 te 503 
bin ton istihsal sağladık. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Alt yatı
rımlar bir milyon tona göredir. Onu da biliyor
sunuz Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Efendim fırınları konuşuyorum, 
yani yeni yatırım yapmadan. Onu demin izah 
ettim. Bir milyon tona da değil, 1 657 000 tona
dır, 195 milyor dolar. Onun da anlaşmalarını 
imzalalık Umum Müdürümüz daha 15 - 20 gün 
evvel Amerika'dan döndü, Senatoda izahat ver
dim. 

Adalet Partisi ve Millî Güven Partisinin- de
ğerli sözcülerine çok teşekkür ederim. Hakika
ten beni ve arkadaşlarımı teşvik edici şeyler 
söylediler, kendilerini maJhcubetmemeye .gayret 
edeceğiz. 

Sayın Durakoğlu, geçen sene de aynı şey
leri söylediler, hattâ geçen sene bir vesile ile 
Karabük Demir - Çelik, Türkiye Demir - Çe
lik Sanayiinin Yüksek Denetleme Kurulu ra
porunun müzakeresinde de 1968 - 1967 de aynı 
şeyleri söylediler. Bizim tutumumuz bu. 

Dört tane demir - çelik fabrikası; Sivas 
+ {Divriği, fezel sektörün (takriben 1300 îbin ton 
kapasitesi ve 4 ncü Demir - Çelik fabrikasının 
da projelerini biz yapacağız dedim. Tasrih 
ediyorum; fabrikayı biz yapacağız demedim. Se
natoda da böyle demedim, Bütçe Komisyonun
da da böyle demedim; etüdü biz yapacağız de
dim. Yani, elimizdeki mevcut etütler, Ereğli 
dolayısiyle dışarıya yaptırttığımız etütler, 3 ncü 
Demir - Çelik dolayısiyle dışarıya yaptırttığı 
mız etütler, Karabük'ün gelişmesi, Sanayi Ba
kanlığının gelişmesi bize şu intibaı verdi ki, 
biz bunu kıvırırız. Yani, yer seçiminin kapasi
tesini kıvırırız ve bunu biz yapacağız. Dediğim 
mesele bu. Yoksa, inşaatı Sanayi Bakanlığı ya
pacak, bir şirket statüsü içerisinde yapılacak... 
O belli değil. Ona, gün geldiği zaman karar ve
receğiz. 

Şimdi, bir nebze de önümüzdeki yıl prensibo-
larak neler yapacağız Sanayi Bakanlığı ola
rak. Birkaç kelime ile ona değinmek istiyorum. 

Meselelerimiz bir noktaya gelmiştir. Sanayi 
Bakanı olarak üzerinde ısrarla duracağım üç 

husus: Sanayi projelerinin Türkiye'de yapımı 
ve proje kredileri; bununla müterafik olarak 
933 sayılı Kanunun yerine kaim olacak İhracat 
ve Kalkınma Bankası ve nihayet sermaye kanu
nudur. 

Buna ilâveten Türk ekonomisi muayyen bir 
noktaya gelmiştir ki, artık Türkiye'ye şâmil fi
yat ve kalite kontrolü bütün şümulüyle yapıl
malıdır. Birkaç yerdeki sanayi bölge müdür
lükleri, 8 - 10 yerdeki il sanayi müdürlükleri ve 
birkaç kazadaki sanayi memurluklariyle bunu 
yapmaya imkân yoktur ve Sanayi Bakanlığının 
1971 yılı içersinde Türkiye'nin gelişen ekonomi
sine muvazi olarak kalite ve fiyat kontrolü ba
kımından hazırlıklı, teşkilâtlı olması gerekecek
tir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleriyle ilgili olarak; 
440 sayılı Kanunun tadili, iktisadi Devlet Te
şekkülleri personel Kanunu hedefimiz olacak-
tii". Kuruluş kanunlarının tadili Yüce Mecliste
dir. Sermaye Teyzidi kanunları Yüce Meclis
lerden geçmiştir ve Türkiye demir - çelik en
düstrisine, iktisadi Devlet Teşekküllerine ver
mek istediğimiz genel holdingin bir mostrası 
olmak üzere, Devletin demir - çelik endüstrisini 
bir anonim şirket statüsü altında toplıyacağız 
ve buna benzer iktisaJdi Devlet Teşekküllerinde 
holdingleşmeye ve büyük Devlet kuruluşlarına 
doğru gidilecektir. Mevcut teşekküllerin artık 
endüstrileşen Türkiye'de muayyen sınıflamalara, 
yani eski fonksiyonlarından değişik fonksiyon
lara veya ihtisaslaşmaya gitmesi gerektiği ka
naatine vardık Nitekim, Makina Kimya Kuru
mu, bir kimya kurumu değildir. Baruttan baş
ka kimya ile uğraşmaz. Tam aksine makina ve 
elektrik kurumu ve hattâ elektrik kurumuna 
dönecektir. 

Petro - Kimya endüstrisi, azot endüstrisiyle 
çok yakından ilgilidir. Etibank, bir maden iş
leten müessesedir. Karabük Türkiye Demir 
Çelik Müessesesi maden işleten müessesedir. 
TEK, elektrik üreten bir müessesedir ama elekt
rik aletleri de yapan bir müessesedir. Bir kıs
mı Etibanktadır. 

Hülâsa, gelişen ekonomik şartlar içerisinde 
Petro - Kimya, elektrik, elektronik, azot ve de
mir çelik sanayiini, bu dediğim genel meka
nizma içerisinde ve demir - çelik sanayimden 
bağlıyarak bir genel anonim şirket ve bilâhara 
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de Devlet kuruluşlarını, - gelişen bir fikrin he
nüz kesinleşmiş haliyle söylemiyorum ama, bir 
tek noktası kesinleşmiştir; - bir holding haline 
getirme fikrinin tatbikatına gireceğiz. Bu, daha 
müessir bir İktisadi Devlet Teşekkülleri manzu
mesini meydana getirmek maksadiyledir. 

Sayın milletvekilleri; bütçemize gösterdiğiniz 
alâka ve tenkidlere teşekkür ederin. 

Bu bütçe kanuniyle Sanayi Bakanı olarak 
bana ve Bakanlığın değerli mensuplarına yet
kiler veriyorsunuz, para veriyorsunuz, personel 
veriyorsunuz, fabrika veriyorsunuz, makina ve
riyorsunuz. Yani bize bir güc veriyorsunuz. 
Biz bu gücü büyük bir titizlikle, büyük bir iyi 
niyetle milletimizin ve memleketimizin sanayi 
gelişmesine harcıyacağız ve bundan emin olma
nızı istirham eder, hepinize en derin saygılarımı 
sunarım, teşekkür ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, soru sormak 
için buyurun. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakana aylarca önceden Ga
ziantep'in küçük ve organize sanayi sitesi konu
sunda sorum var, bunlara cevap almak istiyo
rum. 

Orada sorduğum konular mahfuz kalmak 
kaydiyle, yazılı konuşmalarında organize sanayi 
projesinin tamamlandığını buyurmuşlardır. Bu 
proje deyiminden önproje mi, uygulama proje
si mi, yoksa her ikisi mi tamamlanmıştır? 

Bu proje maliyetinin 33 403 100 Tl. olduğu 
yazık konuşmalarında var. Buna altyapı tesis
leri maliyeti dâhil midir? 

Altyapı tesislerinin Gaziantep Belediyesince 
yaptırılması, Bakanlıkça sözü geçen belediyeye 
teklif edilmiş midir, bunun tutarı nedir? 

Sanayi sitesinin su ihtiyacı nereden karşıla
nacaktır, maliyeti konusunda bir etüt yapılmış 
mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 

(Devamla) — Teşekkür ederim. 
Mümkün olan kısmına cevap arz edeyim. Bu 

bir proje detayıdır, itiraf edeyim ki tamamiyle 
bilmiyorum. Yalnız, bu, organize sanayi böl
gesi için bir ujgulama projesidir ve bu mânada 
buradan tatbikat projeleriyle parça parça iha
leye konulabilecek bir projedir. Küçük sanayi 

sitesinin de projeleri bitmiştir ve hattâ pilot 
projenin tatbikatı vardır. Pilot projenin İn
giliz mütahassıslariyle beraber tatbikatı var
dır. 

Küçük sanayi projelerinin yapılması hakika
ten bir dar boğazdır. Odalar Birliği yapar, mu
ayyen mühendislik firmaları yapar. O itibarla, 
onların da projesi bitmiştir ve 1971 yılı hem kü
çük sanayi sitesi için, hem organize sanayi 
sitesi için bir icraat yılı olarak - ki 60 milyon
da 20 milyon tahsisatımız vardır ve programları
mıza Gaziantep dâhil edilmiştir - devam ede
cektir. 

Küçük sanayi siteleri için altyapıyı bizim 
yapmamız mümkün değildir. Gaziantep Bele
diyesi bana müracaat etmiştir, bu doğrudur. Ve 
pilot projeyi Bakanlık yaptığı için pilot pro
jeyle amalgam ederek altyapıya yardımcı olup 
olamıyacağımızı ve hattâ istimlâk edilen arazide 
bir kısım çimento fabrikası için kil alınaca
ğına ve bu site de esnafın olduğuna göre, bu 
kilin bedelini ödemek suretiyle her hangi bir 
şey yapıp yapamıyacağımızı benden sormuş
tur. 

Eğer nizamlar mâni değil de takdir ölçüleri 
Bakanlığımıza ve Bakana mevdu ise bu nok
tada yardım etmek istiyeceğim. Ama şu anda 
bu bakımdan, altyapıların yapılması usul ola
rak Sanayi Bakanlığı tarafından yapılmamak
tadır. Ama pilot projenin parasını temin ve kil 
parası olarak altyapı projesine yardım edebile
cek bir imkân, bir kapı bulabilirsek bundan sa
dece memnun olurum. 

Sorduğunuz di^er hususlarda, içine svyn ve 
keşiflere ait bedelleri lütfederseniz yazılı ola
rak bildireyim Çünkü projeıer yanımda aegıl-
dir. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Ay
lardan beri bekliyoruz Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Yazılı sorulan uzun süre beklet
mek âdetimiz değildir, ama neden geciktiğini 
bir tetkik edeyim. Ben bu sabah bile Bütçe 
Komisyonunda ve Senatoda bana sorulan sual
lerin cevabını gönderdim. 

BAŞKAN — Soru kısmen cevaplandırılmış
tır, kısmen de yazılı olarak cevaplandırılacak
tır. Sayın özdemir, buyurun. 
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NURETTİN ÖZDEMİR (Gümüşane) — Sa
yın Başkan, aşağıdaki sualin Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılmasına müsaadenizi istir
ham edeceğim 

BAŞKAN — Yazılı mı olsun efendim? 
NURETTİN ÖZDEMİR (Devamla) — Bu

rada belki cevaplandırılabilir. 
BAŞKAN — Verin, yazılı ise biz zapta geçi

relim efendim. Eğer sorunuz yazılı ise verin de 
zamandan tasarruf edilsin. 

NURETTİN ÖZDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkan, bir kısmı belki burada cevaplandırıla
bilir. Onun için okuyorum efendim. 

Makina - Kimya Endüstrisi Kurumunun ta
şıt araçları imâline başhyacağı Sayın Bakan 
tarafından Cumhuriyet Senatosundaki konuş
malarında ifade edilmiştir. Bu konudaki bir 
söylentinin Sayın Bakan tarafından aydınlatıl
masına müsaadelerinizi rica ediyorum. 

1955 senesinde montaj sanayii olarak kuru
lan, bilâhara Montaj Talimatnamesindeki şart
lan yerine getirmediği için dövizinin kesilmesi 
ve faaliyetinin durdurulması cihetine gidilen 
ve daha sonra Türk ortağı tarafından tesisleri 
bâzı iş adamlarına ve Ordu Yardımlaşma Ku
rumuna satılması istenilip, hangi netice... 

BAŞKAN — Sayın özdemir, bu çok uzun
dur. Bu soru değil, iki sayfa soru olur mu 
efendim? 

NURETTİN ÖZDEMİR (Devamla) — Ay
rı ayrı sorular efendim. 

BAŞKAN — Verin bana da ben zapta geçi
reyim efendim Sizin gibi daha çok soru sahibi 
var efendim. Verin de vakitten tasarruf ede
lim. 

Verin efendim, bunu burada okutacağım. 
imzanız tahtında değil mi efendim onlar? 

NURETTİN ÖZDEMİR (Devamla) — Ha
yır efendim, ayrı ayrı sorular. 

BAŞKAN — Buyurun okuyun öyle ise. Yal
nız, lütfen esası okuyunuz. 

NURETTİN ÖZDEMİR (Devamla) — Jeep 
fabrikasının fahiş fiyatla Makina - Kimya En
düstrisi Kurumu tarafından satmalmdığı doğru 
mudur? Söylentinin mahiyeti ve aslı nedir? 
Parası ne miktar olarak tesbit edilmiştir? Bu 
konuyu Makina - Kimya Endüstrisi Kurumu
nun faaliyet sahasına çekmek İkinci Beş Yıllık 
Plâna ve Hükümet programına uygun mudur? 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Makina Kimya Endüstrisi Ku
rumunun jeep fabrikasını satmaldığı doğru de
ğildir. Ama, Türkiye'nin bir jeep fabrikasına 
ihtiyacı olduğu doğrudur. Bu fabrika satınalın-
mamıştır. Aşağı - yukarı birinci yıl beş bin 
olmak üzere, % 45 te kaldığı için, jeep fabri
kasının 12 000 000 dolarlık müsaadesini ben ip
tal ettim. 

Ama Türk Ordusunun, Türkiye köylerinin, 
yani tümüyle Türkiye'nin arazi arabasına ihti
yacı olduğunu da bir gerçektir. 

Hiç tereddüdünüz olmasın, Makina - Kimya 
Endüstrisi Kurumunun mütehassıs ve mühen
disleri bir rapor tanzim etmişlerdir. Her türlü 
fiyat takdirlerinin kanuni yolda ve en ciddî 
usullerle yaptırarak bu fabrikayı almak istiyo
ruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır. Yılda 
12 milyon, gelecek sene 15 milyon dolar, kana
yan bir yara gibi heder olup gidecektir. Ama 
bunda hiçbir tesir bahis konusu değildir. Aynı 
zamanda Millî Savunma Bakanımız da bizi de
vamlı olarak sıkıştırmaktadır. Mesele, tetkik 
halindedir. Gerekirse Teknik Üniversiteye, ge
rekirse Ticaret Mahkemesine her türlü takdir 
yaptırılarak bu mesele halledilecektir. 

Ben Sanayi Bakam olarak Türkiye'nin, ara
zi arabasına ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 
Ufak bir misal; daha iki gün evvel üç belediye 
reisi kendilerine jeep alınması için bana müra
caatta bulundular. Halbuki, jeepin montaj mü
saadesini ben iptal ettim. 

Değer bedelini vererek Ordu Yardımlaşma 
Kurumu da buna ortak olmak istiyordu. AID de 
bu işe büyük bir yardım yapacaktı, bir şans
sızlık oldu, şimdi burada söylemiyeceğim bir 
hâdise cereyan etti, bir şeyler oldu, bu iş ge
cikti. 

Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğu hususuna 
emin olmanızı rica ederim. Arkadaşımız bunu 
en ciddi bir şekilde tetkik etmişlerdir. Arka
daşlarım, bundan sonraki tetkikleri de hiçbir 
şüpheye mahal bırakmıyacak bir şekilde yapa
caklardır. Bu çalışmalarla Türkiye'nin bu ih
tiyacını görmeye gayret edeceğiz. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu jeep fab
rikasını satmaldığı takdirde ikinci senenin so
nunda % 85 ini Türkiye'de yapılır hale getire
cektir. Bu husus Kırıkkale ve buradaki tesis
leri kapsamaktadır. 
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Ama, başka bir zat çıkar da bugünkü asgari 
miktarımız olan % 55 ten başlamak üzere bu 
fabrikayı alırsa, biz yine de fevkalâde mem
nun oluruz, O zaman Makina Kimya Endüstrisi 
Kurumunun kaynaklarının başka istikâmetlere 
çeviririz. 

Beş yıllık plân bunu derpiş edemez. Beş yıl
lık plân binek arabalarını derpiş etmiştir. Ama 
mevcudolan bir tesis ikinci beş yıllık plânın 
tahmin edemiyeceği bir muvaffakiyetsizliğe 
mâruz kalmıştır. 

Türkiye'nin jeepe ihtiyacı vardır. Biz, ma
kina Kimya Endüstrisi Kurumu veya başka or
taklarla bu işi halletmeye gayret edeceğiz. Ben 
bu işin hallinde kendimi çok gayret sarf ederek 
uğraşmaya mecbur hissediyorum. 

BAŞKAN — Soru, bütün genişliğiyle izah 
edilmiştir. 

Sayın Bakan, şimdi yazılı olarak cevaplan
dırılması arzu edilen sualleri okuyorum. 

Sayın Kars Milletvekili Musa Doğan'ın so
ruları : , 

«1. Doğu Anadolumuzun, Çukurova kadar 
münbit ve verimli olan İğdır - Araş ovasında 
dış piyasada en çok tutulan, en iyi elyaflı pa
muk yetişmektedir. Adı geçen yerde bir iplik 
veya dokuma fabrikasının kurulması Sayın Ba
kanlıkça düşünülmekte midir? 

2. İğdır ovası ve Araş nehri vadisinde çok 
miktarda verimli ve emek - değer bakımından 
son derece tatminkâr şeker pancarı yetişmek
tedir. 

Sayın Bakanlıkça, İğdır ovasında bir şeker 
fabrikasının kurulması düşünülmekte midir? 

Millî gelirimize büyük katkısı olacak bu 
iki sorumun nazarı dikkate alınarak incelenme
sini rica ederim.» 

Sayın Bakan, arzu ederseniz iki soruya da 
yazılı olarak cevap verebilirsiniz. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — Yazılı cevap vermeyi tercih ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın 
Hasan Tosyalı'nın sualleri : 

«Başvekilim Sayın Süleyman Demirel, 8 nci 
kâğıt fabrikasının senelik orman emvali istih
salinin 1,5 milyon metreküp olan Kastamonu'
da kurulacağını son Karadeniz seyahatinde yap
tığı konuşmada ilân ve bunu, Kastamonu heye
tini kabul ederek vaadetmişti. 

Etütlerine başlanan Kastamonu kâğıt fab
rikasının yapımına ne zaman başlanacağının 
yazılı veya sözlü olarak Sayın Bakanımızca ce
vaplandırılmasını saygılarımla rica ederim» 

SANAYİ BAKANI SALAHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım 
efendim. 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Sayın Veh
bi Meşhur'un sualleri : «Vaktin gecikmiş olması 
nedeniyle ekteki sorularımın okunarak zapta 
geçtikten sonra Sayın Sanayi Bakanının yazılı 
olarak cevap vermesine aracılığınızı saygı ile 
rica ediyorum.» 

Efendim, Sayın Meşhur'un soruları, bir tak
rirde 4, bir takrirde de 16 adeddir. Bu sorular 
Divanımızca çıkarılacak, Sayın Bakana tevdi 
edilecek ve alınacak cevap ta zapta geçirilecek
tir. 

Maraş Milletvekili Sayın Zekeriya Kürşad'-
ın soruları : 

«1. Maraş tekstil fabrikasının tevsiine ne 
zaman başlanıp ikmâl olunabilecektir? 

2. Afşin - Elbistan linyit yataklarının iş
letilmesi, planlandığına ve kurulacak fabrika
ların inşaatlarında gerekli çimentonun mahal
len temininde çeşitli faydalar sağlanacağı ve 
Dr. Kold'un fizibilite raporunda da dikkate 
alındığına göre bölgede çimento fabrikası ku
rulması hususundaki çalışmalar ne safhadadır? 

3. 186 000 ster ibreli, 192 000 ster yapraklı 
olmak üzere 372 000 ster orman mahsulü ve ge
niş çapta çeltik ekimi yapıldığına göre bölgede 
yeni bir kâğıt veya kontralit fabrikası yapıl
ması hususunda çalışmalar yapılmakta mıdır? 

4. Maraş ili sadece Elbistan, Afşin ve G-ök-
sun ovasından büyük kısıtlamalara rağmen Ma
latya Şeker Fabrikasının 2/3 pancar ihtiyacı 
sağlanmakta ve bu maksatle her sene 4 000 000 
liranın üstünde nakliye ücreti ödenmektedir. 
Bölgede şeker fabrikası yapılması için çalışma
lar yapılmakta mıdır?» 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — Buna da yazılı cevap vereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Özdemir'in so
ruları : 

«Diğer bir sualim de koka - kola konusunda 
olacaktır. İddiaya göre durum şudur; bu firma, 
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Türkiye'ye getirmiş olduğu sermayenin hepsini 
ilk yılın kârından götürmüştür. Büyük bir hızla 
artan kâr transferleri Sanayi Bakanlığının dik
katini çekmiş ve bunun üzerine firmaların du
rumları tetkik ettirilerek bunlara müsaade ve
rilirken şart koşulan ihracata mecbur edilme 
yoluna gidilmiş midir? 

Bu tatbikat devam ediyor mu? Ediyorsa, bu 
firmaların yıllık kâr transferleri ve ihracatı ne
dir? Bu mevzuda coca cola'ya, ihtiyaç için yeni 
kolaylıklar tanınmış mıdır? Bu firmanın bir 
salça fabrikası kurmasına müsaade edilerek 
meşrubat yoluyla kazandığının karşılığındaki 
ihracatı yapmasının sağlandığı doğru mudur? 
Böyle müsaade verilmişse şartları nedir? Diğer 
firmaların ihracat meseleleri ne şekilde halle
dilmiştir.» 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz, bu konu yalnız Sanayi Bakanlığının değil 
Ticaret Bakanlığının ve Devlet Plânlama Teş
kilâtının bir yabancı sermaye tatbikatıdır. Bu 
itibarla diğer devlet kuruluşlarıyla da temas 
ederek komple bir cevap vermeyi tercih ederim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verecek
siniz. 

Saym Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in soruları; beş hususu ihtiva ediyor, yazılı ce
vap vermenizi istemektedir. Bu husus Başkan
lıkça size tevdi edilecek ve gelecek cevap da 
zapta geçirilecektir. 

Sayın Seydibeyoğlu buyurunuz sorunuzu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan teamül önce sözlü soruların 
cevaplandırılması iken... 

BAŞKAN — Canım bu saatte teamül falan, 
hepsi bir efendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Efendim, herkes için aynı kaideler uygulanır... 

BAŞKAN — Buyurun sorunuz, buyurun, bir 
şey mi oldu? Yani sizi ihmal mi ettim? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Elbette, yoksa böyle bir şey söylemezdim. 

BAŞKAN — Hayır, sizi ihmal etmedim efen
dim. Buyurun sorun diyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Sırada ben bulunduğum halde daha evvel baş
kalarına söz verdiniz. 

BAŞKAN — Buyurun sorunuz sorunuzu, 
sizi görmedim ben. 

MEHMET SEYD4BEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bu geç saatte bir çok soru var. Sayın Hasan 
Tosyalı da bir yazılı soru önergesi vermişti ve 
ıSayın Bakana geçen seneki Bütçe Komisyonun
daki konuşmasında, kâğıt fabrikası hakkında 
soru sormuştu. Bu mesele çeşitli merhaleler ge
çirdi ve bu hususta çeşitli vaitlerde bulunuldu. 
Sayın Bakana geçen seneki Bütçe Komisyonun
da bunun için soru sormuştum. Demişlerdi ki, 
«Elimizde bir program var. Bu programda var
sa olur, yoksa olmaz. Bu programı uygulama
mız lâzımgelir.» Sonra Sayın Başbakan Giresun'
da bir konuşma yaptılar,» 8 nci Kâğıt Fabrika
sının Kastamonu'da yapılacağını» söylediler. 

'SALİH AYGÜN (Amasya) — Boyuna «Kas
tamonu'ya yapılsın» diyorsunuz. 

MEHMET ISEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
Sen de burada aynı şeyleri söylüyorsun. 

BAŞKAN — Tamam efendim, buyurunuz. 
Yani sizin sorunuz da Sayın Tosyalı'nm yazılı 
olarak verdiği sorunun aynı mıdır? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Aynı değil efendim. Ben, «ne zaman yapıla
caktır ve hakikaten gerçekleşecek midir?» diye 
soruyorum. Çünkü Sayın Bakan geçen sene
ki bütçede dediler ki, «Bu, elimizdeki bütçe 
raporunda plânda programda var ise yapılır.» 
Buna rağmen, Sayın Başbakan, « 8 nci kâğıt 
fabrikası Kastamonu'da kurulacaktır» dediler. 
Ben plânı, programı tetkik ettim, bulamadım. 
ıSayın Bakanın bu seneki bütçe konuşma metni
ni tetkik ettim. Kâğıt Fabrikası, SEKA bölümü 
içinde böyle bir işaret göremedim. 

Bundan evvelki bütçe müzakeresinde başka 
bir soru üzerine, İş ve İşçi Bulma Kurumu hak
kındaki sorum üzerine ıSayın Çalışma Bakanı da 
«Kastamonu da bir kâğıt fabrikası kurulacaktır 
ve o zaman bu konu halledilecektir» şeklinde 
cevap verdi. 

BAŞKAN — iSorunuzu sorun Sayın Seydi
beyoğlu, çok rica ediyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bu, devam eden bir aldatmaca mıdır? Yoksa, 
Ihakikaten hükümetin böyle bir niyeti var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın yazılı olarak 
beyan ettiği soruya 'Sayın ISeydiıbeyoğlu'da ka
tılmaktadırlar ve bunun mutlakiyet derecesini 
sormaktadırlar. 
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MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
(Sayın bakanların bu konudaki konuşmaları, ce
vapları birbirini tutmamaktadır. 

BAŞKAN — Şu 'halde cevabınızı yazılı ola
rak vereceğinize göre, bir örneğini de Sayın 
'SeydiJbeyoğlu'na vermenizi rica ederim, Sayın 
Bakan. 

Sayın Aygün, buyurunuz sorunuzu sorunuz. 
(SALİH AYGÜN (Amasya) Efendim, ben 

ISaym Bakan ve Bakanlığa bağlı Şeker Şirketine 
bu seneki pancar paralarını ödemede gösterdik
leri anlayıştan dolayı evvelâ teşekkür ederim. 
Yalnız, bugün aldığım bir mektupta, bir bölge
nin Amasya Şeker Fabrikasına alınan pancarı
nın parası... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Peki, siz niye Amasya'dan bahsediyorsunuz? 
(Gülüşmeler) 

(SALİH AYGÜN (Amasya) — Ben şahsım 
için birşey istemiyorum. Haklı olduğumuz bir 
husustan bahsediyorum. 

Biz diyoruz ki para ödenmemiştir. 

BAŞKAN — Yani 1Ö9 milyonun içinde on
lar. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — Fabrikaca alı
nan pancarın bedeli ödenmemiştir. Bu pancar 
parasının ödeme tarihini Sayın Bakan burada 
bize ifade edebilirler mi? 

İkinci sorum : Bütün çiftçilerin Şeker Şir
ketleriyle yapılan mukaveleleri 1936 yılında ka
leme alman şekilde devam etmekte ve bu durum 
müstahsilin aleyhine olmaktadır. Bu mukavele
lerin şeklinin değiştirilmesini Şeker Şirketi dü
şünmekte midir? Bu hususa da cevap vermeleri
ni istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Belki bu mukavelenin değişti
rilmesi bir hukukî tetkike tabidir Sayın Bakan. 
Bu soruya cevap verecek misiniz efendim, yok
sa yazılı olarak mı düşünüyorsunuz? 

ISANAYÎ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Devamla) — Sayın Başkan, lütfederseniz cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.. 
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 

(Devamla) — Amasya ile ilgili olan hususun 
nangi bölge olduğunu bilmiyorum. Çok detaylı 
bir sual olduğu için, lütfederseniz bakıp ta on
dan sonra cevap vereyim. 

ikinci sualiniz; evet çiftçi ile Şeker Şirketi
nin yaptığı mukaveleler, değişen şartlarla yeni
lenmektedir. Ama, mutlaka yenilecektir, mâna
sı da bundan çıkmaz. Şikâyet edilen noktaları 
lütfeder; ya Pancar Kooperatifleri Birliği, ya 
zatıâliniz veya bu işi bilenler bize intikal etti-
rirlerse, Şeker Şirketi çiftçi lehine tadilât yap
maktan sadece memnun olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — iSoru cevaplandırılmıştır. Kıs
men de bilâhara bildirilecektir. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Sorular bit
miştir. 

ISANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Tekrar Yüce Meclise sevgilerimi 
ve saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Hayır, Bahattin beyin o işle 
alâkası yok. 

EŞREF DERiNÇAY (istanbul) — Bahattin 
konuşmaısaydı, ben de vazgeçecektim. 

BAŞKAN — Bahattin Bey konuşmak istemi
yor efendim. «Sataşma var» diye Bakanlığı 
ikaz ediyor; konuşma arzusu yok. 

Buyurun Sayın Derinçay 
EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Değerli 

Başkan, değerli Parlâmento üyeleri : 
Bu saatten sonra vaktinizi fazla almadan, 

kısaca bâzı noktalara ben de temas edeceğim. 
(Sayın Bakan konuşmalarında, devalüasyon 

ile Ortak Pazar mevzuunu, sanki dokunulmaz
lığı varmış gibi, bu meselelere 'hiç dokunulma-
masmı ve millî bir dâva şeklinde telâkki etti. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (iSamsun) — ıSöz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sizin de mi sorunuz vardı, Sa

yın Uzunoğlu? 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Bir 

sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bitmedi 

aklımda efendim, ilgileneceğiz o kısma gelece
ğiz. 

(Sayın Eşref Derinçay, buyurunuz. Konuşa
cak mısınız efendim? 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Bahattin 
Bey «konuşacağım» dediği için ben de konuşa
cağım. 
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Bizim Sayın Bakan ile devalüasyon mesele- | 
sinde ayrıldığımız noktalar var. Birincisi, deva
lüasyonun daha evvelden haiber alınması mesele
sidir İstanbul'da Şellefyan adındaki bir erme
ni vatandaş, devalüasyon olacağını haber almış 
ve binlerce dolar toplıyarak yurt dışına kaçırt
mıştır. 

ikincisi, köylünün cebine girecek parada, biz 
de Bakanla beraberiz. Yalnız, aracı ve tefecinin 
cebine girmesine karşıyız. 

Biz devalüasyonda fiyat artmalarına karşı 
bulunmakta idik. Bakan fiyat artışlarını önledi
ğinden bahsetti. Biz, fiyat artışlarının önlendi
ği kanaatinde değiliz. Bilhassa, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde kendi ifadeleriyle, zamlar ol
muştur; özel teşebbüste de zamlar devam et
mektedir. 

Kendileri, bâzı özel teşebbüsün zamlarını 
durdurtmak için gümrük indirimleri yaptıkları 
halde; bir misal olarak alüminyum ve plâstik 
ham maddeleri de karaborsada satılmak sure
tiyle zamlarını tamamlamış bulunmaktadırlar. 

ikincisi; Bakan ille A. P. Sözcüsü arasında 
çelişkivardır. Şöyle ki: 

Sayın Bakan, 1930 yılında ağır sanayiin 
0. H. P. devrinde başladığını kabul ettiği hal
de; A. P. Sözcüsü o devirde iğne yapılmadığın
dan bahsetti. Bu çelişkiyi de Bakan düzelttiği 
için kendisine teşekkür ediyoruz. 

Bunun dışında Ortak Pazar mevzuundan 
- vakit olmadığı için - bahsetmiyeceğim. 

BAŞKAN — Vakit var da taJhammül me
selesidir. 

EŞREF DERİNÇAY (Devamla) — Arkadaş- I 
ların tahammülünü suiistimal etmemek için bah
setmiyorum. 

Demirel Hükümeti bir emrivaki ile Ortak Pa
zara katma protokol ile girmiş bulunmaktadır. 
Sayın Bakanın itiraflariyle anlaşılmaktadır ki, 
Türkiye istediği sanayi dalını 22 yıllık listeye 
sokmak imkânına sahip değildir. Kimya, ilâç, 
akaryakıt, demir ve çelik mamulleri, kauçuk 
petro - kimya, çimento, seramik, gıda madde
leri, tarım ürünleri; deri, kösele, dokuma, tek
stil gibi sanayi dallarımız fiilen koruma dışı 
bırakılırken, «22 nitelikteki liste sanayii koru
maya yeterlidir», sözünü ciddiye almak müm
kün değildir. | 
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Bilinen birkaç madde dışında, bütün sanayi 
ürünlerinin gümrükte miktar kısıtlamalarını 
12 yılda sıfıra indirmek demek; sanayiin henüz 
kuruluş dönemini tamamlamış bir ekonomiyi; 
tecrübeli, teşkilâtlı ve teknolojisi tam gelişmiş 
endüstrilerin korkunç rekabeti karşısında ted
ricen yıkılmaya terk etmekten farksızdır. 

Ortak Pazarın en korkunç yönlerinden birisi 
de; ithalât rejiminin liberalleştirilmesidir. Dö
viz gelirini artıran köklü değişikliklere erişme
dikçe, ithalâttan miktar kısıtlamalarının kaldı
rılması ve belirli bir takvim yılma göre liberas
yona gidilmes'i; Türkiye'nin sanayileşmesi ve 
dolayiisiyle Plânlamada öngörülen büyüme hı
zını temelinden sarsacaktır. 

Tarım ürünlerine yüksek gümrük tarifesi 
uygulanmaktadır. Halbuki Türkiye'nin ihraç 
mallarının ağırlığını, tarım ürünleri teşkil ede
cektir. Miktar kısıtlamaları, gelişmekte olan sa
nayiimiz bakımından çok mühimdir. Birinci plân
da miktar kısıtlaması vardır. Türkiye'nin ih-
racedebileceği ve ortak ülkelere rekabet edebi
leceği tek sanayi dalı tekstildir. Tekstilde ise 
gümrük indirimi tamamen yok edilmektedir. 

Bir de, Sanayi Bakanımız; Sayın Demokra
tik Parti Sözcüsünün pdl mevzuuna temas eder
ken, özel teşebbüsün pil yapıp, yapmadığını bil
diğinden bahsettiler. istanbuMa iki tane pil 
fabrikası vardır: Birisi ingilizlerin ortak bu
lundukları Berec; diğeri ise bir isveç firması 
olan Pihna - Tudordur. Eğer bir ecnebi serma
yeye, dış sermayeye karşı Türk sermayesini ko
rumak bakımından, pil fabrikasım yapmayı ta
sarlamışlarda, bu millî görüşlerinden dolayı 
kendilerini tebrik ederiz. Ama bizim anladığı
mız kadar, sadece kendisinin veya müdürü bu
lunduğu bir ülkeye bir fabrika yapmanın arzu
su içindedirler. Bu noktayı tavzih ederken; Tür
kiye'nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ve 
Plânlamanın öngördüğü Solvay Fabrikasını ne
den yapmamaktadırlar. Bulgaristan ikinci sol
vey fabrikasını yaparken; Türkiye'nin de, ham 
maddesi tuz olan ve tuz ihracına yöneldiğimiz 
bir devrede bir solvey fabrikası, plânlama da 
öngördüğü halde, bugüne kadar yapılmamıştır 
ve yapılmamakta da devam edilmektedir. Bu 
madde büyük sanayi kollarında ve camda kul
lanılmaktadır, Cam Fabrikası Umum Müdürle
rinin bu işe mâni oldukları rivayet edilmekte-
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dir. Bunun da doğru olup olmadığının açıklan
masını Sayın Bakandan istirham edeceğim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzunoğlu, kifa

yeti müzakere takririni oya arz etmeden evvel 
maruzatınız nedir, öğrenmek istiyorum. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
taşma olmuştur, onun için söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Nasıl sataşma?... Ben muttali 
olmadım. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Za
bıtlarda var. «Çarşamba fasulyesi ve sizin gibi
ler Adalet Partisinde olduğu için» denilerek, 
bana ve partime sataşılmıştır, benim şahsım kas
tedilerek sataşılmııştır. 

BAŞKAN — Ben, Sayın Ekrem Dikmen ko
nuşurken, bâzı arkadaşların her zaman olduğu 
ıgibi oturdukları yerden sataştığı ve sataşma 
üzerine hatibin aynı şekilde cevap verdiği ka
nısı içindeyim. Yani Başkanlığa intikal eden 
ciddî bir hâdisenin bahis konusu olduğuna kaani 
değilim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan; bu durum geçen devreden başla
mış; koridorda, grupta ve bugün de burada ve 
hattâ seçim bölgelerinde dahi özellikle istismar 
mevzuu olmuştur. Yüce Meclisin hâdiseye mut
tali olması bakımından, zabıtlara da geçmesi 
için konuşmama müsaade buyurunuz. Sataşma 
vardır. «Ben ve benim gibiler» kastedilmiştir 
ki, bu işin içinde gruıpum da vardır. 

Ben kimim? Grupum nedir? Zihniyetim ne
dir? Bunu söyliyen insanlar nedir? Bunları mü
saade ediniz de arz edeyim, üç - beş dakikada 
izah ederim. Sataşma vardır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu... 
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Ben, 

bu saatten sonra, konuşmanın bir nezaketsizlik 
olacağını idrak etmiyecek kadar düşüncesiz bir 
insan değilim, ama hâdise benim şahsım için de 
mühimdir. Dikkat buyurursanız, iki seneden be
ri şu kürsüye çıkmış değilim ve çıkmamaya da 
ıgayret ediyorum; hiç kimseye muhatabolmama-
ya da gayret ediyorum, fakat bu şekildeki sa
taşmaların 1946 dan bugüne kadar hiçbir zaman 
altında kalmadım. Politikada ahlâka sahip bu
lunulmasını prensip kabul etmiş bir insanım. 
Böyle ufak ayak oyunlariyle kimsenin şahsiyeti 

ile oynamaya müsaade edecek kadar bir tutum 
içinde değilim ve bu, kimsenin de hakkı değil
dir. Müsaade buyurunuz izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu; siz de itimat 
buyurunuz ki, Mecliste bulunan bir arkadaşıma 
vaki olacak sataşma veya tecavüzün başta gelen 
savunucusu olmak isterim. Ama inanmanızı iste
rim ki, Başkanlık olarak, gerek sizin söylediği
nizi ve gerekse kürsüde bulunan arkadaşın sarf 
ettiği elif azı duymuş değilimdir. Bu bakımdan, 
benim şu anda... 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
taşma olmuştur, vardır. Bunu duyanlar var. 

BAŞKAN — Ben duymadım efendim. Bir 
insan olarak duyamadım. Eğer - Genel Kurul 
belki duymuştur. - Sataşmanın mevcudiyetinde 
ısrar ediyorsanız, Genel Kurulun oyuna arz ede
ceğim. Başka yapacak bir husus yoktur. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
taşma vardır, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, sataşma oldu
ğunda ısrar ediyor. Başkanlık böyle bir şeye 
muttali değildir. O bakımdan re isen karar vere
medim. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Sataşma 
olduğunu kabul edenler lütfen işaret etsinler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Uzunoğlu, buyurunuz. 
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri : 
Bu saatten sonra, vaktinizi aldığım için özür 

dilerim. Üzülerek ifade edeyim ki, bu konuşma
yı yapmak istemiyordum; fakat mecbur bırakıl
dım. 

Aziz arkadaşlarım; politikaya 1946 yılında 
başladım. 1969 a kadar seçim bölgemde bana 
yapılanların hesabını, yapanlardan aldım ve po
litika hayatımda aynı fikriyatı taşıyan insan
lardan, benim hesabıma Ankara'da genel mer
kezde de Allah hesabını sordu ve aldı, ayakları
na dolaştırdı, fakat, politikada şuna inanan in
sanım ki; insanlar köprüleri atmamalıdir. Ya
kın tarihlerde şu Meclislerde şahidi olduğumuz 
birçok meseleler vardır. Politika, insanı babası
nın katili ile karşı karşıya getirir, oturtur, pa
zarlığa tutuşturur ve babasını öldüren karşı
sındaki şahsa utancından; «ben senin babanı 
öldürmüştüm» deyince, «yahu, o adam ölüme lâ
yıktı zaten, iyi yaptın» dedirten bir şeydir. Ma-
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alesef bizim Türkiye'de yakın tarihte bu Parla-
-mentonun içinde babasını öldürenlerle bâzıları-
nın kol kola gezdiğini görmenin üzüntüsü, po
litikada hâlâ ahlâkın hâkim kılınmadığı kanaa
tini bende yerleştirmiş ve bu kanaat, bu tip po
litikacılardan benim nefret etmeme vesile teş
kil etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, benim bir fasulye mese
lem vardı, bu mesele ne idi? 19G5 seçimleri ari
fesinde, bana bugün bu ithamı yapan, burada 
sataşan arkadaşlarımla aynı sıralarda oturan, 
idareyi elde tutan insanlar o gün partideki kay
dımı yırtmıştı ve ben tek başıma bir araba ile, 
bileğimin kuvveti ille bu Meclise başka bir par
tiden milletvekili gelmiş, 1,5 sene tekrar eski 
yuvama dönmek için uğraşmış idim. Ama o ara
da beni reyleriyle bu Meclise getirmiş olan, 
100 000 müstahsilin emeğini teşkil eden, bir 
Çarşamba, Terme müstahsilinin emeğini teşkil 
eden, 200 000 çuval fasulye meselesi vardı. O se
ne îspanya ve îtalya kendilerinde fasulye olma
dığı için bizden fasulye satınalmak istemişlerdi. 
Yine o devirde Vitral ve Mehmet Kiremitçi na-
mındaki firma sert mal, dağ malı satmıştı. Çar
şamba ve Terme f asulyesi yumuşak maldı ve ru
tubet derecesi yüzde 18 in üzerinde idi. Gıda 
Madeleri Nizamnamesi ve dünya standartları bu 
ıfaisulyenin ihracına, o gün için müsaade etmi
yordu, fakat alıcılar yüzde 18 e kadar rutubet 
kabul ediyoruz, dediler. Bendeniz de o zaman, 
benim memleketime döviz girsin, köylümün evi
ne para girsin diye bu fasulyenin ihracı için Ti
caret Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçtim. Fa
kat o gün menfaati olan Mehmet Kiremitçi ve 
Vitral Firması Ticaret Bakanlığında, şimdi is
mini haJtırlıyamıyacağım bir şahsa tesir etmek 
suretiyle, bu fasulyenin ihraç müsaadesini çı
karttırmadılar. Bunu o günkü Ticaret Bakanına 
ısözlü soru olarak sordum. Hattâ, bu Mecliste 
o gün bulunanlar ve bugün bana bu ithamı ya
pan Sayın Dikmen de çok iyi bilir ki, o zaman 
Adalet Partisi Grupu içinde idi, muhalefet bir 
seçim kanununu Adalet Partisi iktidarına çı
karttırmamak için bütün sözlü sorulan gensoru 
önergesi şekline getirmişti. Anayasanın 52 nci 
maddesi de müstahsilin emeğinin değerlendiril
mesini emrediyordu. Benim de, fasulye mevzu
unda, bu, Anayasaya aykın değil midir, diye 
Sorduğum sözlü soru, o gün mensup bulundu

ğum partinin almış olduğu prensip karan gere
ğince gensoru haline getirilmişti. Benim partici
lik anlayışım, içinde bulunduğum partinin grup 
kararlanna riayet etmek ahlâkını bana emreder. 
Bunun dışında hareket edemezdim. Bunun için 
sözlü sorular gensoru haline getirildiği zaman 
ben de derhal imzaladım, fakat sonra anlaşma 
oldu, benim bu önergem gensoru şeklinde Mec
lisi meşgul etmedi. Sayın Reşit Önder bu mev
zuu çok iyi bilirler. Hâdise budur. Haklı idim. 
Bugün de o hâdise ile aynı fikirdeyim. Ve bu
günkü muhalefet der ki; Anayasanın 52 nci 
maddesine göre müstahsilin emeğinin değerlen
dirilmesi lâzımdır.. O gün bana o sıralardan hü
cum eden Sayın Dikmen bugün kendisi muhale
fet partisindendir ve benim iktidar partim de 
köylünün mahsulüne taban fiyatı koymaktadır. 
Benim o fasulyemin, o Çarşamlbalınm fasulyesi
nin ve o Çarşambalımn taban fiyatı konan mı
sırının ekmeği ile büyüyen Sayın Dikmen, Çar
şambalımn fasulyesini müdafaa eden bir millet
vekilini, bir temsilciyi burada bu şekilde istihza 
ederek, hâlâ işin ehemmiyetini kavramamış 
olursanız, size aynen o günkü Ticaret Bakanına 
söylediğim gibi hitabederim ve o grupta, o dev
rin Samsun Milletvekillerine aynen şunu söyle
miştim : «Fasulyeden anlamadığı halde kendi
sini fasulye gibi nimetten sayanlar, fasulyeyi 
leylî mektepte, lokantadaki pilâv üzerinde gö
ren insanlar, siz ne anlarsınız fasulyeden, fasul
yeyi yetiştiren müstahsilin emeğinden » diye 
hitabetmiştim. îşte o zihniyeti Samsun'da ben 
temizledim ve arkadaşlanm temizledi. îşte on
lar sizle beraber bugün Demokratik Partiyi kur
dular ve siz, o zihniyetle beraber olup da benim 
karşımda olan partiden kaydımı yırtan insanla
ra karşı, o fasulye müstahsilim, beğenmediğin 
o fasulye müstahsilini, tütün müstahsilini ve mı
sır müstahsilini temsil eden 3 000 delegeden 
2 000 i reylerini tamamen bize verdi. Eğer o 
müstahsil benim önergemi tasvibetmemiş olsay
dı, Adalet Partisi listesi içinde beni ikinci sıra
ya, onlan da sıradan dışarı, 11 nciden de aşağı 
sıraya koymazdı., işte şimdi görülüyor ki, bu 
dâvanın hakiki adamı demek ki, sizler değil, 
benmişim. 

Şimdi, arkadaşım biraz evvel «reddi miras 
yaptık» dedi... Zaten... 
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BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, size vaki odan 
sataşmayı açıkladınız. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — Evet 
bitiriyorum Sayın Başkan. 

Grupta da kendilerine söyledim, ellerindeki 
Demokrat Partinin mirasına sahte veraset ilâmı 
ile sahip çıkmak istiyenler, o tereke listesinde 
isimlerini bulamazlar, dedim. Bulamazlar.. Nite
kim ne kadar haklı çıktım. Gideceksiniz, dedim, 
'gittiniz. Demek ki, bu dâvanın haklı adamı ben-
mişim, dışardaydım buraya geldim, şeref duyu
yorum. Ama sen gittin. Ne derler buna, «Mart 
içeri, pire dışarı» derler, herkes yerini bulur... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sataşma 
var, söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken şunu 
söyliyeyim; ben politika hayatımda hiçbir şey 
istemiş insan değilim. Ne Ticaret Bakanlığı iste
dim, ne de şu, bu bakanlıkları bize verirsiniz, 
yoksa partiden ayrılırız, diye bu grupta kırmı
zı rey vermiş insan değilim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sen kimsin 
be ahlâksız adam. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — Gru-
pumdan hiçbir vazife istemedim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bu medeni 
cesarete sahip değilsin. Bu bir fazilet kavgası 
idi. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, biliyorsunuz 
saat çok geç. Bir bakanlıJk bütçesinin müzakere
sine devam ediyoruz. Lütfen bağlayınız. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, aziz dostlarım, şimdi gene 
şunu ifade edeyim, dosyalı muhalefet diye ge
len, grupumuzda görüştüğümüzde ne çıktı, ne? 
(D. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, sizin tavzihi
niz tamam, yeter. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — Per
milerle Avrupa'ya seyahat edenler, dostlariyle 
karılariyle... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Batıracak
sınız Parlâmentoyu, buna hakkınız yok. (D. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Dikmen, 
konuşsunlar. (Demokratik Parti sıralarından 
gürültüler) 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — Biz 
çıkmadık, siz çıktınız... 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Sayın 
Başkanım, söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, niçin? 
HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Bura

da bir arkadaşımızın iki beyanı oldu. Zatıâliniz 
de biraz önce bu çatının altında hiçjbir parlö-
mantere tasallutta bulunulmasını boş görmiye-
ceğinizi ifade ettiniz. Halbuki bütün politikacı
lara ve doğrudan doğruya politika meslekine, 
politika yoluyla memlekete hizmet etme aşkına 
sataşıldı. 

İkincisi, «Mart içeri, pire dışarı» diye bir 
beyanda bulundular. Bu hususlarda sataşma 
olduğunu takdir edeceğiniz kanaatindeyim. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Teş-
Ibihte hata olmaz. 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Ter
biyesizlik etme, otur. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Ter
biyesiz sensin. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Rum dedi
niz, Ermeni dediniz, adamlar beraet etti sonun
da. (Demokratik Parti sıralarından gürültüler.) 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Millet 
erken seçim istiyor. 

BAŞKAN — Tamam, tamam.. (Deımsokratik 
parti sıralarından gürültüler). Oturun, buyu
run tıamam, tamam... 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Sa
yın Biaşkan, evvelâ sözünü tavzih ettirin. 

RASÎM OİNİSLİ (Erzurum) — Adalet Par
tisi müdafasım sana verdiyse, yazık o partiye. 

BAŞKAN — Efendim, vâki sataşmıa husu
sunu Başkanlık reteen takdir edip vermiş değil
dir. Çünkü, eğer bu sistemi kabul edersek, bir
leşimin başladığı andan sonuna kadar sataştı, 
sataşmadı şeklinde meseleleri tartışıp, bu mü
zakereyi sataşmanın tartışması ile geçirtmek 
mecburiyeti vardır. Takdir edersiniz ki, bu gibi 
haller vâki oluyor. Maalesef siz de yapıyorsu
nuz, diğer arkadaşlarımız da yapuyor. Bu bir 
teamül. Simidi size söz verdiğim takdirde tek
rar bir sataşma, bir diğer sataşma olacak. 

RASÎM CiNÎSLi (Erzurum) — Usul hak
kında Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Usulü yok bunun Sayın Cinisli. 
Sataşmanın olmadığına kaanüm. Direniyor 

musunuz? 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bugün gruplar adına konuşulurken lâf 
atılmıştır. Esas sataşmayı o yaptığı halde nasıl 
söz vermezsiniz? 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, müsaade edin. 
Duymadım efendim, hiç bir şey duymadım ve 
ben vermedim. 

Direniyor musunuz? 

HASAN KORKMAZDAN (Denizi) — Sa
yın Başkan, politikanın, baba katilleriyle pa
zarlık yapmasına cevaz veren bir meslek ol
duğunu kabul buyuruyor musunuz? 

BAŞKAN — Canım, size karşı ne var bunda? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biraz 
önce hepimize karşı söylendi. 

BAŞKAN — Size değil iki. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bi
ze değil ama, ben Parlamenter sıfatiyle payına 
düşeni alıyor ve cevap verme lüzumunu hisse
diyorum. 

BAŞKAN — Lüzum hissediyorsunuz, ısrar 
'ediyorsunuz yani? Bir sataşma vardır, diyor
sunuz? 

Sataşma olduğunda Sayın Korkmıazcan ısrar 
©diyor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın 
Başkan, oya koyamazısınız ki, 

BAŞKAN — Niçin efendim? 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Efen
dim, sataşma dolayısiyie bir beyana karşılık 
(arkadaşımız söz istediler, içtüzüğün 95 nci mad
desi; «Zatı hakkında taarruz vâki olan veya
hut..» tâbiri vardır. Buna göre mütalâa bu-
yurulmasını rica ederini. Bir usulsüzlük olma
sın diye bunları söylüyorum. 

BAŞKAN — Bir çok konuşmalar oldu efen
dim. 

Kifayeti müzakere takririni okutuyorum. 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı Bütçesinde yeteri kadar 

sayın milletvekili konuşmuştur. Müzakerelerin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
aylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C - SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 700 369 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 487 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 102 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 172 302 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 234 000 000 

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

23.000 MaMna, teçhizat ve taşıit alım
ları ve onarımları 5 330 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılıma payları 
ve sermaye teşkilleri. 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 155 375 O03 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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35.000 (Solsyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
lEtmiy enler... Kabul edilmiştir. 

2 717 002 

22 500 

ıSanayi Balkanlığı Bütscjesi 
bul otomuiştur. Sanayii Balkanlığı miensupları-
na ve Türk ÜYEilletine hlayırlı ve uğurlu olma
sını temlenni ederim. 

Bugtün, 2ö . 2 . 1971 Perşembe gninü saat 
9,00 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 02,32 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tsansma verilen açık oyların 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Oavitı Oral 
Emir H. Postacı 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeflri Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yuaul Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAB 
Meiknet Rıza Çerçel 
Hamfdü Hamaancıoğlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevwt Güngör 

AMASYA 
Salih Aygını 
Kâzum Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
H. Tungut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İamet Sezsgin 

BALIKESİR 
îbrahiım Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertdeım 

sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy rerenier : 198 

Kabul edenler : 130 
Reddedenler : 66 

Çekinaerler : 2 
Oya katılmıyaıılar : 248 

Açık üyeiiMfcr : 4 

[Kabul edenler] 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Me«ult Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

DİYARBAKIR 
Neomettân Gönenç 
Sabahattin Savcı -
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Sam/et Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıf ki Danışman 
Rasim Oinisü 

ESKİŞEHİR 
Şevket Aabuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütf i Söylemee 

GÜMÜŞANE 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

ÎSTATSTRTTTi 
XKJ X ~L\.XS J_>\J XJ 

J . U l Gbl.l.±M-LX JLUİ.LXLCAıl.X 

Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Naime İkbal Tokgöz 
Mehmet Yatfdumcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Daldal 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Alküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

ti - (4) 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERI 
M. Şerfcet Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullaih Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğhı 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Ademoğlu 
Sabri Yahgi 

KONYA 
Sezai Engun 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 



MAEDÎN 
Şevki Altındağ 
Abchılkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlıı 
Yavuz Aoar 
Vefhbi Meşhur 

ANKARA 
İbrahim Cüceoğlu 
Osman Soğukpmar 
Cangizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San
dıkçı o ğılu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çahkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
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RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım, 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Fer ruh Bozbcyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
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SİVAS 
Tevfik Koraltanı 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Vehbi Melik 

Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Lebit Yurd<oğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

HAKKÂRİ 
Midhmet Yüceler 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koç aş 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RÎZE 
Hasan Baari Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal' 
Mustafa Timisi 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Eikremı Dikmeni 
Ali Rızıa Uzuner 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

[Reddedenler] 
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[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

[Açık üyelikle?'] 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

' 'ekûn 4 
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Tekel Genel Müdürlü 

ADANA 
M.SalâhattinKılıç 
Ali CaTİD Oraft 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Mehmet Zeki Adryaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusui Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Melhmet Rıza Çerçel 
Haimldi Hamaımcıoğlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günıgör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toiker 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Isanelt İSezgfaı 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Keımıal Endam 

ığü 1971 yılı Bütçe Kanuı rıu tasarısına verilen 

( 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeikmserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

200 
128 

71 
1 

246 
4 

[Kabul edenler] 
Mehmiet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımüı 
Osiman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmıet Mukadder Çil-
oğlu 
Meihnıet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuft Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Arslan Topçubagı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Rasim Oinisli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Mehmet Emin Turgut-
alp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Naime İkbal Tofcgöz 
Mehmet Yaridımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Daldal 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

oyların sonucu 

Çoğunluk yoktur.) 

Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanikçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
"Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet Zekeriya Kürşad 

— 644 (5). 



M. Meclisi B : 58 24 . 2 . 1971 O : 3 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
ftzzeıt Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NBVŞEHÎB 
Hüsamettin' Başer 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
İbrahim Cüceoğlu 
Osman Soğukpınar 
Ceaıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcam 

AYDIN 
Mehımet Çelik 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
•dıkçıoğilu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Seiâhattim Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Arai 

URFA 
Vdhbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri UğrasMoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Miustaf a Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

[Reddedenler] 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
EDİRNE 

Cevat Saym 
ELAZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Samjet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Bekir Sıtkı Karaeaşehir 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 

M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Balkşık 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 
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[Çekinser] 
ZONGULDAK . 

Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 

»>9<t 
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Hudut ve Be l l er Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına yerilen oyların 
sonucu 

ADANA 
M. ıSalâhattin Kabe. 
Ali Cavit Orai 
HüBaımettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHtSAB 
Melhaaset Hıza Çerçel 
Haöâicli Hamaancıoğlu 
l£azım Uysal 

AĞRI 
-Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Ayğün 
Kâzum Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
H. Turgut Tokesr 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Jbraihiım Aytaç 
M. Şükrü Çavdaröğlu 
Kemal Ertöetm 
Mehmet Niyazi Gürer | 

•, Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 199 

Kabul edenler :"130 ' 
Reddedenler : 67; ; .J, 
Çefkinserler : 2 . 

Oya katılmıyanlar : 247 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
1 AJhmet İhsan Kırımlı 

Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLÎS 
Zeynel Abîdin İnan 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kikıtay 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekâye Güteen 
Mesut HulM önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlü 

ÇORUM 
Yafcup Çağlayan 
Aralan Topçufoaşı 

DENİZLİ 
Samd Arslan 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

1 ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabsjrft 

ERZURUM 
Sabahattin Araf 
Rıfla Danifoyan 
Rasin> C&nisli » 

BSKlgBHİB 
Şevket Aabuzoğlu 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söyleme» 

' GİRESUN 
Hidayet İpek 
M.- Emini Turgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA^ 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhâr Arıkan 

İSTAKÖUL 
İbrahim Elmalı 
Orhan Cemal; Fersoy 
Hasan Güngör 
Naimjö lĞ>al \ Tokg$ı 
Mehmet Yar^dımeı 

Münir Daldal 
Kemal önder 
Orhan Demdir Sorguç 

K A R S ''*•'' • '1 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin | 

((Ş »«tmluk - yoikt n r.) 

1 ' * 

. , * • 

- v ' ' -" r-

; ' , . . , s ~ 

. . 

1 Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KANSERİ 
M, Şevket,Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Peyzuülah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Oerat Erbğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ. 
Oerat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

, KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır , 

KÜTA&YA 
İlhan Ersoy 
Ktemfiil1 Kaelar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Ö. Selçuk Gümügpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürsad 
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MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ADANA 
AH Mma Gülü 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoglu 

AMAStA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
İbrahim Oüoeoğlu 
Osman Soğukpm*r 
Ceaigizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ha«aın Ali öülcan 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-

' dıkçıogüu 
BİLECİK 

Mehmet %gül 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akifik 

BURSA 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğhî 

ÇANKIRI 
Nuri Çriilc Yftfî«wğlıı 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yağar Bir 
Güngör Hun 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hasan Korkmazean 

DİYARBAKIR 
Haaan Değer 

EDİRNE 
Cerat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytu$ 
Sanvet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan ÇeÜnkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Errerdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacasehir 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Sezai Orkunt 
Hüseyin Dolun 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Lefbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Balkşık 
Turgut Artaç 
Kemal Güren 

KARS 
Tujrgut Arta,ç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Haflckı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Olç 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndâğ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Mhat Akın 
Fevzi Fırat 
Keırni Nedimoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğhı 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİVAS 
Ahmet DurakoğH 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TRABZON 
Ekreim Dikmen 
Ali Rızıa Uzuner 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçıner 
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[ÇekinserUr] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 
[Aç%k üyelikler] 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 
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Orman Geneü Müdtbflü^İOT. y i &&&jb "kanunu tasarısına verilen açık oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler .: 199 

Kabul edenler : 131 
Reddedenler : 66 

Çekimserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 247 

Açık üyelMer : 4 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
AH Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zdki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusul Ziyaı Yıümaa 
AFYON KABAHÎSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hajm'dJ Hamaımcıoğlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKAEA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldıran 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezdin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Brldem 

[Kabul 
Mehmet Niyazi GKirer 
Anmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Merlut Yılmae 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Zeynel Abidra İnan 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
B&rl'as Küıntay 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Meamt HuUd önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Toayahoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Aralan Topçuıbaşı 

DENİZLİ 
Sami Aralan 

DİYARBAKIR 
Necm.ettSn Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza SeptioğTu 

edenler] 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
ERZURUM 

Sabahattin Ara* 
Rıfkı Danışman 
Rasim CRnAıH 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaaehfe 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Naîme İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Daldal 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküızüm 
İsmail Hakkı Alaea 
Mu»a Doğan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Ha»an Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüru 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneç 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Salbri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müdarriısoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

— 650 — . (7) 
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MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin! Başer 

NÎĞDE 
Haydar Özalp 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kunkoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
İbrahim Cüceoğlu 
Osman Soğukpmıaır 
Cetngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
<3ıkçK>ğihı 

BİLECİK 
Mehımet Engül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim öktem 

Mustafa Çahkoğliı 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cerat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldogtjı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Birerdi 
Gıyasettin Karaca 

GÎRESUN 
Mustâfa Kemal Çilesin 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 

SİVAS 
Tevfik Komitan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Arsüantürk 
Mehmet Ali Oksal 

TUNOBLÎ 
Kenan Arafl. 

URFA 
Vettıbd Melik 

M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Lebi)t Yurdoğlu 

ÎZMÜB 
Şüfcrü Akkan 
Şeref Bakşık 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydübeyoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
VeWbi Engk 
Ndhat Erim 

KONYA 
Necati Kalaycıoglu 
Sadi Koç<aş 

KÜTAHYA 
Ali Brbek 

MALATYA 
Hakkı Gdkçe 
Mustafa Kaftan 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdag 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Ali DÖğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

[Reddedenler] 
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[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 
ZONGULDAK 

Ahmet GRiner 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya J. 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 
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58 NCÎ BİRLEŞİM 
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Saat : 9,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1156) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 259; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1489) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 2. — 'Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
'Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/400; Cum
huriyet ISenatosu 1/1168) (Millet Meclisi S. 
Sayısı 273; Cumhuriyet ıSenatoısu 'S. Sayısı : 
1495) (Dağıtma tarihi : 12 .2 . 1971) 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve IBütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/391; Cumhuriyet Senatosu 
1/1165) (Millet Meclisi S. Sayısı : 270; Cumhu
riyet Senatosu iS. Sayısı : 1486) (Dağıtma ta
rihi : 12.2.1971) 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 258; 
Cumhuriyet Senatosu S. 'Sayısı : 1494) (Dağıt
ma tarihi : 12.2.1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1971 yılı Bütre kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet ISenatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. iSayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1971) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumlhuriyet Se
natosu 1/1168) (Millet Meclisi S. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Sesatosu S. Sayısı : 1483) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 3. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164) (Millet Meclisi S. Sayısı : 272^ 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




