
DÖNEM : 3 TOPLANTI : 4 

• • 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
»» — m ıı 

C İ L T : 35 

67 nci Birleşim 

24 .2 . i 973 Cumartesi 

İçindekiler 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Görüşülen işler 

1. — 1973 yılı Büt(;e kanunu tasarısı 
ve Bütee Karma Komisyonu raporu ile 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/734; 

Sayfa 
2 

2 

3 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu 1/124) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 844) 3:110 

A) ÇALI §31A BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ • 3:46 

B) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 46:84 

C) TURİZM YE TANITMA BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 84:110 



M. Meclisi B : 67 24 . 2 . 1973 O : 1 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda, 1973 yılı Bütçe kanunu • tasarısının 
(1/734) ()S. Sayısı : 844) görüşülmesine devam 
edilerek : 

Gümrük ve Tekel Ba-kanlığı, 
Tarım Bakanlığı ve, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

ile, 
Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 

Te'kel Genel Müdürlüğü (1/748) (İS. Sayısı : 
823), 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
(1/739) (S. Sayısı : 837) ve, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü (1/737) (IS. Sayısı .- 835) 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarılarının maddeleri kabul 
edilerek, tümlerinin açık oya sunulacağı bildi
rildi. 

24 Şubat 1973 Cumartesi günü saat 9,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 23,05'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Halikı Gökçe Şevket Doğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin Sayın 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. _ 5 Ocak 1961 tarihli 237 sayılı Taşıt 

Kanununun 4 ncü maddesine bağlı (1) sayılı 
Cet velide değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/785) (Plân Komisyonuna) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/786) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhit

leri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar ve 

iskân, Adal'et, Sanayi ve Ticaret ve Bayındır
lık komisyonlarından seçilen 6'şar üyeden ku
rulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) (GÜNDEME)• 

4. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ye Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1973) 
(GÜNDEME) 

•mmm 

^-2 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma ISaati : 9,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Şadıi Binay (Bilecik), Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet MecMsinin 67 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1973 yıh Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
re Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/734; Cumhuriyet Senatosu : 1/124 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844) (1) 

A) ÇALİŞMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN- — Program - gündem gereğince 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşmeye 
geçiyoruz. 

Çalışma Bakanlığı 1973 yılı bütçesi üzerinde 
grupları adına söz istemiş olan arkadaşlarımı 
takdim ediyorum : 

C. T. .Crubu adına Sayın Celâl Sungur, 
M. (I. P. Crubu adına Sayın İbrahim Kayalıan 
Naiboğlu, A. P. Orubu adına Sayın Hasan Tür-
kay, O. H. P. Crubu adına Sayın Abdullah Baş-
türk, 1). P. Crubu adına Sayın Vehbi Engiz. 

Şahısları adına Enver Akova, Kemal Ata
man ve ilâ ahir. 

Cumhuriyetçi Parti Crubu adına Sayın Ce
lâl Sungur, buyurunuz. 

C. P. CRUBU ADINA CELÂL AHMET 
SUNCUR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarını; 

Çalışma Bakanlığı 1973 malî yılı bütçesi hak
kında, C. P. Millet Meclisi Crubu adma görüşle
rimizi Yüce Meclise arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

28 . 1 . 1946 tarihli ve 4841 sayılı Çalışma 
Bakanlığı Kuruluş ve Cörevleri hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesine göre, Çalışma Bakanlığı; 

(1) 844 S. Sayıh hasmaıjazı 59 ncıı Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir, 

çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışmaların ya
şama seviyesi...' 

HASAN TÜRK AY (İstanlbul) — Sayın Baş
kan, Çalışma Bakanlığı erkânı yok, gelene kadar 
bekleyelim, ara verelim. 

BAŞKAN — Bütün erkânın olması gerek
mez. Çalışma Bakanını temsilen bulunacak zatın 
Iburada olması kâfi. Mutlaka erkân diye bir şey 
yok Mecliste. Yetkili kişi şimdi burada idi, dı
şarı çıkmış demek ki. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ADINA ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — 
Telefona gitti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. 
Yetkililer geldiler efendini, buyurun Sayın 

Sungur, devam ediniz. 
CELÂL AHMET SUXOUR (Devamla) — 

Sayın Başkanım, zabıtlar bakımından karışma
mak için öyleyse son kesilen kısmı bir daha top
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, zabıtlar almıştır, 
siz buyurun, zabıt almıştır; zabıt almaz mı? Top
lamaya lüzum yok. 

CELÂL AHMET SUNCUR (Devamla) — 
28 . 1 . 1946 tarihli ve 4841 sayılı Çalışma Ba
kanlığı Kuruluş ve Cörevleri hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesine göre, Çalışma Bakanlığı; 
çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların ya
şama seviyelerinin yükseltilmesi, çalışanlarla ça
lıştıranlar arasındaki ilişkilerin memleket j^ara-
rına âhenklendirilmesi, memleketteki çalışına gü
cünün genel refahı artıracak şekilde verimli kı
lınması, tam çalıştırma ve sosyaj güvenliğin sağ-
lanmasiyle görevlidir. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi dolayısryie Ana
yasamızın emri olan sosyal adalet, sosyal güven-
lik ve sosyal barışın Devletimizin bekası için 
anaunsurlar olduğuna inandığımızı ve bundan 
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yana olduğumuzu belirtmek vıe zalbıtlara geçirt-
aueyi bir vazife sayarız. 

Sayın arkadaşlarım, günümüzdeki, siyasal re
jimler ya sermayeden, ya da emekten yana olan 
ekonomik düşüncelerin oluşup gelişmesiyle ve 
hükümetlerin bu esas noktalara göre politi
kalarını düzenlemeleriyle gelişmektedirler. Sos
yal politikalarda bu görüşlere göre biçimlenmek
tedirler. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra 
milletler, sosyal politikalarını saptamak, tesirli 
ıbir* biçimde uygulamak içlin ya yeni örgütler 
kurmuşlar veya var olan kuruluşlarını günün 
şartlarına uydurmak vo güçiendirrm'ek için uğ
raşımı şiardır. Hattâ ulusal çerçeve içinjde yapı
lan bu çalışmalar da yeterli görülmemiş, bâzı 
ımdll'et'leraraısı ortak örigütler kurutmasına gidil
miş veya bu örgütlerin ulusal uğraşlara yar-
dumcı olmaları için gerekli görülen tedlbirler 
alınmıştır'. Kısaca, sosyal politikanın akıllıca 
saptanması ve en yararlı bıiçilmde uygulanması 
siyasal rejimlerin var veya yok olmasının ba
ğımlı değişgeni sayılmıştır. Sosyal politika ala
nında başarı sağlamanın belli başlı tesirli araç
larımdan birlinin de sosyal örgütler 'kurtma ve 
ısosyat bütçelerin'in geliştiriilm'esii olduğu husu
sunda millî ve milletlerarası ortak bir bilinç 
oluşmuştur. 

Bu cümleden olarak ülkemizde de sosyal 
politikayı düzenleyen yasalar çıkarılmış, bu 
yasaların uygulamalarını sağlamak üzere ör
gütler kurulmuştur. Kjonuyu salt Çalışma Ba
kanlığı yönünden alırsak, bu gelişme'lere para
lel olaralk 27 yıllık dönemde gelişen bâzı büt-
çıo rakamlarıyle de karşılaşMiaktayız. Gerçek
ten ve özellikle plânlı dönemıdefoi Çalışma Ba
kanlığı bütçesinin genel bütçeye oranı gittik
çe artan bir seyri vermektedir. 1963 malî yılı 
bütçesine oranla Çalışma Bakanlığı bütçesi, 
'binde 0,9 iken gittikçe arıtarak 1973 yılı büt
çesinde 1,8'i bulmuştur. 

Kısaca, Çalışma Bıakanlığı bütçesi 10 yıl 
içinde genel bütçenin binde 0,9'u ile binde 1,8'i 
[gibi yılda ortalama yüzde 10 artışla yüzde 100 
Ibir artış kaydetmiş iıse de, bu artışa esas olan 
1963 yılı oranının çok küçük bir rakam, olması, 
hu yüzde yüz artışın gerçekte bir görüntüden 
ötede bir anlam tasımladığı sonucuna varmak 
haksızlık olmayacaktır. 
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Bu artış oranının bir görüntüden öteye git-
uneldiğini gösteren diğer bir kanıtlayıcı olay da 

. özellikle plânlı dönemde Çalışma Bakanlığına 
yasalarla yeni ve çok büyük görevler verilmiş 
olması; meselâ 1967 ve 1971 yıllarında yürür
lüğe giren 931 ve 1471 sayılı İş kanunlarıyle 
daha önceleri on ve daha fazla işçiler İş Kanu
nu kapsamına alınırken, bir kişiye kadar işçi 
çalıştıran iş yerlerinin kanun kapsamına alın
mış olması, 1963 yılında 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu, 275 sayılı Grev ve Loikavt Kanunu ile 
işçi ve işverenlerin düzenli bir şekilde örıgüt-
leınmeleri, uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, 
yurt dışına işçi gönderme ve sayıları gün geç
tikçe arıtan ve sayıları arttıkça sorunları da 
aynı oranda artan yurt dışındaki vatandaşla
rımızın .sorunlarına çözüm yolları bulunması, 
Bakanlığa bağlı idarî ve malî yönden özerk ve 
3 ilâ 3,5 milyon dolaylarında olduğu tahmin 
>edilen bağımsız işçilerle serbest meslek sahip
lerinin sosyal güvenliklerini sağlayacalk olan 
•dev bir örgütün kuruluş hazırlıklarının yapıl
ması ve Sosyal Sigortalar, İş ve İşçi Bulma, 
BAĞ - KUE'un denetim işlerinin yürütülmesi!, 
çalışmaların büyüklüğü karşısında bütçede ki 
bu artışlar bir görüntü değil de nedir? 

Çağımızda dünyanın jeopolitik yönden kri
tik 779 445 kilometrekarelik ve de 38 milyona 
yakın bir nüfu'Sİuk karma ekonomiyi benimse
miş, sanayileşme iddiasında bulunan bir ülke
nin, çalışıma hayatını düzenleyen bir Bakan
lığın bütçesi, herhalde 116 milyon gibi kısır 
(bir rakamla değerlendiralmleımeli idi. Ancak, bu 
sözlerimle bu olanaklarla yapılanlardan daha 
fazlasının yapılamayacağını belirtmek istemi
yorum. Bu sözlerim, konunun sadece bir yönü
dür. Kanımca, yetersizlik sadede bütçe ile ilgili 
değildir. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların ku
ruluş yasaları, uyguladıkları mevzuat ve uy-
ıgulaıma yöntemlerindeki yetersizliklerden ileırd 
(gelmektedir. Tapılacak dûzeltmfelerle bu büt
çe ile de hizmetlerin daha verimli, tesirli, ve 
süratli bir şekilde görülmesi mümkündür. 

Mevzu, elbette ki bize ayrılan süre içinde 
ayrıntıları ile açıklanabilecek nitelikte değil
dir. Ancak bâzı genellemelerle ve örneklerle 
düşüncelcriımizi Yüksek Heyetinizle arza çalışa
cağım. 
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iSaym Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığın ve bağlı kurumlanılın kuruluş 

•kanunları bâzı talî değişikliklere uğramışsa da, 
esas itibariyle bundan bir çeyrek asır önceki 
yurt ve Dünya koşulları gözönüne almanak dü
zenlenmiş yasalarıdır. Oysa ki ; çalışma koşul
ları,, işçi sorunları, istihdam, sosyal adalet, sos
yal güvenlik, yurt ve Dünya olaylarının bü
yük çapta etkisi altındadırlar. Buna göne, ya
sal düzenlemelerin süratle yapılması gereklidir. 
Bu yasaların uygulaması ise, bilindiği gibi, uy-
igulayıcı kuruluşların yapısında bâzı reomgani-
zasyonları gerektirmektedir. Bu nedenlerle Ba
kanlığın ve Bakanlığa bağlı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu ile Sosyal Sigortalar Kurumunun ku
ruluş yasaları, ivedilikle yeniden gözden geçi
rilmeli ve günün koşullarına uygun bir hale 
gieıtıirilmeiidlir. 

Kanımızca Çalışma Bakanlığı, Türkiye'deki 
ıtülm sosyal güvenlik kurumları arasında, norm 
beraıberlıiğini sağlayacak ve bu örgütlerin gö
zetim ve denetimi ile sorumlu, çalışma koşulla
rı ve istihdam konularının yükümlülüğünü üze
nine alacak tek kuruluş olmalıdır. 

Bakanlığın hazırlanacak olan kuruluş ka
nununun; dış ilişkiler, istatistik, plânlama, 
ıbütçıe, sosyal yardım ve sağlık hizmetleriyle 
personel ve levazım konularında Sağlık ve Sos
yal Yandım. Bakanlığı ile organik bağlar ku
rabilecek biçimde düzenlenmesi şarttır. Bu or
ganik bağın kurulmasında önşart olanak; Ba
kanlığın plânlama ünitesinin güçlendirilme
sinin gerektiğine inandığımızı belirtmek isteriz. 
Bakanlığa bağlı, Bakanlığın denetim ve göze
timi altında İM büyük yatırımcı kuruluşun, 
ıSosıyal Sigortalar Kurumu ile BAĞ - KUR'un 
bulunduğunu düşünürsek, bu yatırımların ma
lî, idarî ve teknik yönden değerlendirilmesi, 
(bu birimin, bugüne kadar güçlendirlilmıesinde 
çok geç bile kalındığını gösterir. 

Bakanlık, işsizliğin azaltılabilmesi, kırsal 
(bölgelerden şehirlere akınların önleııeibilmesi, 
yurdumuzun 'geri kalmış bölgelerinde istihdam 
olanaklarının yaratılması için, istihdamla ilgili 
tedbirlerin, özellikle yatırımlarda «emek - yo
ğun» veya »sermaye - yoğun» teknolojisinin 
kullanılmasının saptanmasında söz ve karar 
sahibi kılınmalıdır. Bu konulanla ilgili araştır
maların, değerli hizmetler veren plânlama üni

tesi tarafından yüniitülmesinin uygun olacağı 
kanısında olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Saym Başkanım, değerli arkadaşlarıtaı; 
Başkanlığın Araştırma Kurulu gerçek fonksi

yonlarını kapsar nitelikte yeniden düzenlenme
lidir. Kanımızca bu ünitenin fonksiyonları; 
yabancı ülkelerin, özellikle işçi gönderdiğimiz 
ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını, millet
lerarası kuruluşların sözleşme, tavsiye kanar
larını incelemeli, Bakanlığı bu kuruluşlarda 
temsil etmeli, yurdumuzda sosyal politika ala
nındaki gelişmeleri izlemeleri ve yayınlama h-
dm. 

Ayrıca, Araştırana Kurulunun en mühiım gö
revlerinden biri istatistik çalışmaları olmalı
dır. Bakanlığın değişik ünitelerinde ve bağlı 
kuruluşlarında, çalışma hayatımızla ilgili çok 
kıymetli materyal vardır. Bu donelerin değer
lendirilmesi, tasnifi ve yayınlanması, çalışma 
Sorunlarımızın çözümlenmesine ışık tutacaktır 
kanısındayız. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
Balkanlığa bağlı sigorta kuruluşlarının de

netimi, esas itibariyle İşçi Sağlık Genel Müdür
lüğü tarafından yürütülmektedir. Ancak; değil 
Ibu Genel Müdürlükte, tüm Bakanlıkta tek bir 
alktüer yoktur. Sigorta hesaplarının aktüerler 
dışında bir kadro ile denetlenmesi olanağı yok
tur. Bunun kanitlayıcı bir örneği 1.1.1960 
ıgün ve 5/532 sayılı Balkanlar Kurulu kararıy-
le, İşçi Sigortaları .normlarından aşağı düzey
de yandım sağlamama kaydı ile, çalışmalarının 
sündürülmesine olanak verilen bankalar, sigor
ta ve reasürans şirketleri, ticaret ve sanayi oda
ları, borsalar gibi malî kuruluşların çalıştır
dıkları 36 000 personel için kurulmuş ve tesis 
niteliğini taşıyan 38 adet emekli sandığı, 506 
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesiyle kanu
nî bir kuruluş haline getirilmiştir. 

Ancak; bu kuruluşların çoğunun, Sosyal 
Sigortalar Kurumu tarafından sigortalılara sağ
lanan, yardımlar ölçüsünde yardımlar yapama
dıkları saptanmış olmasına nağmen, başta Çalış
ıma Bakanlığı olmak üzere, bu işte görevli diğer 
hakanlıklarda da, yani Ticaret ve Maliye ba
kanlıklarında, Sosyal Sigortalar aktüenyesin-
den anlayan aktüerler bulunmaması nedeni ile, 
söz konusu sandıkların bilançoları incelenmiş ve 
bu sandıkların Sosyal Sigortalara devri olanağı 
bulunamamıştır. 
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fSomut bir örnek olarak sunulan bu olay, 
zannederim istatistik ve aktüarya müdürlüğü 
adı altında müstakil bir birimin veya Araştır
ma Kurulu. Başkanlığına bağlı bir seksiyonun 
kurulması içıin yeterli bir gerçektir. Zira 36 000 
vatandaşın sosyal güvenliklerinin teminat altı
na alınması, sandıkların devir hesaplarının ya
pılması, böyle bir ünitenin kurulmasını gerekli 
kılmaktadır. Kaldı "M, Sosyal Sigortaların ve 
BAĞ - KUR'un etkin ve sürekli bir denetimi 
konusu da vardır. 

Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsünün 
yeniden faaliyete geçirilmiş olmasını, Bakanlık 
hiizımetletrinin 'etkinliğimi artıracak belli başlı 
faktörlerden biri olduğu için, memnunlukla 
karşıladığımızı açıklamak isteriz. 

Ayrıca, Araştırma Kurulunun bu hizmeti ge
reği gilbıi yürütebilmesi için takviye edilmesinin 
de şart olduğunu ifade etmeyi bir borç bili
riz. 

Saym Başkanımı, değerli arkadaşlarım; 
Eğitim konusu açılmışken, örgün ve yaygın 

eğitim alanlarının ve sınırlarının iyice belir
tilmesi konusunda balkanlıklarıarası işbirliğinin 
sorumluluğuna inanmakla beraber, yeıtlki ve 
sorumluluk yönümden Bakanlıklararasında mut
lak bir ayırım yapılması gereğine de inanıyo
ruz. Sanayide örgün eğitimin Millî Eğitim Ba
kanlığına, yaygın eğitimin hemen hemen bütün 
Dünyada olduğu gibi Çalışma Bakanlığının yet
ki ve sorumluluğuna bırakılmasında sonsuz ya
rarlar vardır. Zaten başka türlü de yürütülme
sine imik ân görmüyoruz. 

Öze İlikle yurt dışına niteliksiz işçiyi, kalifi
ye işçi haline getirdikten sonra göndermelidir. 
Bunun ne kadar büyük bir iş olduğunu da id
rak etmekteyiz. Ancalk bu alandaki gayretler 
(belli bir perspektif plân ve programlara bağla
nırsa ve ciddî tedbirler alınırsa, bir kaç yıl 
içinde sorıuım çözümlenebilir. Yurt içinde bu 
amaçla harcanan paralar da kısa bir süre için
de yabancı ülkelerden memleketimize döviz 
olaralk döner. 

,Sayım Başkanını, değerli arkadaşlarım, ko
nuşmamın bir yerinde, Çalışma Bakanlığının 
çalışma koşulları, istihdam konuları yanında, 
tüm Sosyal güvenlik kuruluşlarını ıgÖBeitim ve 
denetim altında bulunduran bir kuruluş halinle 
ıdlöinüştürüllimieısinin gerektiğine, değinmiş, dış 

ilişkiler, plân ve bütçe ,sosyad yardım ve sağlık 
Bakanlığı ile organik bağlar kurmasının yerinde 
olduğuna işaret etmiştim. Bilindiği gibi, Sosyal 
ıSiıgort al ar. Kurumu, diğer sigorta kolları yanım
da, hastalık, analık, rmaılûliyeıt, iş kazaları ve mes
lek hastalı/klan silgOrlta'lannı uygulamakta ve 
hasltane işletmeciliği yapmaktadır. 

Bağ - Kur, sağlık hizmetleriyle ilgili olarak 
bugün için yalnızca üyelerine maluliyet yardı
mı yapmakta; kısa bir geleıcekite. de meslek ye 
meslek dışı hasta İlıklarla, iş kolzaları sigortaları
nı sağlamak durumunda olacaktır. Türkiye 
Gumihuriyeıti Emekli Sandığımın memurlarını 
sağlık sigortasını sağlaması, Devlet Personel 
Kanununum öngördüğü bir konudur. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, koruyucu ve tedavi 
'edici sağlık hizmıeıtıleıri ve sosyal yardım hizmet
leri yanında, me/murları da kapsayan genel sağ
lık sigortasıyle tüm vatandaşlar için bir hasta
lı/k sigortası kurma yolundadır. Çalışma 
Bakanlığı İşçi Sağlığı Genle! Müdürlüğü, 
Bakanlıkla bağlı kuruluşlar arasında koordi
nasyonu sağlamakla görevlidir. Ayrıca, kendi
sine bağlı işçi siağlığı müfettişleriyle işyerleriınıi 
deınet'liemeiktedir. İşıçl Sağlığı ve Güvenliği Mer
kezi, işçi sağlığı yömünden uygulamaya dönük 
inceleme, araştnrma ve yayın faaliyetlerinde bu-
lunmalktadır. Oysaki, sağlık hizmetleri bir bü
tündür. Uygulamaıda, birlik ve be rab eni iğin 
sağlanlmaısıında, geıneik insan kaynaklarının, ge
rekse diğer kaymakların tasarrufla kullanılma -
sunda sayısız yararlar vardır. Çalışma Bakanlı
ğının İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Bakanlığım 
Beıisionel ve Levazım müdürlüklerini de içine 
alacak iki Bakanlık arasındaki organik bağın 
çekirdeği, nüvesi olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, ilâve müddetl
inizi kullanıyors'Uinuz efendim, 20 dakikanız dol
du, buyurumuz. 

CELAL AHMET SUNGUR (Devamda) — 
Aziz arıkadaşlarım, bilindiği giibi, 22 . o . İD72 
tarilhiılde Bağ - Kur kurıulmuştuır. Serbest mes
lek sahiplerinin bu örgült bünyesinde toplanması 
doğaldır. Bu yönden, bulgum Sosyal Sigortalara 
bağlı avukatların Sosyal igüıvenlüldorinitn bu ku
ruluş tarafından 'sağlanması uygun (Olacaktır 
kanısındayız. Diğer taraftan, küçük esnaf ve 
sanatkârlar arasımda çalış anların ise, bâr işvere
nin işyerinde hizmet akti ile çalıştıkları için 596 

6 — 
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sayılı Kamımın kapsamımda mütalâa edilmıesi 
.gerekir. Dolayıisıyle 'bu kişilerin Sosyal Sigorta
lara bağlanması zorunludur. Sosyal Sigortalar 
.Kurumu itarafından uygulanan ölçümle'me sislte-
ınıi, Kurama prim vermeyen işıVerıeiılerin ha,klsız 
•iktisaplarını bir anlamda cezalandıran, dolayı
isıyle haklı bir nedene dayanan bu sistem ise, bâr 
ölçüde mevsimlik işçilerin, özellikte inşaat işçi
lerindin sosyal güvenliklerinin sağlanmasına en-
igıel olan bir sistemdir. Bu zümrenin sosyali gü
venliğinin gerçeklen eımnıiyeıt altına alınalbitıneısi 
İçin başka yöntemlerin uygulanması olanağı yok 
ımudur? Meselâ, ,ma!ktu prim sistemi ve pul sis-
teni mygutanamaız mı? Sayın Bakamdan bu hu
susları cevaplandırmasını bilhassa 'ilea etmek
teyiz. 

'Sosyal Sigortaların, Devlet Yaltınım Banka-
v ısınldan satımaimış bulunduğu tahvillerden büyüik 
bir kusmana Baınkanın düşük faiz ödediği hel
kesin malûmudur. Kurumun ibugüın içinde bu
lunduğu malî sıkıntılar da gözönüue alınarak: 
tbu tahvillerle Bankaca carî faiz oramı uygulan
ması yerinde olacaktır kanısındayız. Yurıt dışın
da çalışan işçilerimizin çoğunlukla sanayi kesi
minden ayrılıp hizmet sektörlerine geçjtiği bili
nen bir gerçektir. Hem bu sakıncayı önlemek 
heım de işçi tasarıruflanniın sanayi alanına akta
rılması yönlündeın ve de sosyal sigorta fonlarının 
daiha verimli alanlara. yaltırılmıaisı için tasarruf 
ve fonların birlikte işletilmesinin düzenlenme
sinde yarar görmekte olduğumuzu belirtmek is
teriz: 

Sayın Başkanım, sevgili arkadaştanım, Ba
kanlık, İş kanunlarında, Sendikalar ve Grev ka
nunlarımda gerekli değişiklikler yapılarak bu 
konularda gerçekten yetkili ve sorumlu bir Dev-
leıt organı ve fonksiyonel bir bakanlık haline 
dönüştürülmelidir. Çalışımla Bakanlığı ille ilgili 
diğer yasal tedbirler anasında tarım alanımda ça
lışanların çalışma koşullarının düzemıleıiimjeisi,, 
sosyal 'güvenliklerinin sağlanması, memur - işçi 
ayrımının uyuşıma>zlıklara neden olamayacak 
bir biçimde açıık ve seçik bir şekilde sınırlarının 
çizilmlesi, Yurt Dışı İşçi Soranları (remel Mü
dürlüğünün kadrolarının bir an önce alınması 
ve ilgili kanun tasarılarının îbdr an önce kanun
laşmalarını yararlı görmekteyiz. Bunüaırdan, ha
zır 'Olim.aiyia.nla.rin bir an önce hazırlıklarıının ik
mal edilip Parlâmenltoya gönderilmesi, gömderil-
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miş olanların yakındam takiibedilip ivedilikle 
çıkartılması için gerekli çabaların gösterilmesini 
uygun bulmakta oidıığumuızu aırz ederiz. 

îş müfettişlerinin de büyük güçlükler arz 
öden ça'lişma şartları nedeniyle 667 sayılı Kanu
nu, değiştiren 1327 sayılı Kaınoıniun 71 nci mad
desiyle geitirilem iş güçlüğü ve iş riski zamlarm-
dan yararlandırılmalarTnın kaçınılmaz bir zo-
ruriluk olduğu kanısındayız. 1:579 sayılı Yasaya 
göre verilmesi icajbeden kadroların, yukarıda da 
'bahsettiğimiz gibi, çok acele olarak verilmesine 
tuzum ve zaruret olduğundan, bunun yakından 
takibini talebleıtlmieklte olduğumuzu bir kere da
ha arz ederiz. 

Dış 'kuruluşlarda çalıştırılacak sözleşmeli 
personel mjevzuumlda 1973 malî yılı Bütçie Kanunju-
na ek (R) edtvelin'deki mâni hükümler düzeltil
melidir ki, hizmet- görüleibilsin, inancında oldu
ğumuzu ifade etmeyi de zorunlu 'görimekteyiz. 

iSayın Başkam, değerli arkadaşlarım, Sayın 
Bakıant, toplu iş ilişkileriıni düzenleıyem 274 sayılı 
Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
G-rev ve Lokavt kanunları arasındaki paralelli
ği sağlayacak ve özellikle barışçı çözüm yolları
nın daha etkili bir şekilde işlemesine imkân ve
recek değişikliklerin bir an önce yapılmasını te
menni eıttiğimizi 'belirtmek istiyoruz. 

Çalışıma Bakanlığı dış kuruluşlarına atana
cak ve personelin bir süre merkezde eğitime ta
bi tutulmak sraretiyle, çeşitli işçi sorunları ve 
Iburdarm çjözümlenimesi hakkında bilgi ve. tec
rübe sahibi olmalarının faydalı olacağı kanı
sında olıduğumıuzu bir kere daiha. açıık ve seçik 
<c%rak ibelirltmiek islteriz. 

Diyanelt İşleri Başkanlığı ile. işib'irliği yapı
larak, Çalışma Bakanlığı tarafımdan işçilerimiz
le eş ve çocuklarını, millî, dinî ve moral yönüm
den güçlendirmek amaeıyle gönderilen din gö
revlilerinin daha sık aralıklarla 'gönderilmesi
nin faydalı olacağını belirtmek işiteniz. 

Son alınan kararlarla, gümrüklerde işçileri-
mize sağlaman kolaylıklaırdan büyüik memnıumti-
yelt duyduğumuzu, Hükümete 'bu hususta şük
ranlarımızı arz ederiz. 

Yurıt dışında çalışan 1 milyona yakın vatan
daşımıza, yabancı devletlerde çalışan memurla
rımızın daiha yakın alaka göstermelerini bekle
diğimizi arız ederiz. 

Çalışma Bakanlığı 1973 bütçesinin millet ve 
miemlefce'tiımiz için hayırlı ' ve uğurlu olmasını 
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itıernıennıi eder, Grubum adına Yüce Meclis© saygı
lar sunarım. (C. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Turgut Topaloğlu, buyurunuz efen
dim, iSaat r.09,27 

M. G. P. GRUBU ADINA TURGUT TOPAL
OĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Çalışma Bakanlığının 1973 malî yılı Bütçesi 
üzerinde Millî Güven Partisi Millet M'eclisi 
••Grubunun gömüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Meclis© 
ıgruıbum adına saygılar sunarım. • 

Değerli arkadaşlarım ; 
ıSosyal devletin gereği olan Çalışma Bakan

lığının vazifeleri de her yıl biraz daha artmaik-
tadır. 

Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasında 
«osyal devlet oluşunu da belirten 1961 Anayasa
sı, çalışma hayatımızın düzenlenmesi ile ilgili 
ilke ve amaçları acık bir şe'kilde göstermiş bu
lunmaktadır. 

Anayasanın 40 ncı maddesinde çalışma ve 
«özleşme hürriyet teminata başlanmış ve «Her
kes dilediği alanda çalışıma ve sözleşme hürri
yetlerine sahiptir.»1 denilmiştir. 

Diğer taraftan, Anayasanın 41 nci madde
sinde iktisadî ve sosyal hayatın «adalete, tam 
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiye
tine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması 
amacına göre» düzenleneceği ifade edilmiştir. 

Yine Anayasanın 42 nci maddesinde, çalış
manın bir hak ve ödev olduğu belirtildikten 
sonra şöyle denilmiştir : 

«Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve 
çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi 
için, sosyal, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışan
ları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önle
yici. tedbirleri alır.» 

Şüphesiz devlet, sosyal ve iktisadî hak ve 
ödevler başlığı altımda Anayasa'da belirtilen 
görevlerini bir anda yerine getiremiez ve bu he
deflere ulaşamaz. K'alclı ki, gelişmiş ülkelerde 
bile sosyal sorunlar tam olarak çözümlenebil
miş değildir. Bu bakımdan Anayasa hükümle
rini ulaşılması gereken amaçlar olarak değerlen
dirmek zorunluğu vardır. Nitelkim Anayasamız, 
Türkiye'nin gelişme halinde bir ülke olmasından 
doğan şartları istismar etmek isteyenlere karşı 
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önceden cevap vermiş ve 53 ncü miaddesinde : 
«Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal 
amaçlara ulaşıma ödevlerini, ancak iktisadî ge
lişme ile malî kaynaklarının yeterliği ölçüsün
de yerine getirir» delmiştir. 

İftiharla söyleyebiliriz ki; Atatürk Türkiye' 
sinde • Cumhuriyet hükümetleri, çalışma hayatı
nı düzenleme çabalarına ve sosyal güvenlik 
»tedbirlerine fazla vakit kaybetmeden başlamış
tır. Ancak, 1961 Anayasası bu alanda yeni ham
lelerin kaynağı olmuş ve sendika hakkını dü
zenleyen 46 ncı madde 'Sendikalar Kanununa, 

47 nci madde Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Kanununa gerçek anlamı ile hukukî mesnet teş
kil etmiştir. 

(Sanayileşme gayretlerinin artması, köyler
den şehirlere akını ve özellikle Türkiye'nin hız
la çoğalan nüfusu Çalışma Balkanlığının faali
yet alanına giren ve hattâ bu balkanlığı aşan 
büyük problemler yaratmışın. 

'Türkiye'nin bugün ve yarın için karşı karşı
ya bulunduğu güçlüklerin başında istidham 
probleminin çözümü gelmektedir. İş hayatında 
konunun, sadece sosyal hakların genişletilmesi
ni, ücretlerin seviyesinin arttırılmasını, emekli
likte yaş haddinin indirilmesini istemek ve ger
çekleştirmekle toplulumuzu huzura kavuştura
nlayız, 

Üretim artışı sağlanmadıkça, yeni iş sahala
rı açacak yatırımlar gerçekleştirilmedilkçe -mem-
leiket evlâtlarının dışarıda iş arama mecburiye
tinden 'kurtulmaları kabîl değildir. Kaldı ki, 
bugün Türkiye'den işçi celbeden batı ülkelerin
deki durumda da değişmeler söz konusudur. 

Yurt dışında çalışan fedakâr işçilerimizin 
memlekete ne büyük kazançlar sağladıkları 
herkesçe bilinmektedir. Fakat, yurt dışına işçi 
göndermekle Türkiye'nin sosyal ve ekonomik; 
sorunlarının çözümleneceği elbette düşünüle
ni! ez. Yurt dışındaki işçilerimizin durumu ile 
bugüne kadar olduğundan çok daha fazla ilgi
lenmeye mecburuz. Bu ilgi çok yönlü tedbirleri 
de zorunlu kılmaktadır. Yurt dışına çıkan Türk 
çocuklarının, yani erkek ve özellikle kadın işçi
lerimizin karşı karşıya bulundukları güçlükler 
vardır. Genel olarak dil baJkımmdan bulunduk
ları yerde zorluklarla karşılaşan işçilerimizin 
memleketlerinden ve ailelerinden de uzak oluş
ları gözönünde bulundurulursa, kendilerine çok 
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borçlu olduğumuz bu yurttaşlarımıza karşı gö-
reylerimiz de anlaşılmış olur. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ha'ksızlığa uğra
madan ve istismar cdilme'den iş yerlerine gitme
leri her zaman mümkün olamamaktadır. Yurt 
dışındaki işçiler konusunda evvelce alınmış 
tedbirlerin yetersizliğini tespit eden hükümictin 
gösterdiği gayretleri memnuniyetle ve takdirle 
karşılıyor ve bu gayretlerin oluimlu sonuçlarını 
aimit VÖ güvenle bekliyoruz. 

Memleket içindeki çalışma şartlarının dü
zenlenmesi konusunda da Hükümetin ve parlâ
mentonun görevleri vardır. Milletine ve mille
tinin mânevi değerlerine bağlı olan Türk işçi
leri bugüne kadar sapık ideolojilerin tesirinden 
kendilerini kurtarmayı bilmişlerdir. Ancak, mil
lî duygudan nasipsiz yabancı ideolojilerin em
rinde ve çizgisinde hareket eden bâzı örgütle
rin, milliyetçi Türk işçisini de etkileme çabala
rı halen devam etmektedir. 

Millî Güven Partisi olaıak, Türk işçisinin 
memleketçi ve -milliyetçi tutumunu bu vesiley
le takdirle anmaktan zevk duymaktayız. 

Azız milletvekilleri, 1973 bütçesi Karma Ko
misyonda ve Cumhuriyet Senatosunda görüşü
lürken, partimiz tarafından çok istifadeli gö
rüşler ortaya konmuştur. 

Millî Güven Partisinin yıllardan beri bütçe 
görüşmelerinde ve çeşitli vesilelerle ortaya koy
duğu bütün dileklerini detaylı olarak arz et
mek suretiyle yüce Meclisin vaktini almak iste
miyorum. 

Bu bakımdan sözlerimi burada bitirirken 
Çalışma Bakanlığı 1973 bütçesinin aziz milleti
mize ve Bakanlığın güzide mensuplarına hayır
lı olmasını diler, Millî Güven Partisi adına Yü
ce Meclise derin saygılar sunarım. (M. G. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Hasan Türkay, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA HA
SAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Muhterem milletvekilleri; 
Çalışma Bakanlığı'nııı 1773 yılı bütçesi üze

rinde, Adalet Partisi Millet Meclisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Çalışanların yaşama Seviyelerinin yükseltil
mesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki mü

nasebetlerin ahenkleştirilmesi, tam çalışma ve 
sosyal güvenliğin sağlanması gibi, kaynağını 
Anayasa'dan alan görevleri yürütmekle yüküm
lü bulunan Çalışma Bakanlığımın 1971'den bu 
yana müşahede edilen ve bir çok bakımdan hak
lı tereddütlere yol açan tutumu süregelmekte
dir. Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi arza başlarken, bulıususu, ehemmi
yetle tebarüz ettirmek ihtiyacı ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. 

Çalışma Bakanlığı, çağdaş temel ha'k ve 
hürriyetlerin, demokratik düzen' içinde vazge
çilmez ürünü olan çeşitli fonksiyonları gereğin
ce yürütmemesi yanında; benimsediği tutumu 
ile de, temel hak ve hürriyeti erin geleceği açı
sından ciddî endişeler yaratmaktadır. 

Demokratik düzen üzerinde çeşitli tartışma
ların cereyan ettiği, idareye karşı genel olarak 
görülen güvensizliğin, bir süredir ülkemizde de, 
diğer kurumlar yanında Çalışma Bakanlığına 
karşı belirgin hal alması, talihsiz bir raslantı 
değildir. Güvensizlik haklı sebeplere dayan
maktadır ve bunun kaynağını, olağan dışı Hü
kümetin demokrasi kurallarına ters düşen ya
pısal eksikliklerinde ve giderek, zihniyetinde 
aramak gereklidir. Günümüzde, çalışma hayatı, 
bir yandan Anayasanın sosyal hukuk Devletine 
yüklediği kaçınılmaz ödevlerle; diğer yandan, 
bu ödevlerin yerine getirilmesinde asla çiğne-
nilmemek gereken çağdaş hak ve hürriyetlerle 
çevrelenmiştir. Çalışma hayatının; tereddütlere, 
endişelere yol açmayacak bir şekilde düzenle-
nebilmesinin ilk şartı, bu çevrenin aşılmaması, 
bu iki sınır arasında ölçülü bir dengenin 'kuru-
labilmesidir. Ne var ki, dünyanın hiçbir yerin
de, bu dengenin, gerçek anlamda milletin des
teğinden yoksun bir idare tarafından kurula
bildiği görülmemiştir. Bu bakımdan Çalışma 
Bakanlığı bir istisna teşkil etmemektedir ve 
bugünkü durumu şaşkınlık yaratmamalıdır. Bu 
görüşlerimizin nedenlerini ayrıntıları ile açık
lamağa çalışacağız. 

Değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı, 
geniş anlamı ile, çalışmadan doğan tüm sorun
lara yönelmiş fonksiyonları yürütmesi bekle
nen bir Devlet kuruluşudur. Çalışma Bakanlı
ğı, geniş anlamı ile çalışmadan doğan sorunları, 
ferdin istihsale katılması veya dışında kalması 
durumlarını belirleyen çeşitli sosyal ve ekono-
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mik faktörler yanında, çalışma şartlarını re 
risklerini ihtiva eder. Bu açıdan, çalışma ala
nındaki sorunları, fert ve toplum bakımından, 
«istihdam sorunları», «çalışma sorunları» ve 
«sosyal güvenlik sorunları» olmak üzere üç te
mel grupta toplamak ve bu alanlarda Bakanlık
tan beklenenleri tespit etmek yerinde olacaktır. 

Türkiye, bugün, her 100 vatandaşımızdan 
6'smm işsiz, her 50 vatandaşımızdan birinin 
yurt dışında çalışmak zorunluluğunu hissettiği 
ve imkân aradığı, son derece kritik ve düşün
dürücü bir ortamda bulunuyor. Devlet Plânla
ma Teşkilâtı'nın hesaplarına göre 1972'de 16 
milyon kişiye ulaşan işgücü arzı, '19'82'de 21 
milyon kişiyi, 1992'de ise 26 milyon kişiyi bu
lacaktır. 

Tarım dışı kesimlerde, bugünkü yapısı ve 
ekonomide ulaşılabilen azamî kalkınma hızı ile, 
-ortalama olarak her yıl işgücüne katılan 400 
bin kişiden ancak 250 binine iş bulunabilmekte
dir. Bu tablo, her yıl en az 150 bin kişinin mev
cut işsizlere katıldığını göstermektedir. 

Sorunu 20 yıllık perspektif içinde ele alır
sak, bu dönemde, yaklaşık olarak 12 milyon ki
şiye yeniden iş bulmak veya mevcut iş alanı 
sayısını üçte iki oranında arttırmak mecburiye-
etiyle karşı karşıya bulunduğumuz anlaşılacak
tır. Bu kritik' tablo, istihdam politikasının tes
pitinde ve en büyük adaletsizlik olan işsizlikle 
savaşta Çalışma Bakanlığına ne kadar önemli 
görevler düşmekte olduğunu göstermektedir. 

Bakanlık, işsizlik sorununu ve işsizliğin ke
sif olduğu bölge ve "sektörlerdeki gelişmeleri iz
lemek ve gerekli tedbirleri tespit ve teklif et
mekle yükümlüdür. Bunun yanında, iç ve dış 
iş piyasası analizleri, iş ve işçi bulmada piyasa
da berraklığı sağlayacak tedbirlerin bulunması 
ve yurt çapında yürütülmesi gibi, çalışma ha
yatının istihdam sorunu açısından son derece 
büyük önem taşıyan konularına hassasiyetle 
eğilinmesi zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Ya
bancı ülkelere işçi göndermede, yurt dışında 
çalışan işçilerimizin karşılaştıkları sorunları çö
zümlemede, yurda dönüş ihtimaline göre gele
ceği plânlamada Bakanlık kaçınılmaz ödevler
le karşı karşıyadır. Bu görevler, hem Bakanlık 
Kanunununda, hem de Kalkınma Plânlarında 
ifadesini bulmuştur. 

Şüphesiz, istihdam ve işsizlikle savaş gibi 
yurt ekonomisini bütünüyle etkisi altında bu

lunduran bir sorunun çözümünü münhasıran 
Çalışma Bakanhğı'ndan beklemek realist ve in
saflı bir görüş olamaz. Bakanlığın önemli han
dikapları vardır; son derece önemli ödev ve gö
revleri yerine getirmesi beklenen Çalışma Ba
kanlığı, sınırlı bütçe imkânları içinde fonksi
yonlarını yürütmek mecburiyetindedir. Bakan
lık bütçesinin genel bütçeye oranının sadece 
binde 1,8 olduğu düşünülecek olursa, karşıla
şılabilecek güçlüklerin vüsati, daha iyi anlaşı
labilir. Fakat takdir edileceği üzere, bir Ba
kanlığın faaliyetlerinde güven yaratabilmesi, 
mutlaka malî imkânlara paralel bir s'eyir takip 
etmez. En az malî imkânlar kadar önem taşı
yan bir diğer faktör, sorunlara yakış ımda ve 
ele almada güven veren bir zihniyetin varlığı
dır. Ve işte Çalışma Bakanlığı, en çok bu has
sadan mahrum görünmektedir. 

İstihdam ve işsizlikle savaş bahsinde, işgü
cü ihracı meselesine önemle değinmek istiyo
rum. İşgücü ihracı, çalışma hayatımızın ve ge
nel olarak ekonomimizin en kritik sorunların
dan biri olmakta devam etmektedir. Yurdumuz
da, bugün, her 50 vatandaşımızdan birini, yurt 
dışına gitmek için sırada bekler görüyoruz. 

Yıllar önce, yabancı endüstri alanlarında ye
ni maharet ve bilgi kazanmak, amacıyle, kısa sü
reli olarak başlatılan küçük çaplı emek akımının 
böylesine büyüyerek bir yurt dışına göç hare
keti haline dönmesi, beraberinde, çözümlenmesi 
müşkül problemler getirmiştir. ; 

•İşçi tasarruflarının ödemeler dengesi üzerin
deki olumlu etkileri ve işgücü ihracının, işsizli
ğin günlük. hayatta ortaya çıkarabileceği prob
lemleri, geçici bir zaman için de olsa, önleme 
hassası, tüm sorumluların bu imkâna I can kurta
ran simidi gibi sarılmalarına yol açmıştır. 

Üzülerek belirteyim ki, bu oluşum1 içinde Ça
lışma Bakanlığı kendisinden bekleneh görevleri 
yerine getirememiştir; getirememektedir. Bakan
lık, dalgaların, dilediği istikamette 'savurduğu 
pusulasız, dümensiz bir gemi görünümündedir. 
Kuşkusuz, Bakanlığı, bu duruma dfişüren; ro
tayı tayinle görevli Hükümetin, bu âlânda hiçbir 
tutarlı politikasının mevcut olmayışıdır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin! açısından, 
düne kadar, sorunun ağırlık taşıyan yönün, işçi
lerimizin yurt dışında karşılaştıkları ! problemler 
olduğu söylenegelmiştir. Gerçekten, tartışma, da-
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ha çok Devletin yurt dışında çalışmak mecburi
yetinde kalan vatandaşlarına karşı yerime getir
mekle yükümlü bulunduğu ödevlerinde ne de
rece başarılı olabildiği ve giderek işçilerimize, 
çalıştıkları ülkelerde neler sağlanabil diğij istis
mar edilmelerinin ne ölçüde önlenebildiği nokta
larında toplanmıştır. Bugün ise durum, çok da-

" ha karmaşık bir mahiyet arz etmekte ve Türki
ye, öteden beri ciddî surette ele almak isteme
diği bir sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. 
Bu sorun, dönüşün başlaması halinde neler ya
pılabileceğinin henüz tespiti edilmemiş olmasın
da yatmaktadır. Yurt dışında bulunan işçileri
mizin büyük çoğunluğunun çalıştığı Almanya' 
da, yekdiğeriyle zıt iki cereyanın geniş bir şe
kilde tartışılmakta olduğu şu günlerde dahi, dö
nüş ihtimali değil, işgücü ihracının artırılabile
ceği tahminleri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda bu eğilimin somut örneklerini 
görmek mümkündür. Oysa, bir süredir, Federal 
Almanya'da önemli bâzı bölgelerde, yabancı iş
çilerin ikâmet sürelerinin uzatılmaması ciddî bir 
şekilde tartışılmakta, savunulmaktadır. Gerçek
te, bu gelişme bir sürpriz teşkil etmemelidir. Zi
ra öteden beri, işgücü ithal eden ülkeler yabancı 
uyruklu işçilere karşı «Sınırlı bir çalışma süresi 
politikası» şeklinde isimlendirilebilecek olan bir 
politika izlemişlerdir. Hiç şüphe yok ki, bu poli
tikanın gerçek amacı, işgücü ithal eden ülkeler
de, ekonomik bir dengesizlik haline süratle tas
fiye edilebilecek bir yedek işçi grubu meydana 
getirmektedir. 

Bu amaç çerçevesinde yoğunlaştırılan görüş
lerin, ikâmet süresini uzatmama şeklinde başla
nabileceği bir geri dönüşe, Çalışma Bakanlığı ha
zır değildir. Bakanlık, yurt dışında veya dönüş 
halinde karşılaşılabilecek sorunları çözmek bir 
yana, henüz, işçi gönderme safhasındaki prob
lemleri, idarî güçlükleri dahi bertaraf edeme
miştir. Çalışma Bakanlığı, . artık meseleyi bir 
kadrosuzluk sorunu olarak takdim etmenin öte
sinde, inandırıcı, güven uyandırıcı tedbirlerle 
ele almak zorunluluğundadır. Tutarlı bir rota
dan mahrum bulunan bir Devlet kuruluşunun 
bunu yapıp, yapamayacağı ise, ağırlığı hissedi
len, bilinen bir diğer konudur. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sorunları bah
sinde, ehemmiyetle değinmek istediğimiz bir hu
sus da, aşırı akımların faaliyetidir. Çeşitli ülke
lerden maddî ve manevî destek görerek çalışmak-

I ta olan aşırı sol, bugün Avrupa'da sürdürdüğü 
yoğun propaganda ile kendine, işçilerimizden 
oluşacak büyük bir güç yaratmak niyetindedir. 
İşçilerin aracılığıyla köylere sızmanın ve yurdu
muzu karanlık bir sona sürüklemenin hesapları 
yapılmaktadır. Yurt dışındaki sorunları çözüm
lenmeyen, yurda dönüşte ekonomik ve sosyal 

I bir ümit kaynağından mahrum bulunan işçileri
mizin, böylesine yoğun bir propagandanın etkisi 
altında kalmayacaklarını ifade etmek zorunlu
dur. Çalışma Bakanlığı, böylesine kritik yönleri 
bulunan bu sorunun tarihî sorumluluğu altında 
ezilmiş görünmektedir. Bu alanda, bürokrasi çar
kına kendini kaptırmayacak biçimde teşkil olu
nacak ve çalışacak bir kuruluş yararlı olabilir. 

Muhterem milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı
nın istihdam ve işsizlikle savaş yanında büyük 
önem taşıyan ikinci temel fonksiyonu; istihdam 
edilenlerin karşılaştıkları çeşitli çalışma sorun-

I larını sebeplerine göre belirli ayrımlar içinde 
I ele almak ve gerekli tedbirleri uygulamaktır. 

Bu alanda, küçük işletmelerde, tarımda ve 
tarım dışı sektörlerde, sendikalı ve sendikasız 
kesimlerde çalışanların kendilerine has sorunla
rının ele alınması ve kesimler arası uygulama 
dengesizliklerinin asgariye indirilmesi önem ta
şımaktadır. Bakanlıktan beklenen, düzenleme 
tedbirlerini, belirli çalışma kesimlerinde yoğun
laştırmaktan çok, bütün çalışanların kapsayacak 
bir seviyeye ulaştırmaktadır. Bakanlık bu ödevi
nin yürütümünde, gücü inkâr edilemeyecek bir 
müttefike de sahiptir. Bu müttefik, yasalar çer
çevesinde kendisinden beklenen görevleri yapa
cak olan, hür, demokratik sendikacılık hareketi
dir. Gelin görün ki, Çalışma Bakanlığı, 12 Mart 
1971'den bu yana, Türk sendikacılık hareketini 
kendisine müttefik olarak değil; adetâ frenlen
mesi ve imkan bulunabilirse, faaliyetleri geniş 
ölçüde sekteye uğratılması gerekli bir unsur ola
rak kabul etme eğilimindedir. Çalışma Bakanlığı
na karşı kamuoyunda geniş bir şekilde müşahede 
edilen ciddî tereddüt ve güvensizliklerin teme
linde, Bakanlığın sürdürdüğü ve çeşitli yan ted
birlerle pekleştirmeye çalıştığı bu eğilim de yat
maktadır.. 12 Mart 1971'den bu yana, toplu pa
zarlık düzeni son derece ciddî baskılar altında, 
kendisinden beklenen barışçı sosyal ve ekonomik 
fonksiyonu yapamaz hale gelmiştir. Hükümet 

I ve Bakanlık olarak sürdürülen bu politikada, 

I I -
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her çeşit sindirme tedbirinden yararlanılmıştır; 
yararlanılmaktadır. Sıkıyönetim tedbirleri; ge
reksiz grev ertelemeleri ve haksız grev yasakla
maları ile pekleştirilmiş; Personel Kanunu, gibi 
araçlardan yararlanılarak işçi hak ve özgürlük
leri zedelenmiştir. Bu arada işçi ve memur ayı
rımı bir türlü vuzuha kavuşmamıştır. 

Çalışma Bakanlığı, «Yasalardaki boşlukları 
doldurma» sloganı ile arızasız kabul edilebilecek 
bir seyir takibeden toplu sözleşme düzenini için
den çıkılmaz hale sokmuştur. O kadar ki, Batı 
demokrasilerinde, işçi hak ve hürriyetlerine teca
vüz teşkil edebilir endişesi içinde kamu müdaha
lesinin asla düşünülemeyeceği hususlarda, Çalış
ma Bakanlığı sürdürdüğü müdahalelerle, bu hak
ların gerçekte var olup, olmadığını tartışılır bir 
hale getirmiştir. 

Sindirme ve kontrol altına alma politikasının 
kamufle edil elb ilmesi için hiçbir slogan ihmal 
edilmemiştir. Sendikacılık hareketinin demokrasi 
iklimi içinde gelişebilmesinin vazgeçilmez şartı 
olan sendikalar arası rekabet ve hizmet yarışı, 
kamuoyuna ekonomiyi ciddî şekilde zedeleyen bir 
gelişme olarak intikal ettirilmeye çalışmış ve 
sözde bunu önlemek için, yasaların idareye, Ça
lışma Bakanlığına vermediği yetkiler, var kabul 
edilerek, kullanılmaya çalışılmıştır. Bu gayri
ni eşru tutum, «Çalışma hayatının tanzimi» slo
ganı ile gizlenilmeye uğraşılmıştır. Bu; sınır, hu
dut tanımayan bir müdahale mahiyetindedir. 

Düne kadar, bağımsız yargının faaliyet alanı içinde 
kalan ve ancak idarenin müdahalesinden müsta
kil yönüyle güven uyandıran çeşitli fonksiyonlar 
dahi, Bakanlıkça resen devralınmıştır. Bu; söz
de yeni düzenlemeınin içinden, idarî yargı organ
ları dahi çıkamamaktadırlar. Toplu pazarlık dü
zeninin temelini teşkil eden yetki kazanma diğer 
bir deyişle, toplu iş sözleşmesi yapacak yetkili 
isendikanın tayini konusu Bakanlıkça partizan 
bir tutumla sürdürülmektedir. Bu yapılırken ya
salarda mevcut olmayan salâhiyetler kullanılma
ya çalışılmaktadır. İdarî yargı organları bunun 
hu şekilde yapılmaınaısı gerektiğini belirttiği 
halde Çalışma Bakanlığı bu tutumunda İsrar et
mektedir. 

Bakanlığın, işçi hak ve hürriyetleri aleyhinde 
İsrarla yaratmaya çalıştığı ve büyük ölçüde ya
rattığı bu dengesizlikten kazananlar olduğu da 
dikkatten uzak tutulmamalıdır. Kamu müdaha

lesiyle yaratılan dengesizlikten elde edilebilecek 
kazancın, her zaman, uzun vadeli olmadığı ger
çeği dikkatle düşünülmelidir. Çalışma başarı
nın teessüsü, bir diğer slogandır. 

Çalışma hayatında, işçi - işveren münasebet
lerinde devamlılık arz eden bir barış ortamına 
ulaşılabilmesi, istenmeyecek hedef midir? Ama 
bunun kurulabilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar 
arasındaki münasebetlerin yurt çıkarlarına uy
gun şekilde ahenkleştirilmesi, her şeyden önce, 
kamu müdahalesiyle dengesizlik yaratılmamasını 
gerektirir. Dengenin temelinde, dengesizlik yara
tacak müdahalelerden kaçınmak, kadar hukukî is
tikrarın idamesi de yatar. Çalışma Bakanlığı ne 
müdahaleden kaçınmak zorunluluğunu yerine ge
tirmiş, ne de hukukî istikrarın muhafazasına 
'dikkat etmiştir. 

Gelecek için plânlananlar ise daha da düşün
dürücüdür: Bakanlık, sendikalar arası, kanun 
dışı yarışmaya son verileceğinden söz etmekte
dir. Bakanlık, «Bu amaçla, çok sayıda işçi kuru
luşu yerine, az sayıda, güçlü işçi kuruluşu mey
dana getirilecektir..» demektedir. Bakanlık, Tür
kiye'nin endüstri yapısına uygun toplu sözleşme 
tipini saptayacağını, işçilerin seçim yapmak hak
kını kısıtlayarak, birden çok sendikaya girmele
rini önleyeceğini öne sürmektedir. Bakanlık, gre
vi de, lokavtı da disipline edeceğinden, buna 
karşılık, uzlaştırma- arabuluculuk - tahkim mü-
essel erini ayrı ayrı ve birbirini bütünleyen sis
temler halinde mevzuata yerleştireceğinden bah
setmektedir. Pek masum görünen bu önerilerin. 
gerisinde yatan zihniyeti, son derece dikkatli bir 
şekilde teşhis etmek şarttır. Söz konusu önerile
rin tümü, en azından takdim edildiği şekliyle, 
çağımızda evrensel geçerlilik kazanmış temel iş
çi hak ve hürriyetlerine gölge düşürecek nitelik
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Türkây, 20 dakikalık sü
reniz doldu, ilâve müddetinizi kullanıyorsunuz. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Evet Sa
yın, Başkan, bitiriyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu hedefler, 
işçi hak ve özgürlüklerinin çok sayıda bir teh
dit ve tehlike altında bulunduğunun işaretidir. 

Çalışma Bakanlığı, bu önerileri ile, bir yan
dan yarattığı istikrarsızlığı yasal dayanağa, meş
ruiyet temeline oturtmayı hedef alırken, diğer 
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yandan, sürdürdüğü sindirme ve kontrol altına I 
alma politikasını pekleştirmeyi düşünmekte
dir. 

Ehemmiyetle belirtmeliyim ki, Adalet Par
tisi, çalışma hayatının en kritik yönünü ve Ana
yasada ifadesini bulan temel hak ve özgürlükleri 
ilgilendiren bütün bu konuların, eğer inandırıcı 
bir ihtiyaç varsa, ancak, serbest tartışma orta
mının var olduğu bit dönemde ve millet irade
sine karşı sorumlu olma mevkiindeki Hükümet
ler aracılığıyle ele alınması gerektiği görüşün
dedir. Bu tedbirler bir oldu - bittiye tahammülü 
olmayan mahiyet taşırlar. Bugün, Türk sendi
kacılık hareketi, olağanüstü tedbirlerin çemberi 
içinde, kendi hak ve hürriyetlerini ilgilendiren 
konularda kamuoyunu oluşturma ödevini, fonk- I 
siyonunu, gereğince yapmaz durumdadır. Hangi 
işçi liderinin, hangi saatte takibata uğrayacağı 
meçhuldür. Çalışma Bakanlığı, yarattığı denge
sizliği daha ilerilere götürme niyetinden mut- I 
laka ve en kısa zamanda vaz geçmelidir. 

Adalet Partisinin, görevde bulunduğu her 
dönemde işçi hak ve hürriyetlerine ve serbest I 
toplu pazarlık düzenine karşı gösterdiği itinanın 
ve ihtimamın zedelenmemesini hassasiyetle ta-
kibetmekte bulunduğu, bugün kamuoyunun ma
lûmudur. Adalet Partisinin temel işçi hak ve 
hürriyetlerini zedelemeye yönelen davranışlara I 
seyirci kalmayacağı kesinlikle bilinmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, Çalışma Bakanlı
ğının sosyal güvenlik alanında başlattığı giri- I 
simler de, maalesef, güven vermekten uzaktır. 
Bakanlık, bir yandan, Bağ - Kur uygulaması ve 
tarım ve orman işçilerinin Sosyal Sigortalar Ka- I 
nunu kapsamına alınması konularındaki icraatı 
ile Kalkınma Plânının öngördüğü sosyal güven- I 
lik kurumlarının kademeli bir sistem içinde bir-
leştirilebilmesi yönünde olumlu adım attığını 
ilân etmekte, diğer yandan, eş ve çocııklarıyle I 
milyonlarca yurttaşımızın başlıca sosyal güven
lik kaynağı olan sosyal sigortaların iflâsa sü
rüklendiğini iddia etmektedir. Toplu sözleşme 
ve sendikalaşma haklarında olduğu gibi, gerçek
te bu konuda da Bakanlıkça önerilen, kazanılmış 
işçi haklarında geriye dönüştür. 

Bakanlık Teşkilâtı, bu konuda hazırladığı 
bütün raporlarında, işçi emeklilik yaşının yeni
den yükseltilmesini, prim ödeme gün sayısının 
artırılmasını, 25 yıl şartında değişiklik yapılma- I 
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sini istemektedir. Bütün siyasî partilerin yet
kililerinin «olamaz, olmayacaktır» dedikleri, iş
çilere teminat verdikleri bu konuda Bakanlığın 
neye dayanarak İsrar ettiğini araştırmak entere
san olurdu. İleri sürülecek olan nedir ? 

Bir yabancı uzmanın, her yönüyle sıhhati ko
nusunda şüphe yaratan raporu mu? Yoksa, 
1972 yılında bu konuda yapılan tartışmaya an
cak 1964 yılında hazırladıkları bir teknik bilan
ço ile çıkabilen yetersiz Bakanlık Teşkilâtının 
tahminleri mi? Bu tutumun güven verici oldu
ğunu kabul etmek mümkün değildir. Sayın Ba
kanımız, Bakanlık bütçesini itham ederken bü
tün kuramlar ve kurum yetkilileri. Bu Bakan
lığın bütçesinin içinde mütalâa edilmektedir. 
Biraz, sonra göreceksiniz ki, siz nasıl, başkası 
nasıl konuşuyor. 

Burada bir noktaya da ehemmiyetle değin
mek istiyorum: Çalışma Bakanlığı, işçilerimize 
sosyal güvenlik alanında Adalet Partisi Hükü
metlerince kazandırılan mesafenin kendilerinde 
yarattığı huzursuzluğu gizleyemez bir haldedir. 
Çalışma Bakanına göre; haklar; hesapsız, bilgi
siz bir biçimde hattâ bir siyasî yatırım için... 
verilmiştir. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Ça
lışma şartlarının böylesine ağır, beslenme koşul
larının endişe verici, ölüm, yaş oranının böyle
sine düşük olduğu bir ortamda, işçinin yarınını 
güven altına almaya matuf çalışmaları bu şekil
de suçlamak insaflı bir tutum değildir. İnsanlar, 
öldükten sonra mı, emekliliğe hak kazanacaktır? 
Hesaplı ve bilgili olmak sloganı ile işçi hakla
rında geriye dönüş ne mâkuldür, ne de mümkün
dür. Adalet Partisi, bu hakları Türk işçisine ve
rirken hesabını, kitabını yapmıştır. Hiçbir za
man Sosyal Sigortalar Kurumunun iflâsa gitme
sini asla düşünmemiştir ve düşünmemektedir. 

Çalışma Bakanlığı, bu konuda, her şeyden 
önce kamuoyunda istikrarlı bir politikanın sahi
bidirler, dedirtecek bir tutum içine girmelidir. 
Bakanlığın başı, «geriye dönüş olamaz» derken, 
diğer kademelerin el altından kamuoyuna sızdırdı
ğı raporlarda yer alan geriye dönüş tedbirlerini, 
Türk Milletinin ve işçisinin gözünden kaçırmak 
mümkün değildir. İşte, esasen bu tutumdur ki, 
kamuoyunda ve işçilerimiz arasında Hükümet 
ve Bakanlığa karşı güvensizliği artırmıştır, ar
tırmaktadır. Bunun en açık örneği, geçmiş hiz
metlerin borçlanılmak suretiyle emekliliğe esas 
hizmet süresi ile birleştirilmesi konusunda gö-
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rülmektedir. Çalışma Bakanlığı bu konuda 
üe - beş istisnayı, âdeta kuralmış gibi Türk 
ka muoyuna sunmuştur. 

İstisnalar' sahtecilik iddiasıyle ilgilidir*. Ba
kanlığa gcire, borçlanma müessesesi sahtecilik 
faaliyetlerini hızlandırmıştır. Takdir edileceği 
üzere, böylesine mücerret bir iddia, çeşitli soru
ları davet ettirir. Türk Ceza Kanununa göre 
5 yıla kadar hapis cezası ile tecziye edilmesi 
mümkün olan bu fiilden dolayı kaç kişi hüküm 
giymiştir"? Açıklanmasını istiyoruz. Hizmetle
rini borçlandırmak ihtiyacında olup, müracaati-
ni yapan kişilerin sayısı dikkate alındığında, 
sahtecilik isnadı sübuta ermiş bulunanların sa
yısının oranının binde bir dahi olmadığı görü
lecektir. Sahteciliği tasvip etmiyoruz. .Bakan
lığın, Devlet fabrikalarında, kurumlarında ça
lışmış olan ve hizmetlerini resmî belgelerle tev
sik eden müracaatçılar için söyleyebileceği tek 
şey var mıdır? Devlet kurumları da sahtecilik 
fiilinin şerikliğini mi yapmaktadırlar» Eşitliği 
bozuyor iddiasıyle Anayasa Mahkemesine vâki 
müracaatin 'müspet karşılanması halinde, yara
tılacak müstakbel eşitsizlik nasıl giderilecektir'? 
Nitekim Anayasa Mahkemesinin gerekçesi ilân 
edilmiştir. 150 - 160 bin civarında geçici ') ncü 
maddeden istifade eden işçi, bugün hak sahibi 
olmuş, maaş almaktadır. Bundan sonra, kalan 
çok az bir miktar üzerinde ne gibi bir tedbir. 
alınacak1? Acaba o ncü maddedeki hak ortadan 
kalkarsa eşitsizlik doğmayacak mıdır? Her hal
de Çalışma Bakanlığı bu eşitliği getirecek, bu 
eşitsizliği ortadan kaldıracak bir hazırlık, bir 
tasarıyı Parlâmentoya sevk edecektir tahmin 
ediyoruz. 

Önemle belirtmeliyim ki, Türk işçisi, bugün, 
sosyal güvenlik haklarının zedelenip, zedelenme
yeceğinden; geriye dönüş çabasının başarı ka
zanıp, kazanmayacağından dahi emin değildir. 
Ama bilinmelidir ki, tutum> an be an izlcnilmek-
tedir. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği bir di
ğer sorundur. 100 kişide 6'sırım iş aradığı ülke
mizde, «hafif işte çalışabilir» raporları veril
mektedir. İş kazaları oranındaki yükseklik, 
ülkemiz için utanç verici seviyesini muhafaza 
etmektedir. 

Ekonominin geleceği sloganı ile grev ve lo
kavt hareketlerinin yol açtığı işgünü kayıp
larını parmak hesabı ile bulanlar, iş kazalarının 
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yıllardır en az on misli oranında yarattığı kayı
ba seyirci kalmakta devam etmektedirler. 

Denetini yetersizdir. İşçi sağlığı ve iş gü
venliği konusunda alman tedbirler kâğıt üzerin
de kalmıştır; kalmaktadır. Devlete yük olmak
sızın vücuda getirilen sağlık tesislerinin akıbe
tinin ne olacağı bilinmemektedir; bu konuda, 
işçi hareketinin çok geniş bir tepkisine yol açan 
eski bir görüş hortlatılmak ve sağlık tesislerinin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devri ger
çekleştirilmek istenilmektedir. Bakanlık, ça
lışma hayatında huzuru araması, bulması ödevi 
olan Çalışma Bakanlığı, bu konuda da seyircidir. 
Sayın Çalışma Bakanımız bu konuda ne düşün
mektedir? Kurumun sağlık tesislerinin -Sağlık 
Bakanlığına devredilmesinin karşısında mıdır, 
değil midir? Bunu açıkça burada ifade etmesini 
bekliyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Süremizin imkân 
verdiği oranda ve Çalışma Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi, üç temel grupta top
lamaya çalışarak arz etmiş bulunuyoruz. Görüş
lerimizi arz ederken, güvensizlik kaynağı teşkil 
eden sorunları öncelikle ele almaya çalıştık. Ça
lışma hayatını çok yakından ilgilendiren diğer 
bir çok konuya, meselâ Bakanlığın yasal çalış
malarına, genel, yönetim faaliyetlerine, teşkilât 
kanunu yetersizliklerine,-yurt dışı ilişkilerine 
değinmemiş bulunmamız, bu alanlarda yetersiz
lik müşahede edilmediğinden değil, bir öncelik 
tercihindeudir. 

Eleştirilemizin 1.97o uygulamasında dikkate 
alınması temennisiyle, Yüce Heyetinizi, Adalet 
Partisi Millet Meclisi Grubu adına, saygılarımla 
selâmlarım. Çalışma Bakanlığı bütçesinin ha
yırlı olmasını dilerim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Abdullah Baştürk, buyurunuz 
efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADİNA ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Çalışma 
Bakanlığı bütçesiyle ilgili görüşlerini sunmak 
üzere huzurunuzdayım, 

Çalışma Bakanlığı, kurulduğu 1946 yılından 
bu yana, ülkemizin ve toplumumuzun pek çok 
engin tecrübeler kazandığı, sosyal ve ekonomik 
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hayatımızdaki öneminin gittikçe arttığı bir poli
tikanın başlıca sorumlusudur. Bu nedenle, bu 
Bakanlığın bütçesi üzerindeki görüşlerimizi be
lirtmeden önce, kuruluşundaki amaçlarına ve 
görevlerine uygun bir organizasyona kavuşup 
kavuşmadığı üzerine de bâzı düşüncelerimizi arz 
etmek istiyoruz. 

Çeyrek yüzyılı aşan bir zaman içinde, Çalış
ma Bakanlığının, kendisine verilen fonksiyon
ları yerine getiremeyiş nedenlerini araştırırken, 
amaç ve görevlerle, örgütlenme arasındaki 
uyumsuzluğun büyük çapta etkin olduğunu da 
ifade etmek isteriz. 

Kısacası, Çalışma Bakanlığı, önce Türkiye' 
uin çalışma hayatı için gerekli nitelikte işgücü 
hazırlığıylc, sonra, adaletli ve yasaların öngör
düğü ilkeler içinde istihdamı politikasını uygu
lamak ve nihayet çalışan insanların yarınlarını 
garanti altına alıcı tedbirleri yürütmek gibi 
üçlü bir görev yüklenmiş bulunfmaktadır. Fa
kat, bu görevleri yerine getirici hukukî düzen 
kurulamadığı için 1963 yılma kadar Çalışma 
Bakanlığı etkili bir kuruluş olamamış, çalışma 
hayatımızdaki yerine oturamamıştır. 1963 'te 
yürürlüğe konulan ve Anayasanın güvene esi 
altına alınan Özgür .Sendikacılık, Toplu 'Sözleş
me ve İş Kanunu gibi yasalardan sonra, Tür
kiye'de çalışma hayatı yeni yasal temellere ka
vuşturulmuş. Ancak, geçen 10 yıl boyunca he

men hemen bütün batılı ülkelerin uygulamala
rına paralel hükümler yasalarımızda yer aldığı 
halde, ekonomimizde hızlı hacimsel büyümenin 
yarattığı yeni problemlerin de katılmasıyle yo
ğunlaşan ve önemi artan sosyal politika bu Ba
kanlığımızın yetersizliğini ortaya çıkarmıştır. 

Çalışma Bakanlığı işgücü hazırlığı; yani, 
tarımda, sanayide, hizmetler kesiminde ihtiya
cımız olan yeterli vasıfta insangücü hazırlama 
konusunda henüz, hiçJbir sorumluluk altına gir
miş değildir. Gariptir ki, kalkınma plânların
da öngörülen işgücü hazırlığı ihtiyacını karşı
lamak görevi, kelimenin tam anlaımiyle sahip
siz bir durumda bulunmaktadır. Bir yanda 
Millî Eğitim Bakanlığı plân hedefleriyle hiçbir 
ilişkisi olmayan okullar açarak, buralarda genc
ilerimize diplomalar dağıtmaktadır. Ne var ki, 
bu diplomanın sahipleri, ekonomimizin ihtiyacı 
olan vasıfta yetiş'tirilmediği için, uygun işler 
bulamamaktadırlar. Eli d ipiolmalı işsizlerimiz 
ortada dolaşırken, ekonomi kendi ihtiyacını kar
şılamada sıkıntı çekmektedir. İşveren gelişigü
zel hizmet - içi kursları ve seminerler ile Millî 
Eğitimin eksiğini tamamlamaya çalışmaktadır. 
Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da, 
hizımıet - içi eğitim bakımından geniş kadrolu 
teşkilâtlar kurmaktadır. -Fakat, ülke çapında 
bir ihtiyaç plânına dayandırılımadığı, gerekli 
tesis ve imkânlara sahip bulunmadığı için har
canan paralar, maalesef ekonomimiz için boşu
na bir israf durumunda kalmaktadır. 

Daha bunlara benzeyen pek çok işveren, ba
kanlık ve kuruluşlar alanında çalıştırdığı per
sonele, gerekli eğitimi vermek için sınırsız pa
ralar harcamakta, vakit ve enerji israfına de
vamı etmektedir. 

Oysa, bütün bu hizmetler yasalarla Çalışma 
Bakanlığına verilmiştir. Fakat, Çalışma Bakan
lığı bu görevinin öneimini anlayamadığı içindir' 
ki, sadece kendisine pamuk ipliği ile bağlı gibi 
duran ve şuradan buradan teberru edilen fon
larla işletilen İş ve İşçi Bulma Kurumuyla ilkel 
bir işgücıü arzı yap'm aktadır. Bu kurum, yurt 
dışına gidecek işçilerin şevkinden, yani posta
lanmasından başka bir fonksiyonunun da sahi
bi değildir. Biran önce, kuruluş yasası yeniden 
gözden geçirilerek, işçi eğitimi ve yerleştiril
mesi görevi, bakanlığın temel faaliyetlerinden 
birisi haline getirilmelidir, 

Gerçekte, bugün, Batılı ülkelerin pek çoğun
da, özellikle sosyal politikalarını, ekonomik he
deflere uygun bir çizgide götürmeyi başaran 
Avrupa ülkelerinde, Çalışma Bakanlığının gö
revi, işçi - işveren ilişkilerini düzenlemek, çalış
ma hayatını barışçı bir ortama sokmaktan iba
ret değildir. Hattâ bu nedenle pek çok ülkede, 
Bakanlığın görevleriyle birlikte, adı bile değiş
tirilmiştir. 

Türkiye'de, Çalışma Bakanlığının kuruluş ya-
sasiyle tespit edilen belli - başlı amaç ve görev
ler şunlardır : 

1. Sanayi, hizmetleri ve tarım kesimini kap
sayan tüm ekonomimizin ihtiyacı olan vasıflı 
işgücünü hazırlamak ve hizmet içi eğitim ver
mek, 

2. Ülkemizde istihdam politikasını yürüt
mek ve emeği pazarlamak, 

3. Çalışan insanlarımızın sosyal güvenlikle
rini teminat altına almak.. 
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Bakanlık, istihdam görevini yerine getire
cek biçimde örgütlenmelidir. Hiç şüphesiz, Ça
lışma Bakanlığı bn görevine sahip çıktıktan 
sonra, çalışanların vasıflandı rılmiası ile birlik
te, emeklerinin pazarlanJıhası da daha düzenli 
ve adaletli bir sisteme kavuşacaktır. Çalışma 
Bakanlığı yukarıda saydığım işgücü vasıf laıı-
dırm'a ve yerleştirme görevlerini yerine getire-
nıeyince, ekonomimizin her sektörü, istihdam 
bakımından gelişi güzellik ya da keyfilik hereü-
nıercinc uğramaktadır. Bu arada hemen belir
teyim ki, lcaımu kesimi, partizanların kartvizit 
usuliyle istihdamı nedeniyle, büyük çapta za-
rıarlara uğramaktadır. Özel kesim ise, vasıflan
dırılmamış ve piyasanın isteklerine göre hazır
lanmamış 'kimseleri istihdam. ötmeyi, ucuz emek 
satmatmaıım gerekçesi halinde kullanmaktadır. 
Yetiştirme ve hizimet içi eğitim için harcama 
yapacağı iddliasıyle düşük ücret ödeyen özel 
kesime, Çalışma Bakanlığının diyeceği pek çok 
bir şey olamamaktadır. 

Üçüncü olarak belirtmek istediğimiz şudur : 
Çalışma Bakanlığı halen, kuruluş yasasına uy
gun olarak, çalışanların sosyal güvenlikleri ile 
ilgili organ ve kurumların siyasal sorumlusu
dur. Son 25 yıl içinde, ülkemiz, çalışanların 'sos
yal güvenlik şemsiyesi altına alınması politika
sında, çok ağır yürümüş, yaygın bir güvenlik 
sistemini başaraımıasmıştır. Bunda, sosyal güven
lik hizmetlerinden sorumlu Bakanlık ve kuru
luşlar arasında bir norm birliği, paralellik sağ
lanamayışının da etkisi büyüktür. 

Bu görüşümüzü açıklamak isterim. Türkiye' 
de halen 16 milyona yakın faal nüfus vardır. 
İncelemelere göre bu nüfusun 4 milyonu ücret, 
aylık, ya da belirli bir para karşılığında istih
dam edilmiştir. Devlet, kamu, ya da özel sektör 
tarafından çalıştırılmakta olan kimselerdir, 
bunlar. Ayrıca 4 milyon vatandaşımız da, ya 
kendi hes'aplarına iş yürütmekte, ya da serbest 
meslek erbabının yanında çeşitli statülerde ça
lı sımaktadır. Serbest meslek erbabı esnaf ve sa
natkârlar, çıraklar, İş Kanunu kapsamı dışın
daki çeşitli istihdam biçimleri bu katagoridedir. 
Nihayet, 7,5 milyon vatandaşımı iz da tanım ke
siminden geçimlerini -sağlamaktadır. Ancak, 
bunların 2,5 milyon kaıcları çok küçük arazileri 
kendilerine yetmediği için, başkasının toprağın
da,. belirli süreler için, ücret ya da başka hak

lar karşılığında çalışmak durumunda bulun
makta d ir. 

ıB'Oiı 10 yıl içinde 700 bin kadar vatandaşı
mız da, yurt dışı istihdama tabi olmuştur. Sim
idi, Sosyal güvenlik bakımından, bunların du
rumlarını gözden geçirelim... 

Aylık ve ücretli olarak faal nüfusumuzun 
800 - 850 bin kadarı, ya Devlet, ya da kamu 
kurtuluşları tarafından «Memur» statüsü ile ça
lıştırılmaktadır. Bunlar, T. C. Emekli Sandığı
nın güvenlik sistemi içindedir. Geri kalanlar
dan 1,5 milyon kadarı, hizmetler ve sanayi ke
simlinde ücret karşılığında çalışmakta olup, Sos
yal Sigortalar Kurumunun kapsamına girımek-
tedirlcr. Fakat, ücret, ya da aylık karşılığında, 
tanım ve orman işyerleri ile, ticaret ve hizmet
lerin bâzı kesimlerinde çalışmakta bulunan 1,5 
ııııilyondan fazla vatandaşımız, henüz hiçbir 
sosyal güvenlik hakkına sahip değildir. 

Böylece, ücretliler grubunda çalışanların 
'% 40 kadarı henüz şu, ya da bu çeşitten bir gü
venlik sistemdnin altına giremeımiş durumdadır. 

Öte yandan, kendi hesabına çalışan esnaf, 
sanatkâr, ticaret erbabı için yeni kurulan ve kı
saca BACI - KUR adiyle faaliyete geçirilen ör
güt, henüz bir sosyal güvenlik şemsiyesi açabil
miş sayılamaz. Kuruluşundaki aksaklıklar ve 
yerleştinineye çalıştığı güvenlik sistemlinin ilgi
liler tarafından iyice kavranamayışı gibi ne
denlerle, bu kuruluşun geniş bir güvenlik şem
siyesi olması ihtimali zayıftır. Nitekim, şimdiye 
kadar sadece 500 - 600 bin civarında vatanda-
şnmız, kendi arzulan yi e bu sisteme dahil olmak 
istemişlerdir. 

Tarım, Orman ve diğer kesimlerde çalışan 
vatandaşlarımız için ise hiç bir sosyal teıminaıt, 
imkânı sağlanabilmiş değildir. Şu halde, diyebi
liriz ki, Türkiye faal nüfusunun sadece % 15-16 
kadarı, şu ya da bu türden bir güvenliğe ka-
vuşturıüabilımiştir. Oysa, bu oran, Batılı ülke
lerde, örneğin İngiltere'de % 100 diğerlerinde 
de % 60'm üstündedir. 

Şimdiye kadar söylediğimiz ve eleiştirdiği-
miz durumun niçin böyle geliştiğini burada tar
tışılmak istetmiyoruz. Çalışma hayatı, eikiouomi-
m'izdek'i gelişmeye pa.ralel olanak kendini bul
mak ve kendi düzenini kurımak zorundadır, fa
kat O. İL P. Grubu olarak, naisıl bir Çalışma Ba-
Bakanlığı, ya da çalışma bayatımın düzNenlenmesi 

— 16 — 
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gerektiği üzerinde bâzı düşüncelerimizi açıkça 
oritayıa koymakta yarar görüyoruz. 

il. önce ekonomimiz için gerekli işgücü, ar
zı sorununu ele alalım. Kanımızca Türk eikonıo-
»m.i'sinJin tarım, sıanayi ve hizmetler kesimllerio'm 
ihtiyaçlarım, plânların istediği sayılarda, vasıf-
laırda, vie arz seyyakyelti içinde hazırlamak gö
revi, Çalışma Bakanlığımın ilk işi olmalıdır. BIL 
almaçla tş ve İşçıi Bulma Kurumu, ile Hizmet 
iiçi Eğitim. Daireleri Bakanlık içinde yemi dem 
örgütlenmeli, bu hizmeltlerin kesim göravlileri 
ihaline getirilmedıidir. Bu arada yıllardır sürün-
öemeye bırakılan Çıraklık Kamumu da başlıca 
ıreform tasarılarından birisi olarak çıkralmalı-
dır. 

2. Katara, ya da özel It'eş'ebbüs için belirli is
tihdam normları itespit etmek zorunluğu vardır. 
Bunuin pratikteki adı, Emek Pazarlamasıdur. 
Türkiye'de emek pazarlaması konusu mıeivcnt iş
sizlik ve iş talebinim balskısı aılıtırada 'tutularak 
başıboşluğa bırakılmak istenmektedir. örneğin 
İjş Kamunu gercğiınee, Devletim tgönevi içimde bu
lunan, asgari ücret ttespüti bir dert olmakta de-
vaım eıtmiştir. -Son olarak 1'9'69'da tespit edilen 
ücıreltler, her iki senede bir yeniden ıgözden igeç.i-
riîmiesi gerktiği Ihalde, ancak 19!7!2 somlarımda 
bir ısıonııea bağlanabilmiişitir. O da, işverenlerim. 
vie Baikanlığıın oylarıyle kaibuıl .edilip, işçi üye. 
(taraflımın toplantıyı terkeıtmesi ıgibi bir psikolo
ji idinde sonuçlandırılmıştır. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) —• Yanlışın var Abdullah bey. İşçi 
değil, işveren teırkeibti ve Resmî G-aszie/tede yaymu 
'landı; 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) — Ka
nımızca emek pazarlamasının ilk şartı olan asga-
lî ücretler, toplu pazarlık özıgürüüğünün ilkeleri 
içinde; f akait Devletin, dalha doğrusu sorumlu 
kuruluş olarak Çalışma Bakanlığının bünyesi 
içinde, devamlı bir örgüte kavuş'turulmakdır. 
Bu örgüt, emeğim üretimdeki payını hesapla
mak, 'artık değerden ne kadarını alması 'gerek-
tilini araştırmak, ekonomik konjukitürleri taki-
batımıek ve belirtili vasıflar içlin, belllinlıi değerüleır öl-
çümlemek ıgibd konulardan sorumlu olmalıdır. 
Asgarî ücretler bilimsel verilere dayandırılmak, 
sadaka zihniyetimden kurtarılmalıdır. 

3. Bâzı ülkelerde «İstihdam ve Verimlilik 
Bajkanlığı» adımı aılam bu Bakanlık, son iki yıl 

içimde özellikle, partileırüısıtü, paırıtiM hükümeît-
ier döneminde yasaların kendisine verdiği görev
leri (bile yerine ıgetiremez durumlara düşürül
müştür. Çoğu kez Toplu İş Sözleşmeleri ihtilâf-
lanmıda, Bakanlık kendi sorumluluk ve yetkile
rini kullana maımıştır. Hükümet adına duruma 
müdalhale etmek, arabuluculuk yapmak görev-
leıri Çalışma Bakanlarının dışındakilere. ve
rilmiş, sendikalar, sık sık Maliye ve Dev
let Bakanları ile, yaihu/t da kendisini iktidar par
tininim asıl sahibi sanan ufarak bir partinin yö
neticileri ile ilişki kurmaya zorlanmıştır. 

HASAN TOSYALI (Kasstamonu) — Fikri 
ıbüyük. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Niye sen alındın ? 

ABDULLAH BAŞTÜRK <Devaımıla) — Sa
yın (milletvekilleri, T2 Mart sonrası dememde, 
yurdumuzda sanki bütün aksaklıkların, bozuk
lukların, yamiışkklarm, hataların sorumlusu, 
Anayasada -teminata kavuşturulmuş bulunan 
İnsan hak ve özgünlükleri imiş gibi bir bava ya
ratılmıştır. Bir siyasal iktidarım tüm kusur ve 
günahları Anayasamın sırtına yamanmak isten
miştir. Bunun sonucu olarak da Anayasa ikide 
Ibıir sanık sandalyasına oturtulmuştur. Son ya
pılan değişiklikler, bu konuda tatmin olmamış: 
••ihtıkı.'ils.larm hâlâ me kadar bınçk olduğunu gös
termiştir. Bu değişiklikler yapılırken işçilerim, 
öizıgür sendikacılık, Toplu 'Sözleşme ve. grev hak-

| ilanının, dokunulmamış gilbi davranılmış, fakat do-
l-nv'lı yollarla bu hususlarda sermaye ve iş çev-
mlerinı'm arzularına uygum it eritip! ere başvurul-
muştur. Bunun tipik örneği son çıkarılan Der
nekler Kanunudur. Dernekler Yasası, sendika
ların kamuıoyunu oluşturma ve işçilerini bilinç-
loınd'irmcık amaeıyle toplantılar düzenlenmesi 
ve bildiri yayınlaıma hakkını kısıtlanmış bulun
maktadır. 

Demin burada görüşme yapan sayın Ada
let Partisi Sözcüsü Hasan Türkay, kendi oyları 
ile yürürlüğe koydukları Dernekler Kanunu
nun, sendikaları ve sendika yöneticilerini ne 
kadar kalıplara ittiğini - biran için unutarak, 
öte yandan sendika hak ve hürriyetlerinin sa
vunucusu Adalet Partisi imiş gibi bir savun
manın, bir çelişkinin içine düştü. Dostumun bu 
konularda kürsüde söylediklerini grupları içe
risinde de söylemek suretiyle sadece dinleyen-
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leri tatmin etmek değil, neticeyi istihsal etmek
te müessir olması halisane tavsiyelerimiz ara
sındadır. 

BAŞKAN — Sayın Baştürk, ilâve müddeti
nizi kullanacak mısmz? 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) — Evet 
•efendim. 

BAŞKAN'— Buyurun. 
ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, bir yandan da bütün bun
lar devam edip giderken, kamu kesiminde ça- • 
lisanların sendika kurma hakları ellerinden 
alınmış, memur sendikaları ortadan kaldırılmış, 
öte yandan sendika kurma hakkını kullanabi
len insanlarımızın miktarını dar bir çember 
içine sıkıştırma eğilimleri artmış bulunuyor. 
İşçi nitelikli ve statülü pek çok kimse 657 sa
yılı Yasanın kapsamına sokulmak istenmekte
dir. Böylece, bunların sendika kurma, toplu 
sözleşme yapma hakları ellerinden alınmış 
•olacak, işverenlerin insaf ve merhametlerine 
muhtaç duruma düşürüleceklerdir. Bu konuda 
parti! emstü partili iktidar ile onların. yüzde 
yüz destekçisi olan iş ve sermaye çevrelerinin 
düşünce ve davranışları arasında sıkı bir uyum
luluk, paralellik mevcuttur. Zaman zaman Dev
letin en büyük istihdam bakanlıklarından bâzı
larının başında olan kişiler, toplu sözleşme .ile 
ücretlerine zam isteyen işçilerin karşısına di
kilmektedir. örneğin, bir Enerji Bakanı çık
mış, kömür havzasında yer altında kazma sal
layarak ekonomimize en ağır hizmeti yapmak
ta bulunan işçilerin son iki yılda % 50'yi aşan 
fiyat artışlarına karşılık olarak, talebettikleri 
ücret zammına «hayır» demiş, ayrıca da, «İşçi 
ücretlerine zam yaparsak, hayat pahalılaşır, 
e-nf'lâsyon olur, işletmeler zarara girer...1» gibi 
birtakım garip lâflar etmiştir. Oysa, özellikle bu 
kesimde yapılmış denemeler vardır. Ücret artı
şı ile üretim artışı arasında doğru orantılar 
kurulduğu 1963'ten sonra tespit edilmiştir. 

İş ve sermaye çevrelerinin sözcüleri, artık, 
son yıllarda, hükümetlere direktif vermekle ye
tinmemekte, Devletimizin nasıl bir kuruluşa, 
hangi ilkelere oturması gerektiğine dair fetva
lar dağıtmaya bile başlamışlardır. Bunlar, son 
günlerde, kesin bir açıklıkla şöyle konuşmaya 
başlamışlardır : 

«Avrupa Ortak Pazarına tam üye olarak 
girinceye kadar, yani ; 22 yıl boyunca, sosyal 
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adaleti bir kenara bırakalım. Avrupa piyasası
na girebilmek için, maliyetlerimizi düşürmek 
zorundayız. Bunun sağlanması için de, işçilerin 
ücret artış taleplerini dondurmak, sözleşme 
hukukunu kısıtlamak gerekir!..» 

Evet, sayın milletvekilleri, Türkiye'de ka
mu ekonomisinden sorumlu, işletmeci bakanla
rın beyanları ile, sadece kendi kârlarından 
başka bir şey düşünmeyen bâzı iş adamlarının 
görüş ve ifadeleri arasında böylesine benzerlik
ler, ortaklıklar vardır. Bu paralele düşen bir 
Hükümetin Çalışma Bakanı elbette, toplu söz-
leşme ihtilâflarının çözümlenmesinde, bir ke
nara itilir. İşler, siyasal amaçlı ve kapalı oda
larda yapılan toplantılarla kotarılmak istenir. 

Sayın milletvekilleri, C. H. P. Grubu olarak, 
kuruluş ve işleyişine büyük katkılarda bulun
duğumuz bugünkü çalışma düzeninin, ekono
mimizde, sosyal hayatımızda gelişen şartlara 
intibak ettirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi, 
yeni müeyyidelerle güçlendirilmesi gereğine 
inanıyoruz. Bu arada, hemen belirteyim ki, ser
maye ve iş çevrelerinin tespit ettikleri ve bu
günkü Hükümetin de ses çıkarmamak suretiyle 
zımmen desteklediği bir eğilimden de bahset
mek isterim. Son yıllarda, nerede bir iş sözleş
mesi ihtilâfı çıkmış ve işçi tarafı greve gitme 
kararı almışsa, anında, işveren ister kamu ke
simi, ister özel teşebbüs olsun, hemen, lokavt 
ilân etmektedir. Bu yolla, sendikaları dize ge
tireceklerini, işçinin gözünü yıldırıp, sefalet 
ücretlerine razı edeceklerini sanmaktadırlar. 
Birkaç yer'de özellikle ve İsrarla denenen bu 
hareketin ardından, yukarıda bahis konusu et
tiğimiz hakları kısıtlayıcı ve hapsedici niyetler 
yatmaktadır. Onların ittifakının uygulamaya 
•koyduğu politika buraya kadar uzanmaktadır. 

Türk işçi hareketi bunlara sessiz ve tepki
siz kalmayacaktır. Elbette. Ancak, t Anayasa
sında, sosyal devlet ilkesi bulunan bir toplum, 
bu toplumun önemli bir dilimini temsil eden 
C. H. P. olarak, şunu açıkça belirtmek isteriz 
ki, sosyal adaleti bir kenara iten, in$an hak ve 
özgürlüklerine .gözümü kapayan, Ortak Pazar baha
neleriyle, çalışan milyonlarca vatandaşımızın Ana
yasamızın teminatı altında 'bulunan haklarının 
çiğnenmesine, çalışanların sırtından kapitalistleş-
meye, ekonomimizin elde ettiği değerlerin kü
çük bir azınlığın elinde birikmesine karşı dıı-
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racağız. Türkiye'de ister kapitalist, isterse ka
pitalist olmayan modelle kalkınmayı önersin-
ler, tüm iktidarlar, öncelikle ve mutlaka, sos
yal adalet ilkesine uymak zorundadır. 

C. H. P. Grubu olarak, kararımız ve politi
kamız şudur : 

Ücret, sadece çalışanla çalıştıran arasında 
geçen bir pazarlık sorunu değildir. Bizce; 

Ücret, millî gelir dağılımındaki bozukluğu 
düzeltecek, adaletsizliği giderecek bir yeniden 
'bölüşme aracıdır. 

Ücret; üretim sonunda yaratılan değerden 
aslan payını sermaye sınıflarının elinde yoğun-
laştırıp, ekonomik, sosyal ve siyasal egemenlik
lerini kurmak isteyenleri en'gelleyen etkili bir 
terazidir. 

Ücret, henüz örgütlenme, demokratik hak 
ve özgürlüklerini kullanma olanağı bulamamış 
sosyal sınıf ve tabakaların, Devletimizin koru
yucu kanadı altına alındığını belirten bir öl
çüdür. 

Ücret, sosyal, barış içinlde, birbirini sömür-
•meyen, refahtan herkesin adaletli biçimde pa
yını aldığı demokratik bir toplum düzeni kur
ma politikasının en etkili metodudur. 

Böyle gördüğümüz, soruna bu gözle baktı
ğımız için, emek pazarlamasının özgürce ya
pılmasını ve Devletin, tarafsız bir hakem gibi 
değil, görevli bir organ davranışı içinde bulun
ması gereğine inandığımız için, Çalışma Ba
kanlığına özel bdr önem veriyoruz. 

Bu arada, sosyal güvenlik görevini, dağınık 
etkisiz ve yeterince yapamayan kuruluşlarla il
gili olarak da bâzı görüşlerimizi belirtmek is
teriz. 

Öncelikle, halen Maliye Bakanlığının dene
timi altında bulunan ve milyona yaklaşan ka
fimi kesimi personelinin sosyal güvenliğini güç
lendirmelidir. Memurlar, bu kurumun yöneti
mine etkin biçimde katılmalıdır. Emekli San
dığı, BAĞ - KUR ve S. S. K.'nın yönetimleri, bir 
belirli düzene oturtulmalı, siyasal iktidarların 
bütçe açıklarını kapamak üzere el atılan birer 
sahipsiz fon anlayışından bu kuruluşlar kurta
rılmalıdır. Örneğini, Zonguldak, Adana ve Bey
oğlu hastanelerinde gördüğümüz gayrdeiddî 
zihniyetler, dosyaları dolduran suiistimaller, 
seçim maksadına yönelik israflara kapılarını 
kapayan bir S.S.K. işletme sistemi bulunmalıdır. 

özellikle, bu kuruluşlarının katılacağı ortak 
sanayi teşebbüslerine girişilmesi, birikimlerin 
üretken yatırımlarda kullanılması, kalkınmamı
za önemli katkılarda bulunacaktır. 

Belirtmek istediğimiz bir husus da, sosyal 
güvenlik kurumlarının yönetimindeki dağınık
lıktır. ileride, millî bir sosyal sigortaya, tüm 
vatandaşlarımızı kapsayan bir güvenlik siste
mine gidilmeli, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve 
S. S. K. «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» olarak ör
gütlenmelidir. 

Şimdiki halde, güvenlik kapsamına alınmış 
kimselere ekstra hizmetler sağlamak yerine, 
yaygın ve tüm halkımızı kapsayan bir büyük 
güvenlik şemsiyesi yaratma politikası izlen
melidir. Mevcut sisteme tâbi olanlar için ekstra 
kolaylık ve yardımlar, bu amaçla kurulmuş 
olan ve bir örneği O YAK «Ordu Yardımlaşma» 
da görülen türden örgütlenme teşvik edilmeli
dir. Ancak, bunlara Devletçe herhangi ekstra 
katkı yapılmamalıdır. 

Saym milletvekilleri, konuşmama son ver
mezden önce, C. H. P. Grubunun açık ve kesin 
bir görüşünü burada biz kez daha belirtmek 
isterim. 

Adaletli bir gelir dağılımını sağlamak, 

Millî ekonomimizi bir küçük azınlığın bü
yük çoğunluğa tahakküm aracı olamaktan kur
tarmak, 

Herkesi, Anayasal hak ve özgürlüklerini 
kullanma imkânı veren ekonomik bağımsızlığa 
kavuşturmak, 

Emek sahiplerinin, yaratılan değerden, ger
çek paylarını almasına imkân tanıyan bir is
tihdam ve ücret düzeni kurmak, 

Ortak Pazar ve benzeri ekonomik kuruluş
lara katılma bahanesiyle sosyal adaleti bir ke
nara itmek isteyenlerin heveslerini kursakla
rında bırakmak, C. H. P. Grubunun izlediği il
kelerdir. Bunun içinde; 

O. H. P., işçinin, küçük üretici köylülerimi
zin, esnaf ve sanatkârlarımızın, kamu görevlisi 
memurlarımızın, emeklerini alın terlerini değer
lendirerek alan bir çalışma ve emek politikasını 
destekleyecek, buna karşı olan bütün ekonomik 
düzenlerle, siyasal yöntemlerle, bu yöntemleri 
kurmak isteyen çıkarcı sınıflarla mücadele ede
cektir. 
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'Sözlerıimi. bitirirken, bütçenin çalışanlara, 
ülkemize, ülkemizin tüm insanlarına hayırlı ol
ması dileğiyle saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Vehbi Eniğiz, 'buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
VEHBİ ENGIZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Çalışma Bakanlığının 1973 malî yılı bütçesi 
üzerinde Demokratik Parti Millet Meclisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Meclise 
grubum adına saygılar sunarım. 

1972 yılı bütçesi üzerinde Grubumuz adına 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan ko
nuşmada Yüce Meclise arz ettiğimiz görüşleri
mizi aynen muhafaza ettiğimizi belirtmeyi söz
lerimin başında bir görev saymaktayım. 

Sayın milletvekilleri, 
Çalışma Bakanlığının gelişen dünyamızda 

ve çağdaş ileri ülkelerdeki taşıdığı önemi, ge
çen bütçe müzakereleri sırasında da açıkça be-
İnmiştik. Bu bütçede de dikkatlice incelendiği 
takdirde Çalışma Bakanlığına bütçe içerisinde 
ayrılan pay, sosyo - ekonomik olaylar ve geli
şen sosyal politika gereği hizmetleri karşıla-
inaktan .maalesef çok uzaktır. Çalışıma Bakan
lığı bütçesi, genel bütçeye oranla binde 1,8 
oranımda tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu nis
pet gecen yıl bütçesine oranla binde 0,2 artırıl
mış yani 1972 yılında genel bütçeye oranla Ça
lışma Bakanlığına ayrılan pay binde 1,6 iken 
1973 yılında 1,8'e çıkarılmış bulunmaktadır. Ba
kanlığım ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda ça
lışanların niyetleri ve hizmet arzuları ne dere
cede fazla olursa olsun, hizmetleri karşılama
ya gerek yurt içi sorunların gittikçe artması, 
gere'kse yurt dışında hizmet gereğinim yoğun
laşması nedeniyle bu cüzi artış katiyetle ifa
de ediyorum ki, yeterli değildir. Bakanlık büt
çesini incelemekle görevlendirilen Karma Mitçe 
Plân Komisyonu üyelerinin raporlarımda da di
le getirdikleri aksaklıklar ve hizmet fonksiyo
nu bu bütçe ile karşılanabilir mi? Bu sual ce
vap bekleyen önemli bir husustur. Bütçemin 
arttırılması mümkün olmadığına göre, bu büt
çe ile hizmet görme durumunda olan Bakanlı
ğın, 1972 bütçe yılından 1973 bütçe yılma ka-
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dar yurdumuzda meydana gelen sosyal olaylar 
ve bu olaylar karşısındaki tutumunu kısaca 
•eleştirmek ve özetle 'bir değerlendirmeye tabi 
tutanak, sanırız ki yararlı olacaktır. 

Geçen bütçe yılından bu zamana ka'dar ger
çekte ülkemiz, bizim de zorunluğuna inandığı
mız (Sıkıyönetim uygulaması genellikle işçile
rin çoğunlukta bulundukları illerde uygulandı
ğı bir dönemi idrak ederek bu güne gelmiştir. 
Sıkıyönetim uygulamasının devam ettiği böl
gelerde artış iş yerlerinin işgal edildiği, 'kanun -
'suz davranışların çalışma barışını zedelediği 
günler aıkada kalmıştır. Artık büyük ve vatan
perver davranışlarını sosyal politika tarihimi
zin önemle kaydedeceği işçilerimizin çoğunluk
la üyesi bulunduğu Türk - iş dışındaki, kendi
sine has sosyalist metodlar uygulayan ve Ana
yasa Mahkemesinin kararlariyle kapatılmış bu
lunan Türkiye İşçi Partisinin yan örgütü oldu
ğu kendilerince de ifade edilen diğer Konfe
derasyona bağlı sendikalarım raporlamada., De
mir perde gerisi ülkelerden «özgür ülkeler» di
ye söz edilemiyor. Hattâ DİSK adı verilen 
Konfederasyonun son Genel Kuruluna sunulan 
raporda demokrasi havariliği almış yürümüş. 
N'isibi bir huzur dönemine girilmiş gibi bir ha
va esmekte, Sıkıyönetim kalktığı zaman ne ya
pacakları belli olmayanların Genel Kurulları
na Sayın Çalışma Bakanımızın içtenlikle başa
rı telgrafı gönderme lüzumunu duyduğu - sö
züm ona - tarafsız bir politikanın uygulandığı 
dönemdeyiz. Ancak, bu dönemde bütün yurtta 
çalışan işçilerimizi tedirgin eden çırağından 
emeklisine, kalfasından ustasına kadar işçileri
mizin tedirgin edildiği yeni bir devre başlamış 

"buluılımaktadır. İşçilerim sosyal güvenliğini sağ
layan ve geçen dönem Yüce Meclislerden oybir
liğiyle kabul edilerek kanunlaşan 1186 sayılı 
kanun üzerindeı Sosyal Sigortalar Kurumunun 
malî olanakları nedeniyle açılan yersiz tartış
malar yüzünden, bugün bütün yurtta, işçiler 
huzursuz bir duruma itilmişlerdir. Bu durumun 
başlıca müsebbibi, teknisyeni erinin kendisimin 
verdiği kesin teminatlar aksine metinler hazır
lamasına göz yuman Sayım Çalışma Bakamdır. 
Bu konuda bütün siyasî Partilerimizin liderle-

• ıln'in, Sayın Başbakanın ve Çalışıma Bakanının 
teminatlarına rağmen, kamu oyunun «Üçlü Ko-

j misyon» adı ile tanıdığı İşçi - İşveren ve Hü-
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küme! temsilcilerimden oluşan Komisyona geti
rilen metinler tedirginliği arttırmakta ve işyer
lerinde verimin düşmesine etkeni olmaktadır. 
Bu konu kesinlikle vuzuha kavuşturulmalıdır. 
Bakanlar Sendikacılar ortak toplantısında bir 
defa d alı a tekrarlanan teminata, Bakanlığım ay
kırı tutumlarından vazgeçmesini ve işçileri te
dirgin edecek davranışlardan sakınmasını iste
mek hakkımızdır. Demokratik Parti Millet Mec
lisi Grubu, bu konuda geriye dönüşü kabul et
meyeceğini kesinlikle açıklamış ve Grup kara
rını kamu oyuna açıklamış bulunmaktadır. Bu 
görüşümüzü Demokratik Parti olarak aynen 
muhafaza ediyoruz. 

'Muhterem milletvekilleri; Demokratik Par
ti BAG- - KUR aracılığı ile 'küçük esınaf ve sa
natkârlarımızın sosyal güvenliğe kavuşturulmuş 
bulunmasını memnuniyetle karşılamış bulun
maktadır. Ancak, BAĞ - KUR'un bugüne kadar 
sağlayabildiği gelişmeyi yeterli saymak, maale
sef mümkün değildir. Kanunun, esnafın dar 
imkânları aleyhine gerçekleştirme çabası her 
ne kadar esnafın sosyal güvenliğini gerçekleş
tirmek için müsbet bir çalışma olarak nitelen
dirilmekte ise de, bu konuda yeterli ikaz ve ça
lışmanın yapıldığını iddia etmek güçtür. TRT 
bültenleı!i aracılığı ile ve Hükümet bildirisi şek
linde yapılan uyarmaları Demokratik Parti ola
rak yeterli bulmuyoruz. Bundan sonra yapıla
cak cezalı pirim tahsilatının, imkânları aslında 
yeterli bulunmayan esnaf ve sanatkârlarımızı 
güç durumda bırakacağı endişesini taşıdığımızı 
ifade zorundayız. BAĞ - KUR'la ilgili olarak 
Meclise Hükümetçe hazırlanacak bir tasarı sev-
kedilerek esnaf ve sanatkârlarımızı bu önemli 
sosyal güvenlik müessesesine tam anlamı ile üye 
olmalarının 'sağlanmasını temenni etmekteyiz. 
Bu konuda geniş bir eğitim programının uygu
lanması ve yaygın bir propaganda kampanya
sının açılarak ilgili meslek kuruluşları ile sı
la bir işbirliği yapılması ve özellikle Ticaret ve 
iSaııayi odalarına kayıt imkânını bulamamış 
küçük esnaf ve sanatkârların BAĞ - KUR'la iliş
kilerinin düzenlenmesinde yeni esaslar tespiti
ni zorunlu görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri; 1972 yılı bütçe mü
zakerelerinde de Yüce Heyetinize arz ettiğimiz 
veçhile Demokratik Partililer olarak yurdu
muzda huzurun geniş ölçüde tesis ve temininin 
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anarşik olaylar karşısında alınmakta olan ted
birlerin yanı sıra, sosyo - ekonomik: tedbirlere 
öncelik tanınmasında ve bu cümleden olmak 
üzere bir taraftan çalışanlar için âdil bir vergi 
dağılımının sağlanmasının temini ile diğer ta
raftan işsizliğin önlenmesi iç'in gereken tedbir
lerin almmasmda gecikmeme şartına bağlı ol
duğuna inanıyoruz. Bu konuda kendisine bü
yük görevler düşeceğine emin olduğumuz bir 
'Sosyal Güvenlik: ve İstihdam Bakanlığının ku
rulmasını zorunlu sayıyoruz. Yeniden kurulma
sını düşündüğümüz bu Bakanlık sadece bizim 
teklif imiz de değildir. Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı özel ihtisas komisyonları da bu 
konuda bizimle aynı görüşü paylaşmışlar ve 
yurdumuzun çeşitli ihtisas erbabı böyle bir Ba
kanlığın kurulmasını İsrarla tavsiye etmişler
dir.. Böyle bir Bakanlığın kurulması halinde 
yurdumuzdaki sosyal güvenlik müesseseleri bu 
Bakanlığa bağlanacak ve bu müesseseler ara
sında tanı bir ahenk sağlanacak ve farklılıklar 
giderilecektir. Diğer taraftan, bu Bakanlık is
tihdam imkânlarını da on iyi şekilde değe rical
di ime imkânına kavuşturulacak böylelikle Ça
lışına Başanlığı da kuruluş kanununda belirti
len görevleri eksiksiz yerine getirme durumu
na getirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Biz Demokratik Parti olarak yurdumuzda 

artan nüfus oranı karşısında işsizliği önlemek 
için yatınım sahalarının süratle açılmasını, bü
tün kaynaklarımızın değerlendirilmesini gerek
li saymaktalyız. İşsizliği önlemek ve yeni yatı
rım sahaları açabilmek: için iki önemli *kaynak 
olarak da kısa zamanda, kısa adı ile ÎYAİK di
ye adlandırılan, İşçi Yardımlaşma Kurumu ku
rulmasının! gerçekleştirilmesini ve işçilerimizin 
'tasarruflarının en iyi şekilde değerlendirilme
sine fırsat verilmesini, diğer taraftan da halka 
açık anonim şirketler fikrinin gerçek anlamda 
geriş'tirilmcsini, halka açık anonim şirketlerinin 
aile şirketleri yerine tasarruf sahiplerinin his
se senetleri yolu ile kâra ve şirket yönetimine 
kati'lâbile'cekleri bir biçimde geliştirilmesini zo
runlu görüyoruz. 

Klâsik ekonomi anlayışının yerini çağın ge
lişen ve asla fanatik ve doğmalardan mülhem 
olmayan gerçekçi anlayışının alması sağlanma
dıkça işsizliğin önlenmesi mümkün değildir. 



flrf. Meclisi B : 67 24 . 2 . 1973 O : İ 

Büyük •milletimizin inanış ve anlayışına uygun 
olarak elindeki adil sermayeyi inandırarak, gü
ven vererek kaynaklara itme zamanı gelmiş ve 
hattâ geçmiş bulunmaktadır. Zamanı ve fırsat
ları heiba ederek işsizler kervanına gün geçtik
çe sayıları artan yurttaşlarımızı ekleme yerine 
işsizliğin kökünü kurutma tedbirlerini almada 
geç kalmamalıyız. 

Yukarıda kısaca arza çalıştığımın iki önem
li kaıynağm yanı sıra ülkemizin kalkınmasında 
en önemli kaynaklardan birisi de yurt dışında 
çalışmakta olan İşçilerimizin tasarruflarınım ya
bancı bankalardan yurda aktarılmasında Dev
let ve Hükümet garantisi taşıyan şirketleşme 
fikrinin geliştirilmesidir. Bu 'konuda ne kadar 
geç kaldığımızı söylemeye gerek yok sanırız. 

Sayın Başkan, Muhterem milletvekilleri, 
Gün geçtikçe önem kazanan sorunlarımızın 

başında hiç şüphesiz ihracattan sağladığımız 
döviz kadar yurda döviz gönderen ve hattâ bir 
•o kadarını da yurt dışındaki bankalarda birik-
tlrcigelen ve halen yurt dışında çabşınıâkta olan 
işçi vatandaşlarımızın ve onların eş ve çocuk
larının sorunları gelmektedir. 

.1972 yılı bütçe müzakerelerinde de geniş öl
çüde 'sıraladığımız yurt dışı işçi sorunların]n 
hallinde yeteri kadar tedbir alındığı ve bu va
tandaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarına hal 
çaresi getirildiği iddia edilemez. 

Filhakika objektif tenkit ölçüleri içinde ka-
laca'k olursak geçen yıl İleri sürdüğümüz ten
kitlerimizin bir kısmına bu yıl hal çaresi bu
lun abilmiştir. Ama bulunan hal çarelerini bu 
vatanperver yurttaşlarımız için yeterli saymak 
mümkün müdür? Ellbette değil dür, 

Yatırımları teşvik için tedbir aldığımız ve 
bu tedbirlere yürekten katıldığımız bu dönem
de ülke kalkınmasına 'büyük ölçüde katılan bu 
yurttaşlarımız için gerekli teşvik tedbirleri uy
gulama acaba neden aklı muzdan geçmiyor? 

Hâlâ yurt dışında çalışan işçilerimiz için on
ların yurda gönderdikleri dövizlerinden çok 
cüzi bir miktarını ayırarak sorunlarını çöze
bilme için bir fon ve vakıf tesisi işini gerçek
leştirmiş değiliz. Yurt dışındaki işçilerimizin 
sorunlarını çözme amacı ile kurulacak fonun 
işletilme ve bu fondan yararlanıma esasları tes
pit edilmiş değildir. 

Bize göre yurt dışında çalışan işçilerimizin 
sorunlarını çözmek için kurulacak fonun işletil-

I un esi güçlü bir yönetimin eline bırakılmalı ve 
'klâsik Devlet bürokrasisinden vazgeçilmelidir. 
İşçi, işveren ve Hükümet üçlüsü tarafından yö
netilecek bu fon ve vakfın, vatan hasreti ile 

I yurt dışında çalışmakta olan işçilerimize bü
yük ölçüde güven vereceğini rahatlıkla iddia 
edebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Yurt dışında çalışmakta olan işçilerimizin 

büyük sorunlarından birisi de yanlarına aldık
ları okul çağındaki çocuklarının öğrenimi so
runudur. Özellikle Federal Almanya'da yarım 

j milyondan fazla İşçimizin çalıştığı ve bunların 
yaklaşık olarak 50 bin civarında okul cağında 
çocukları bulunduğu dikkate alınacak olursa, 
konunun önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Bu 
çocukların öğrenimlerini sağlayabilmek için 

I kendilerinin de yapılmasına katkıda buluna
cakları yurtta Özel yatılı Devlet okulları yapı-

I mı süratle ele alınmalı. Diğer taraftan işçileri-
I -m izin çalıştıkları ülkelerde de özel veya D'evlet 

okulları açılması yoluna gidilmelidir. Kjörpc di
mağların daha da fazla zehirlenmesine gözyu-
mulmamalıdır. 

Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizi mu
zır cereyanlara ve aşırı akımlara karşı ko
ruma amacı ile alınmakta olan tedibirler 

I ise arttırılmalı ve işçilerimizin yurdumuz
la kültürel, . millî ve manevî bağlılıklarını 
devamlı bir şekilde muhafaza amacı ile işçlle-

I rimizi çalıştıkları ülkelere işçi, işveren, din, ada
mı ve öğretmenlerden oluşacak; değişlik eldlpler 
'gönderilmesi yoluna da gidilmelidir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunları
na büyük önem veren Demokratik Parti adına 
bu kısımdaki maruzatımı yurt dışıma gönderi
len işçi sendika uzmanları ile din görevlilerinin 
1327 isayılı Kanunla düşürülen ücret 'baremleri
nin artırılması ve yeni gideceklere hiç olmaz-

I «a eski gidenler kadar imkân sağlanın alsı te
mennisi ile bitirmek istiyorum. 

Sayın milletvekilli eri,, 

Bilindiği üzere halen Çalışma Bakanlığına 
bağlı altı Genel Müdürlük bulunmaktadır. Bun
lar sırasıyla : 

a) ISosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğü, 

b) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdür-
I lüğü, 
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c) BAĞ - KUR Genel Müdürlüğü, 
d) Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü 

Genel Müdürlüğü, 
e) Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdür

lüğü, 
f) Çalışma Genel Müdürlüğüdür. 
Şimdi de Demokratik Parti Grubu adına bu 

genel müdürlükler üzerimdeki görüşlerimizi sı-
Tiaısiylc ve kısaca arz etmeye çalışalım. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu geçen yıl Parti
miz adına yapılan konuşmada temenni edildiği 
üzerle işçi, işveren ve hükümet üçlüsünün idare 
edeceği bir kurum haline getirilmesi yolunda 
olumlu adımlar atılmakta okluğunu -memnuni
yetle müşaıhade etmekteyiz. Kurumun geçen ay 
içinde yapılan Danışıma Kurulunda, Demokra
tik Partinin bu görüşü Kurula katnlan dclege-
lerce de benimsenmiş ve kurumun yeni' kuruluş 
kanununda bu hususa yer verllımesi İsrarla tav
siye edilerek karara bağlanmıştır. Temennimiz 
bu konuda ,geç kalınmadan kuruluş kanununun 
yüce Meclislere sevkedilmesi olacaktır. 

Yurt içinde ve yurt dışı için kunum ara
cılığı ile işe alınmada rüşvet alındığı yolunda
ki yayfgın söylentilerin arkası kesilmiş değildir. 
Hattâ rüşvet sanığı olara'k yakalanan memur 
sayısının artması calibi dikkattir. Bu 'konuda 
Hükümetin yanında olacaktır. 

Üzerinde büyük çapta dedikodu kampan-
lyası açılmasına bizzat yöneticilerin selbep oldu
ğu bir diğer kuromumuz Sosyal Sigortalar Ku
rumudur. Bu kurumun elindeki kaynakları da
ha iyi değerlendirerek kendisine prim öde
yen işçilerimize güvenlik içinde hizlmet götür
mesi gerekiılken bu yol yerine kendi kaynak
larına salhip olma gayretinde bulunmiayan ku
rumun işçilere sağlanan halkların geriye götü
rülmesi için çaiba harcadığı esefle görülmekte
dir. 

Kurumun sağlık teslislerinde, işçilerimizle 
onların eş ve çocuklarının ve işçi emeklilerinin 
muayene ve tedavilerinin ıstırap verici bir 
duruma geldiği gözle görülür bir şekil almış
tır. 

İşçi meskenleri ise sözde işçilere ucuz mes
ken yapımı, ama gerçekte faizleriyle birlikte 
onların ödemle güçlerini aşacak bir seviyeye 
ulaştığı müşaihade edilmektedir. 

Ferdî kredi sorunu henüz halledilmemiş, iş
çilerimiz bu demokratik mesken seçme ve dile
diği yerde oturma özgürlüğünden yoksun bı
rakılmışlardır. Sosyal Sigortalar Kurumu G'e-
nel Kurullarına iibra yetkisi verecek ve Kurum 
gelirlerinin verimli yatırımlara yöneltilmesini 
«sağlayacak: tedlbirler alınmış değildir. 

Emekli Sandığına gelir sağlayacak yatırım 
imkânları verildiği hakle Sosyal Sigortalar 
Kurumundan bu imkân esirgenmekte ve.. 

BAŞKAN — Sayın E.ngiz, birinci konuşma 
süreniz dolmuş bükmüyor, ikinci sürenize de
vam, ediyorsunuz. 

VEHBİ ENGİZ (Devamla) — ..işçilerimizin 
mağduriyetlerine bu yolda sebep olunmakta
dır. 

Kuruma ilâç fabrikası kurma imkânı veren 
Ikanun gerçekleştiği hal'de henüz bu konuda 
ıgozle görülür bir eser meydana getirilmemiş
tir. Kurumun câri masrafları Devletin hiçibir 
kuruluşu ile kıyaslanamayacak kadar kaibarık
tır. Bu israf önlenmeli ve tasarruf tedbirlerine 
ağırlık Verilmelidir. Kısaca belirtmıek gerekir
se Sosyal Sigortalar Kurumu ve yöneticileri 
daha uzunca bir süre gazetelerimizin baş kö
şesini konuk olarak işgal edeceklerdir. Bu hal 
nedense kendilerini, tam aksi olması gerekirken, 
memnun Ve mesrur bir hale getirmiş gibi gö
rünmektedirler. 

BAG - KUR hakkında mâruzâtımın baş ta
rafında yüce heyetinize kısaca görüşlerimizi 
arz etmiş idim. Temennimiz yeni bir sosyal gü
venlik kurumu olan bu kuruluşun küçük esnaf 
ve sanatkârlarımızın ihtiyaçlarına cevap vere
cek hale gelmesi, gerek kredi, gerekse eğitim 
çabalarını güven verecek bir biçimde yürütme-
sidir. *V • • 

•Merkezî İstanbul'dan Ankara'ya alman Ya
kın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü Genel Mü
dürlüğünün neden Ankara'ya alındığı ve çalış
ma alanının ne biçimde düzenleneceği tarafı
mızdan bilinmemektedir. Sayın Bakan bu ko
nuda bizi ve yüce heyetinizi aydınlatırsa mem
nun kalacağız. 

Bakanlıkta yeni teşkil edilen Yurt Dışı İş
çi Sorunları Genel Müdürlüğü bize göre Ba
kanlığın isabetli bir kararı ile kurulmuş bulun
maktadır. Bu Genel Müdürlük için söz söyle
mek ve tenkitlerde bulunmak için vakit henüz 
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erkendir. Ancak, genel müdürlüğü tedvir için 
görevlendirilen bir zatın kadroları alır almaz 
ilik iş olarak kendisini yurt dışına atadığı ve 
böylelikle anlamsız bir çığır açtığı yolundaki 
söylentilerle ilgili olarak Sayın Balkanın ne 
düş'ündüğünü cidden merak etmekteyiz. 

.Muhterem milletvekilleri, 
Sosyal siyaset tarihimizde en çok beyanat 

veren bakanlardan biri olarak geçecek olan Sa
yın Balkanın son beyanatlarından birinde her 
ıiş kolunda yetkili tek sendika tanınması yo
luna gidileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu 
konu bizi cidden memnun etmiş bulunmakta
dır. Gerçekleştiği takdirde kendilerini teibriik 
ledeceğiz. Ancaik hemen kaydedelim ki Sayın 
(Bakanın iyi niyetlerine rağmen ne tarım ve oı 
man işçileri sosyal güvenliğe kavuşturulaibil-
miş ve ne de işçi emekli -aylıklarında bize göre 
âdil bir düzenleme yapılabilmiştir. İşçi emekli 
aylıklarında yapılan artışın sosyal adalet ru
hunu zedelemediği iddia edilemez. Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 1817 sayılı Sendi
kalar Kanununun yerine yenisi Meclislerimize 
henüz sevkedilmemiştir. 

Sendikalar Kanunu ile Grev ve Lokavt Ka-
nunlarm\ tek metin halinde düzenlemek de 
mümkün olmamıştır. İl ve yüksek hakem kurul
ları, bu kurullara katılan memur niteliğindeki 
kimselere hakkı huzurları ödenmediği için ay
lardan beri toplanmamaikta ve gündemindeki 
maddeler yığılıp kalmaktadır. İş güvenliği mü
fettişlerimin harcırah sorunları da halledilmiş 
değildir. İş yerlerinin denetimi ile ilgili bölge 
çalışma müdürilülk'leri kadroları yetersizdir. Üc
retlerinin azlığı nedeniyle müfettiş bulma im
kânı da sınırlıdır. 

Değerli milletvekilleri, 
Karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım. 

Ancak aydınlık günlere karanlığı teşhis ve 
tespit etmekle gidilebilir. Demokratik Partiye 
göre en önemli bakanlıklardan biri olan Çalış
ma Bakanlığının yetersiz ve kısır bütçesinin 
milletlimize ve Bakanlık camiasına hayırlı ol
masını temenni eder, yüce Heyetinize Grubum 
adına saygılar sunarım. (D.P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Akova... Yok. 
Sayın Ataman... Yok. 
Sayın Yazıcıoğlu... Yok. 

Sayın Yenipınar... Yok. 
Sayın Seydibeyoğlu... Yok. 
Sayın Kangal... Yok. 
Sayın ıKürşad... Buyurunuz. 
MEHMET ZEKERİ YA KÜRŞAD (Kahra

man Maraş) — Sayın Başkan, muhterem arfca-
daşlariim, Çalışma Bakanlığının Bütçesinin gö
rüşüldüğü bugün Türkiye'de işçi sorunlarının, 
özellikle sendikalar konusunun maalesef eski 
çıkmazlarıyle hâlâ devam ettiği bir vakıa ola
rak görülüyor. Sayın Balkanın bütün gayretle
rine rağmen kanaatim odur ki, Türkiye nor
mal döneme geldiği zaıman işçi meseleleri ve 
sendikalar konusu, Türkiye'nin sanayileşme 
alanındaki en büyük engeli olacaktır. 

Bir örnek vermek isterim : Bugün deniz 
yollarında bir Gemiciler Sendikası vardır. Ge
minin zabıtanı, kamarotlar], işçileri aynı sendi
kanın üyeleri olmak durumundadırlar. Maale
sef geminin birinci kaptanı dahi oradaki kama
rotun emrinde çalışmaktadır. Bundan millî eko
nomimiz büyük zararlar görmektedir. Sayın Ba
lkanın bunu yakından bildiğini biliyorum. Bu 
durumda dahi bu konuyu, Meclise kanun tasa
rısı halinde getirmeımiş olması esef vericidir. 

Diğer konularımız da bunun gibidir. Türki
ye bugün bir sanayileşme yolundadır. Bu du
rumda enerjinin ne kadar önemli olduğu hepi
mizin malûmudur. Fakat her an orada bir grev 
mevzuu, bir tutma mevzuu Türkiye için kaçı
nılmaz bir engel, kaçınılmaz bir tehlike olacak
tır. Enerji konusunda çalışan işçilerin meyda
na getirdikleri sendikaların durumu da ayrıca 
eleştirilmeye, üzerinde durulmaya değer. 

Dış imemleiketlerde çalışan işçilerimizin du
rumu da yine acı bir felâkettir. Oraya gönde
rilen görevliler murakabe yerine, kendi çıkar
ları için çalışıyorlar. Bu sene orada yaptığım 
incelemelerde esefle müşaıhade etmişimdir; ay
larca değil, senelerce hiç bir memurumuzun iş
çimizle ilgilendiği görülmemiştir. 

Sadece misal olarak vermek istiyorum; bu
gün Berlin'de aşağı yukarı 80 ilâ 100 bin ara
sında işçimiz vardır. Kendileriyle; alâkadar 
olanlar bizim Çalışma Bakanlığımızın eleman
ları değil, Türkdanış'ın solcu, komünist insan
larıdır. Burası, Türkiye'nin bugün içinde bu
lunduğu meselelerin de mihrakı olmuştur. Di
ğerleri de bunun gibidir. Binaenaleyh, Çalışıma 
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Bakanlığımız dış ülkelerimizdeki işçilerimizle J 
yakından alâkadar olmaımakta, bir formalite
nin yerinle getirilmesini yapar vaziyette görül
mektedir. 

Kadınlarımızın oradaki çalışma durumları 
ve aile birâmlerimizm oraya giderken bozulma
ları üzücüdür. Kadın, işçi olarak gidiyor, ko
casını arkasından getirtiyor. Kadın orada bir
takımı insanların elinde esir oluyor; kocası git
tiği zaman kadın başka bir yolda, kocası baş-
'ka bir yolda, bu aileleri çeşitli felâketler bek
liyor. Kendileriyle yakından ilgilemen yok. 

Tercüman meselesi de ayrı bir konudur. Bu
radan bir tercüman gönderme sistemi maalesef 
yeterince ayarlanmamıştır. Gidenler işverenlerin 
•emrinde işçilerimizin karşısında sanki işverenin 
birer vekili olarak çalışıyorlar. İşçilerimizin bü
tün halklarını dolaylı yoldan gaspetmenin ça
resinde bulunuyorlar. Ve zaten orada bulunan, 
maalesef söylemek istiyorum, hepsi ayrı ayrı 
sanki Türkiye ile ilişiğini kesmiş, orada mil
yonluk servet edinmek için bir çaJbanın içinde I 
bulunuyorlar. I 

Binaenaleyh, Türkiye iden oraya giden za
vallı diyeceğim bu işçilerimizin de sahipleri 
yoktur. Aralarında çeşitli kaynaklardan gelen 
solcu, çeşitli yönlerden gelen fikir alkımları 
bunları zehirlemektedir. Türkiye'nin asıl felâ
keti, bence, gelecekte vâki olacaktır; oradan 
dönecek olan işçilerimizin vasıtasıyle. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Kür-
şad. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — Te
şekkür ederim 'Sayın Başkan. 

Bu arada bir cümleyi de eklemek işitiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım Kahraman Maraş ili 
dağlıiktır. Her sene bir felâkete mâruz kalır. 
Seller, heyelanlar dağlık olduğu için Tornala
rın mihrakı olan yerdedir, halen onibir bin in
san sıra beklemektedir. Felâkete uğrayanlar sı
raya girerler, tam Maraş'a gelir sıra, on tane 
ıgönderiMır, «Bunu bıraktık» derler. Zaten ge
len giden, gönderilen yoktur, pejmürde bir hal
de insanlar Çalışma Bakanlığının işverenleri
nin bürosunun önünde kuyruk halinde bir se
falet manzarası olaralk görülürler. Bu hususu 
da dikkate arz ediyorum. Teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Balkanı, buyu
runuz -efendim. I 

I ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Çok Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Yüce Meclisi yürekten saygıyle selâmlar, 
yüksek kararlarınıza sunulan, Bakanlığımın 
1973 yılı bütçesi üzerinde; gerçekçi olan ve 
önümüzdeki bütçe yılında çalışmalarımızda bize 
ışık tutup, yol gösterecek nitelikteki eleştirileri 

i de cevaplandırmak üzere kısa ve özlü açıkla
malarda bulunmama müsaade buyurmanızı dile
rim. 

İzin verirseniz önce, sosyal yaşantımızın, 
ücretler, çalışma koşulları, istihdam, işsizlik, 
sosyal güvenlik, meslek ilişkileri ve uluslarara
sı ilişkilerimizdeki başlıca sorunların genel bir 
tablosunu arza çalışacağım. Konuşmamın ikinci 
bölümünde, geçen çalışma yılı içindeki çalışma
larımızın bir özetini sunacağım. Daha sonra da, 
yüce Meclise sunulmuş bulunan 1973 yılı bütçe
mizin sınırladığı alan içinde, fakat bu çerçeveyi 
ve olanaklarını üstün bir çalışma gücüyle ge
nişletmeğe çalışarak, yapacağımız işleri, Bakan
lığımın çalışma programını anaçizgileriyle yük
sek bilgilerinize ileteceğim. 

Değerli milletvekilleri; 
Herkesçe bilinen bir gerçektir ki, bir toplu

mun tüm atılım içinde bulunan sosyal sorunla
rını, ekonomik, hukuksal, kültürel ve yönetimin 
yapısıyle ilgili öbür sorunlardan ayırıp, izole 
edilmiş biçimde ele alma olanağı yoktur. Tüm 
koşullar bir arada kesintisiz bir sorunlar yuma
ğıdır. Bu nedenledir ki, kabul buyurduğunuz 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın bütü
nü içimde tanımlanan «Reformlar»m uygulan
dığı ve uygulanacağı ortamda, sorunlarımızın, 
kalkınmamızın sürükleyiciliğiyle ahenkli ola
rak perspektif plân süresi içinde gerçekleşme
si gereğine inanıyoruz. 

Bu görüş ve inanç altında, çalışma yaşantı
sının düzenlenmesi, çalışanların yaşama düze
yinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar 
arasındaki ilişkilerin memleket yararına ahenk-
lendirillmesi, memleketteki çalışma gücünün, ge
nel refahı aktıracak biçimde verimli kılınması, 

I tam çalıştırma ve sosyal güvenin sağlanması, 
her zaman güçlü kılınması ve tutulması gerek
li olan etkin bir uygulama, izleme, denetim ve 
eğitim ağının yaygınlaştırılmasına bağlı olma-

I sında asla kuşku yoktur. Bu amacın gerçekleş-
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ımesiuin ise, yüce huzutrİarınızdaıki genel bütçe
nin ancak binde 1,8'i oranında olan Çalışma Ba
şkanlığı Bütçesinin birkaç kat artırılmasını zo
runlu kıldığı açıktır. Ama buna Nağmen, değer
li sözcü arkadaşlarımın da ifade ettikleri ve ra
porda da .tespit edecekleri üzere, geçirmiş yılla
ra nazaran Çalışıma Bakanlığının genel bütçe 
içimdeki payı bu yıl artmış bulunmaktadır. 

Anayasamızın bir hükmü olaraik, «Çalışan
ların, yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiye
tine yaraşır yaşayış seviyesi sağlamalarına el-
verişil, adaletli bir ücret elde etmeleri» önem 
ve ağırlık taşıyan sorunlarımızın başında gel
mektedir. Herkesin en yıüıkseık yeteneğini kul
lanacağı bir işe yerleştirilmesini sağlamak: için, 
güçlü bir İş ve İşçi Bulma örgütü geırelkliıdir. 

Ücret adaletinin gerçekleşmesinde bir araç 
olan istihdam. sorunumuz, bugün önem sırasın
da önceliği olan bir sorundur. Fakat, bizde bu 
ısiorunun çözümünde görülen yaklaşım, istihdam
la işsizliğin bir arada ele alınmak istenmesidir. 
İstihdam, bir iğde çalışanların, ya da iş isteyen
lerin, mesleğe yöneltme metodları da kullanıl
mak yoluyle en yüksek yeteneklerini kullana-
•e akları ve buna uygun adaletli bir ücret ala
cakları bir işe kavuşturulmaları amacıyle, ken
dilerime iş bulmakta, yer, bölge ve meslek de
ğiştirmekte kamu eliyle yardımcı olmaktır. 

-Öibür önemli Sorunumuz, yüksek doğurgan
lıktan kaynak alan işsizlik, ayrıca tüm ağırlığıy-
le ele alınması gereken bir konudur. Bu ne
denledir ki, iisıtıihdam ve işsizlik, 88 ve 2 No. 
lu iki ayrı uluslararası sözleşmeye bağlanmıştır. 

Bugün Batı standartlarına erişmiş ve hattâ 
Ibâzı bölümlerde ileri dahi geçmiş olan sosyal 
ıgiüvenlalk sistemimiz, aktüaryel ve malî dengesiz
lik sorunuyle, karşılaşmış bulunmaktadır. 

Meslek ilişkilerinde, toplu uyuşmazlıklarda 
işçiyle işveren arasında anlaşma köprüsü olabi
lecek sağlam ve demıolkraitilk bir arabuluculuk 
sistemini kurmak önde gelen sorunumuzdur. 

Normal ölçüler içinde gelişmekte olan ulus
lararası çalışana ilişkilerimizde:; ikili işıgücü ve 
sosyal güvenlik anlaşmalarımızın boşluklarının 
giderilmesi, öte yandan, gecikmiş olan Avrupa 
Sosyal Sarfına kaıtılma'mız ve bâzı uluslararası 
çalışma sözleşmelerinin kabulü gibi önde gielen 
'çalışmalar yürütülmekte ve izlenmektedlir. 

Bakanlığımın, üyesi bulunduğumuz Ulus
lararası Çalışma Örgütüyle olan ilişkileri hak-

I kında yücıe Meclise bilgi arz etmeyi ve tütanak-
J lara geçmeyi gerekli gördüğümüz kusa bilgile

ri vermeme bilhassa müsaadelerinizi dilerim : 
Gerçekten de, 5175 sayılı Kanunla onay

lanmış olan Uluslararası Çalışma Örgütü Sta-
I tüsü'nün 19 ncu maddesinin 5 - b fikrası uya

rınca, Uluslararası Çalışıma Konferanslarında 
kabul edilen sözleşme ve tavsiyema m elerin Yü
cıe Meclise sunulması gerekli bulunmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1972 Ha
ziranında toplanan 57 nci Çalışma Konferan
sında, en küçük istihdam yaşıyle ilgili Sözleş
me ve Tavsiyename Projesiyle, doklardaki yeni 
yükleme ve boşaltma yöntemlerinin sosyal etki
leri konusunda Sözleşme ve Tavsiyename Pro-
jesi'min ilk görüşmesi yapılmıştır. Ancak bu 

I projeler önümüzdeki 58 nei Konferansta ikinci 
koz görüşülecektir. 

j En küçük istihdam yaşıyle ilgili sözleşme 
projesi, çeşitli sektörler' için kabul edilmiş olan 

I çalışma sözleşmelerini tek ve genel bir belge 
Ibıiçimline getirmektedir. Projede asgarî istih
dam yaşı (14) olarak saptanmışitır. Gençlerin, 
sağlılk, güvenlik, ahlâk durumlarına zarar vere-

I (bilecek işlerde bu sınır 18 yaşından aşağı olma
yacaktır. Ayrıca, çocukların sağlık Ve gelişme-
leri, okullarına devamları, meslek oriyantasyon-

I l an için sakıncalı olmamak üzere hafif işlerde 
I 12 yaşında istihdam edilmelerine olanak tanın

maktadır. Sözleşme Projesi, üye ülkelerin ço
cuk işçi için saptanan en küçük yaşın gittikçe 
artırılmasını ve çocuk işçi çalıştırma olanağı-

I ııın zamanla kaldırılmasını amaç edinşn bir po
litika izlemelerini öngörmektedir. Bu amaçlar, 

I mevzuatımızın gidişi ve plân hedefleriyle ko-
I şut yönler göstermektedir. 

Doklarda yeni yükleme - boşaltma, yöntem-
I lerihin sosyal etkileri konusundaki ; sözleşme 
I projesi ise, yükleme, boşaltma işçilerime olanak 
I ölçüsünde düzenli ve sürekli bir iş sağlanma-
i sini, bunların çalışma koşullarının iyileştiril-
I meşini öngören tedbirlere yer vermektedir. 

I Proje, ülkemizin sosyo - ekonomik!, yapusm-
I daki gelişmeler gözönüne alınarak: tüim kesim-
I lerde olumlu karşılanabilecek bir niteljik göster-
c irmektedir. ; 

Her iki sözleşmenin önümüzdeki Konferans 
I ta yeniden görüşülmesi ve kabulü sonunda, me-
I tinler, tavsiyename metinleriyle birlikjte kurulu 
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yöntem gereğince, Ylüce Meclisin bilgisine su
nulacaktır. 

Çok değerB milletvekilleri, 
Şimdi, izninizle, 1972 yılı içinde yaptığımız 

çalışmaların, ulaştığımız sonuçların belli başlı
larını, az önce ianasorunları arz 'ederken izledi
ğim aynı sırayla özetlemek istiyorum. 

Geçtiğimiz yıl içinde, 1475 sayılı îş Kanu-
nuyle, 274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunlarının uygu
lamaları, öte yandan, bu kanunların boşlukla
rının doldurulması üzerinde önemle durduk. 
Ayrıca Tarım ve Orman alanlarmında «Yasal 
Korunma»' altına alınmasına ilişkin çalışmalar 
yaptık. Bu çalışmalar yüksek ilgi ve takdirinize 
sunulmuştur. Hükümet ve Bakanlık olarak bize 
verilen Anayasal ve plân görevini yerine getir
miş bulunımıaktiayız. 

Üç ve daha az işçi çalıştıran esnaf ve küçük 
sanatkârları iş Kanunu kapsamına alan ve bun
ların yanında çalışan işçi kardeşlerimizi, asgarî 
ücret, yıllık ücretli izin, hafta ve genel tatil 
hakkı ve ücreti gibi en doğal, en vazgeçilmez 
haklara kavuşturmak için çalışmalar yapıldı. 
Takdir buyurursunuz ki, bu hlaklar Anayasa
mızla, 3 neü Beş Yıllılk Kalkınma Plânımızla 
öngördüğümüz ve uluslararası sözleşmelerle 
yükümlenıdiğimiz haklardır. îşte bu amaçla 
1475 sayılı iş Kanununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesini öngören ve Millet Meclisi Çalışma 
Komisyonunca incelenmieikte olan kanun tasa
rısını hazırladık. Ayrıca, Kapıcılık sözleşımesi 
kanun tasarısı da hazırlanmıştır. Bu tasarı bu
günlerde bakanlıkların görüşüne sunulacaktır. 
Tarım ve Orman iş Kanunu tasannuz, bugün 
her türlü yasal korunmadan yoksun durumda 
olan tarım çalışma yaşantımızı düzenleyecek
tir. Bu tasarı halen oluşmuş bulunan geçici bir 
komisyon gündemindedir. En kısa zamanda gö
rüşülmesi, halisane temennimizdir. Geçici bîr 
komisyonda süratle görüşülmesi zorunluluğunu 
duyan bir bakan olarak bundan belki iki ay 
önce böyle bir komisyonun teşkilini Yüksek 
Meclisten talebetmiştim. Ancak takdim, tehirle 
ele alınabileceğini umduğulm bu tasarı üzerin
deki görüşmenin Pazartesi günü, teşkil edilebi
lecek komisyonda görüşüleceği bize intikal et
miş durumdadır. Bunun fevkalâde büyük bir 
önem taşıdığını bu vesile ile belirtmek isterim. 

I Büyük önem taşıyan ve uzun yıllar gerçek
leşmesi beklenen kaçınılmaz bir zorunluluk ha
linde beliren, ihmal edilmez bir tasarı olarak 

I bu da, daha evvel arz ettiğim tasarılar manzu
mesi içinde yüksek takdir ve tensiplerinize su
nulmuştur. Kanunlaştığı takdirde, Bakanlar 

I Kurulunca kademelendirilecek bir uygulama 
ile 1 milyar işçiyi kapsayacaktır. Bunun yarısı 
'kamu kesiminde çalışmaktadır, yani 50Ö bini 
tarım ve orman kesiminde, kamu kesiminde ça
lışmaktadır. 5O0 binin 280 bini orman ve 220 
bini de tarım - kamu kesiminde vazife görmek
tedir. 

274 sayılı Sendikalar Kanunuyle, 275 sayılı 
Grev ve Lokavt Kanunundaki boşlukları, çe
lişkileri gidermek ve Grev, Lokavt silâhlarının 
kullanılmasına gereklilik bırakmayacak bin 
uzlaştırma ve arabuluculuk sistemi ile «yetki 
sorunu» üzerindeki çalışmalarımız son devresine 
varmıştır. îşçıi ve işverenlerimizin görüşleri de 
yansıtıldıktan sonra yasalaşma sürecine gire
cektir. Anayasamızla verilmiş hakliarda hiçbir 
kısıtlama yapılması söz konusu değildir ve bu
güne kadar hükümetimizden böyle bir davranış 
vâki olmamıştır. 

Öte yandan işin düzenlenmesiyle ilgili 6 tü
zük, 3 yönetmelik yeniden yürürlüğe konulmuş
tur. Bunlardan «İş süreleri Tüzüğü» ile «Hazır
lama, Tamamlama, Temizletme işleri Tüzüğü» 12 
Şubat 1973 günü Bakanlar Kurulu kararı ile 
kabul olunmuştur, 

Işyerlerimizin tümünün bir kartotek» siste
mi içıinde klâsifiye edilmesi yoluna gidilmiş, iş 
müfettişleri kadrosu, olanaklar ölçüsünde artı
rılmıştır. Doğumda yeni bir Bölge Çalışma Mü
dürlüğü açılmıştır. 

Tarım dışı asgari ücretler, sosyal politika 
tanihimiz ilk kez taraf hâk ve çıkarlarını elden 

I geldiğince gözeten, sosyo - ekonemik bir den-
ıgeye kavuşturulmuş, önceki asgari ücretlere 
oranla yüzde 28 ve yüzde 42 arasında bir artı-

I şı da olmuştur. Bu noktada grubu adına söz
lerini ifade eden bir arkadaşımız, maalesef ger
çek dışı bir beyanda bulunduğu için derhal di
ğer sorunlarına cevap verirken, bu konuya de
ğinmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, asgarî ücret konusun
da Bakanlığımız kanunların ve yönetmeliğin 

I verdiği yetkiye dayanarak olumlu bir görev, 
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tarafsız bir görev yapmaya çalışmış ve objek
tif kıstasları uygulayarak işçi ve işveren kesimi' 
ile uzun süren temaslar yapmış, modeller geliş
tirmiştir. Bu çalışmaların sonucunda az evvel 
özetlediğim özellikleri taşıyan asgarî ücret sap
tanmıştır. Bu saptanma, en başta işverenler ta
rafından protesto edilmiş ve işverenler, karar 
alındığı tarihte toplantıda bulunmamışlardır. 
işçi arkadaşlarımız da büyük çoğunluğu ile bu
lunmamış ve fakat kararın istihsalinde çoğun
luğu sağlayacak katkı, anlayış işçi arkadaşları
mızdan gelmiştir. Değerli arkadaşımızın bu ko
nuyu, tutanaklara intikal etmiş böylesine önem
di bir konuyu,yanlış yansıtmasını bir sürç'ü li
san olarak kabul ediyorum. Çünkü, tutanak
lara tamiaraen her durumu safha safha işlenmiş 
ve her arkadaşımızın tetkikine sunabileceğimiz 
bu görüşü değiştirmek, tahrif etmek hoş karşı
lanılacak bir davranış olmasa gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, gerek scbeıbolduğu 
can kaybı ve sakatlıklar, gerekse işgücü, maki
ne, gereç olarak milyonlarca maddî kayba ma-
lolan iş kazaları ve meslek has'talıklarıyle sa
vaşmaya devam ediyoruz. Bu amaçla, îşgüven-
liği Müfettişleri sistemini; araştırma, eğitme, 
tanıtma m'odeline göre, grup başkanlıkları ha
linde yeniden düzenledik. «Uluslararası Kal
kınma Programı» çerçevesinde yürütülmekte 
ilken 1970 sonlarında başarı oranındaki düşük
lük yüzünden projesinin uygulanmasından ta
rafların vazgeçmesi ihtimali doğan, İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği Araştırma Merkezi, kısa sürede 
iyileştirilmiş ve projesinin daha da geliştirilme
si yolunda yeni teklifler almamıza yol açan mo
dern ve övünülecek bir düzeye çıkarılmıştır. 
Yapılan bilimsel ölçmelere göre iş kazalarında 
;bir duraklama, hattâ nispî bir düşme bile sağ
lanmıştır. 

Staym Türkay arkadaşımız da bu konuda ta
mamen istatistiklere ters düşen beyanda bulun
muştur. Tabiî zamanı geldiğinde diğer sorula
rına cevap arz ederken de bunu yine ifade ede
ceğim. Ama 196'8'de yüzde 11,36 iken 1971'de 
yüzde 10,53'e düşmüştür. Yani bir düşme var
dır. Meslek hastalıklarında da bu düşme daha 
süratlidir. 1%8'de 3 120 iken, 1971tte 103'tür. 
ölüm durumu 1968'de 670 iken. 1971'de 484'tür. 
Bu sigortalı işçi adedindeki artışa rağmen bu 
düşüş gerçekten bir başlarıdır. İstatistikler de

ğerli arkadaşımın görüşünü, memnuniyetle ifa
de edeyim ki, teyidetmemefctedir. 

iSiigortalı işçilerimizin hedeflerine ulaşmış 
olan tedavi edici sağlık hizmetlerinin koruyucu 
sağlık alanına kaydırılması için ilkeler saptan
mıştır. İşçi ücretlerinden karşılanan Ceza Para
ları Tüzüğü ile İşçi Sağlığı ve İşgüvenliğii Ku
rulları hakkında Tüzük, sağlık kuralları yönün
den 8 saat veya daha az çalışması gerekli işler 
tüzüğü, işyerinde işin durdurulması ve kapatıl
masına ilişkin tüzük 19 Şubat 1973 günlü Res
mî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmliştir. 

•Saym milletvekilleri; 
Sözlerime başlarken arz ettiğim gibi yur

dumuzun ve Bakanlığımın karşısında bulundu
ğu en önemli sorun, istihdam ve onun yanında 
işsizlik sorunudur. Kalkınmamızın temel taşı 
olarak benimsediğimiz işgücümüzün istihdamda 
olan kısmının en uygun işlerde ve adaletli üc
retlerle çalıştırılması için ve İş ve İşçi Bulma 
Kurumunu güçlendirmek üzere gerekli tedbir
leri saptadık. 

Plânlı dönemde istihdam haemü belli oran
larda artmış olmakla birlikte 'bu artış, işgücü 
fazlasının gerek salt sayı gerek oran olarak art
masını önleyememiştir. 

19621de işgücü fazlası 985 binden, 1972'de-
1 680 OÖO'e, oran olarak gene bu yıllarda % 8 
den % 11'e yükselmiştir. Bu durUm, 1962 - 1972 
yılları arasında yurt dışında kamu aracılığıyle 
giden 690 bin işçinin gönderilmesi sonunda ve 
ancak böyle bir tedbir gerçekleştirilebilmiştir. 
Bu sayı 1972 yılı işgücü fazlasının % 341ü ka
dardır. Perspektif dönemin ilk onbeş yılında, 
plânın projeksiyonuna göre bu oran % 67'ye 
Çıkacaktır. 

OECD projeksiyonlarına göre, Türk işgücü
ne, dış istem 1973'de de artış gösterecektir. 

Dış işgücü isteminin, nitelikli jşçiye yönel
mesi karşısında, şimdilik 5 ilimizde, işçi alan 
ülkelerin de katkısıyle, gönderme öncesi eğitim 
merkezleri kurulmasına ilişkin bir projeyi geliş
tiriyoruz. Halen Devlet Plânlama İTeşkilâtmda-
dır. Az evvel bir soru soran arkadaşıma cevalben 
daha detaylı işaret ^edeceğim. Millî Eğitim Ba
kanlığı da yurt içine dönük 6 eğitim merkezi
nin açılma'sma karar vermiştir. 34^7 sayılı Ka
nunun yerini alacak olan Sanayi İçi Eğitim, 
kanun tasarısını da hazırlamış bulunuyoruz. Bir 
bakanlığın mütalâasına intizar ediyor. 
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İş ve İşçi Bulma Kurumunu, ileride gerçek-* 
leşeceği taibiî olan işsizlik sigortası göreviyle 
de donatan ve bir İşgücü Merkezi haline gelme
sini sağlayacak kuruluş kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 1972 yılı içinde, kurum merkezinde 
bir mesleğe yöneltme şubesi, bir araştırma, 
plânlama ve koordinasyon birimi kurulmuş, Ki 
rıkkale Bürosu Şube Müdürlüğü haline getirül-* 
miş, İstanbul Yurtdışı Hizmetler Şube Müdür
lüğü yeniden düzenlenerek, İstemler ve İşçi 
Başvurma Şubeleri olarak iki ayrı şube müdür
lüğü haline getirilmiştir. Avrupa Konseyi tek
nik yardımı ile İstanbul'da açılan bir lisan kur
sunda, özel olarak yurtdışına gidecek işçilerimi-' 
ze dil bilgisi verme çalışmaları yapılmaktadrı. 

Sakat ve eski hükümlülerin uygun işlerde 
çalıştırılmasındaki tıkanıklıkları giderecek 
mevzuat çalışlmalarımızın yanı sıra, bu talihsüz 
yurttaşlarımızın rehabilite ©dilmelerini, mesle
ğe yöneltilmelerini ve açacağı sınaî ve ticarî 
işyerlerinde çalıştırılmalarını sağlayacak ve he
men vakfa dönüştürülecek bir dernek kurma 
girişimimiz vardır. Sayın Cumihıır'başkanımız bu 
derneğin onursal başkanlığını kaJbul buyurdu
lar. Sayın Hükümet Başkanımız, bu girişimi 
yerinde ve teşvike değer bulmuşlardır. Diğer 
ilgililer de böyle bîr girişimde görev alacakla
rını ; bunun fevkalâde mıenmuniyet verici ve 
gerçekten bu soruna radikal çözüm bulan bir 
davranış olduğunu belirtmişlerdir 

'Say m milletvekilleri; 

Yurt dışındaki istihdam soranlarımıza bir 
yıl içinde sağladığımız yaklaşmalar etkili ol
muştur. 

Bakanlığım kuruluş kanununda yapılan 
bir değişiklikle yurt dışında ve içinde örgütlen
me olanağı veren ve 1972 yılı Nisan ayında ka
bul buyurduğunuz 1579 sayılı Kanun uygula
maları gelişmektedir. Bakanlık merkezimde bu 
sayede bir yurt dışı İşçi Sorunları C4enel Mü
dürlüğü kurulmuştur. YurL dışında bir Başmü-
şavirlik pek yakında kuru^caktır . Aynı kanu
nun Bakanlığımızla verdiği görev olarak Bakan-
lıklararası Yurt Dışı İşçi Sorunları Koordinas
yon Kurulunun oluşumuna ilişkin kararname 
önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır. Yurt 
dışı örgütümüzü pekleştirmek üzere sınavlarla 
seçilerek atanmakta olan 32 personel eğitilmiş 
olup, önümüzdeki hafta görev yerlerine gide-
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çeklerdir, işlemleri tamamlanmıştır. Bu 32 per
sonel Almanca dilinin geçerli olduğu ülkelere 
gö'ndeTİıleeektir. Merkezdeki genel müdürlüğün 
kadrolarının da Maliye Bakanlığından yakında 
çıkmasını bekliyoruz. 

Yurt dışı işçi sorunlarının hızlı ve etkili çö
zümünü sağlayacak bir fon kurulmasına iliş
kin tasarımız bakanlıkların görüşüne sunulmuş
tur. 

Turist pasaportuyla gidip kaçak çalışırken, 
geçici çalışma izni belgesi (Duldung) alan işçi
lerin legalize edilmesi sağlaoımıştır. 

Bu şekilde Hassen ve "R-hinland - Pfalz eya
letlerinde bulunan 7 056 kaçak işçiden 6 909 ki
şinin dışarıya işçi gönderme mevzuatımızda 
mevcut bulunan ismen talep mekanizması vası-
tasıyle Alman işverenleri tarafından çağrılma
sı sağlanmış ve durumları legalize edilmiş bu-
lunımiakt.adır. Bu meşru işçi statüsüne sokma 
ameliyesi, mevcut hukukî düzeni değiştirmede 
başarıyıle uygulanmıştır. Bu suretle işçilerin sı
rada bekleyenlere takdimen gönderilmesi önle
nerek bekleme listesindeki vatandaşlarımızın 
haklarının zedelenmesine meydan verilmemiş
tir. Bu iyi örneğin F. Almanya'da diğer 9 eya
let tarafından da benimsenmesini temenni edi
yoruz. O eyaletlerde de turist olarak çalışan 
işçilerimiz mevcuttur. 

Dönüş sürelerinin kısıtlanması sorununa ge
lince; Almanya'nın iki eyaletinde (Bavyera ve 
Şlezvig Holştayn) 7 yılım dolduran yabancı 
işçilerin oturma izinlerinin uzatılması şarta 
bağlanmıştır. Fakat bu uygulama bu iki eyalet 
içinde kalmış ve birkaç olaya inhisar etmiştir. 
F. Almanya Hükümetinin bu konuda kesin bir 
tutumu belirmemiştir. Biz de bu usule herhangi 
bir eğilim göstermedik. Fakat şunu söyleyebi
lirim ki, dışardalki işçilerimizin büyük çoğun
luğu ortalama 5 yılda yurda dönüyorlar. 

İşçilerimizin ilk çıkışlarında, çalıştıkları ül
kede ve dönüşlerinde eğitilmesi işine Federal 
Almanya'da başladık. Bu uygulamayı genişlete
ceğiz. Bunun için gerekli anlaşmalar, gerekli 
temaslar yapılmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik ko
nusuna geçiyorum. 

Aktüaryel incelemelere dayandırılmamış 
olan mevzuattan doğan bâzı sorunlar bir yana 
bırakılırsa, Üçüncü Beş Yıllık Plân sonunda ya-
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ni 1978 yılında Bağ - Kur uygülamialarıyle bir
ilikte aktif nüfusumuzun % 38'ini kapsayacak 
bir kapasiitcye eriştirilecek: sosyal güvenlik sis-
(te'mimizidıelki önemli gelişmelerden söz etmek ola
nağı vardır. 

Tarım ve orman işçilerimizin kademeli ola
rak Sosiyal Sigortalar kapsamına alınması ama-
cıyle hazırladığımız kanun tasarısı ilgili komis
yonlarda ele almmiiştır. İlkin kamu kesimindle 
çalışan beş yüz bini aşkın işçi kardeşimiz kap
sama alınacak'tır. 

Emekli aylıklarının sistematik ayarlanması
nı öngören bir kanun tasarısı hazırlanarak Ba-
ikanlıkların görüşüne sunulmuşitur. Bunu da çok 
yakında Yüksdk Meclise sunmak imkânını bu
lacağız. 

İşçi emeklilerinin 1972 yılımdan önceki fark-
lılılklarmı giderecek ve Hükümetimizin Bakan
lığımın destleği ile güçlenen değerli iki arkada
şımın yaptığı teklif, Senatodan tekrar Meclise 
intikal etmek durumunda kalmıştır; çok kü
çük bâzı hatalar nedeniyle yakın günlerde işçi 
'emeklileri arasındaki ayrıcalığı giderecek dört 
yüz küsur milyonlulk malî porteyi taşıyacak bir 
kanun teklifi yüksek takdirlerinizle tahakkuk 
edecektir inancındayız. 

•Sosyal Sigortalar tüzüğü ile Sağlık İşlemıleri 
tüzüğü hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sos
yal Sigortalar Kurumumuzun malî ve aktuar-
yat dengesizliğiniin başlıca nedenlerini ve çözüm 
yollarını, Cumhuriyet Senatosunda yaptığım 
'gündem dışı konuşma ile Yüksek Heyete arz 
eylemiş'tim. Bu sorunu inceleyen üçlü komisyo
nun hazırlayacağı rapor, Nisan ayı içinde top
lantıya çağırılması . düşünülen altıncı çalışıma 
'Meclisinde görüşülecektir. 

Bu rapor gerek kamuoyuna ve gerekse Yük
sek heyetlerinize sunakken, işçilere verilmiş 
olan haklardan fedakârlık yapılmayacağını, 
bunlara sadılk kalacağını ısrarla belirtmiş ve fa
ka t tamamıen matematik bir gerçek olan den
gesizliği de arz ve izaha çalışmıştık. Üzülerek 
arz' edeyim ki, bütün bu açık ve iyi niyete da
yanan görüşleranijize rağmen bir çok çevreler, 
«İşçilere verilmiş olan hakkı r geri alınımak is
temiyor, bu halklar Anayasal haklardır» demiş
lerdir ve fakat savundukları hakların da Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini 
üzüuitüylg müşahade etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, işçi haklarıyle ilgili 
meseleler, sosyal güvenlik meseleleri, Anayasal 
•meselleler, kişinin hak ve özgürlüğüyle ilgili me
seleler tem'cl sorunlar olarak küçük parti mese
leleri halinde, küçük çıkar meseleleri halinde 
değerlendirilmediği zaman bunlara ciddî ve ra
dikal çözüm şekli bulabiliriz. Fakait üzülerek 
ifade edeyim ki, maalesef bu anlayış zemini 
doğmadığı için birçok vatandaşlarımızın mağ
duriyetine müncer olan sonuçlarla karşılaşmak-
'tayız. Çalışma Bakanı olarak ben veya Hükü
metiniz veya bir başka Hükümet veya bu konu
larla yıllar yılı uğraşmış, aktüaryel meseleleri 
bilen arkadaşlarımızın, bir sigorta müessesesini 
yaşatmak için sarf ettiği samimî gayretleri, iş'çi 
haîklarını salbote etmek, onları yok etmek şek
linde nitelemenin insafla bağdaşır tarafı var 
•mı? ' 

Gerelk yerli ve gerekse yabancı bütün .uz
manların iştirak ettiği ve matematik olarak or
taya konduğu dengesizlikler belirtildiği zaman 
her nedense arkadaşlarımız ve Türkiye'yi ma
alesef bu noktaya getiren zihniyetten kurtula
mayan bâzı arkadaşlarımız ısrarla, bu halklar 
elden almıyor diye feryat etmektedirler. 

1186 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesini 
Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. Bunun ge
rekçesi radyolarda ve kısmen basında yer aldı. 
ıÇok yakın bir zamanda Resmî Gazetede açıkla
nacak, teferruatı ile okumak imkânını bulaca
ğız. Biendeniz dikkatle takibettim. Gerçekten 
Anayasanın verdüği haklara tamamen sadık ka
larak, eşitlik ilkesini esas alarak, fakat bu eşit
lik ilkesini maksatlı, belki de politik maksatlı, 
tarihi itibariyle öyle bir bağlantı kurmamak 
için sebep yok, ama gerçekten dengesiz ve hak
sız bir hak ihyasını önleyecek bir hükümle işi 
yeniden ele almak görevini Hükümete, Bakan-
lığiiroa vermiştir. Elbette ki, biz bit işi en kısa 
zamanda en iyi şekilde getireceğiz, ama yapı
lan ne oluyor? Müktesep haklar -doğuyor. O 
müktesep halklar, ki, o günün şartları içinde 
Iborçlanan, 1186 nrn geçici 3 ncü maddesine gö
re borçlananlar ile, Anayasanın iptalinden son
ra borçlananlar arasında hukukî sjtatü yönün
den yine bir farklılık doğacaktır. j 

•İnsaf edelim. Esasıen milletlerarası sözleşme
lerle kalbul ettiğimiz ve Yüksek Meclise de bir 
kanun olarak iktiran eden Sosyal Sigoritalar ol-. 
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sun, diğer güvenlik müesseselerimizin aktüar-
ycl durumuna ters düşecek, onları çıkmaza so
kacak bir yasayı kabul ediyoruz, ama o yasa
ya ters düşecek kararlar bazan alınıyor. 

Bunlarda dikkatli olmak gerektiği hususun-
•da arikadaşlarMiıa haddim olmayarak, bu fırsat
tan yararlanarak kısaca seslenmek istedim ve 
'tekrar tekrar şunu arz ediyorum ki,' ne Çalışma 
İBaıkanmız olaralk ben, ne benden sonra gelecek 
olanlar Anayasanın işçilere tanıdığı temel hak
lara el uziataımayacaklarclır. Bu güç hiç, kimsede 
yoiktur. Böyle bir davranış Anayasaya ayikırı 
olur. Nasıl hatalı kanunlar Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmişsıe, bu kabil kanunlar 
da Anayasa Mahkemesi tarafından haliyle ip
tal edilir. 

AncaJk, bunu arkadaşlarımın siyasî veya sen
dikal bir yarış halinde değerlendirmemelerini 
istirham, ediyorum. Biz işçi haklarına sadık ka
lacağız demişizdir. Bunu Sayın Başbakan söyle
miştir. Bu kararlar nihayet Yüksek Hey eltiniz
de oluşur, burada kararlaştırılır. Bu haklar alı-
nıyormuş gilbi feryadı figan etmenin iyi niyetle 
bağdaşımaıdığını bilhassa arz etmek istediım 

Değerli arkadaşlarım, yıl içinde yapılan ça
lışmalarla aylı'k ve gelir bağlamalarda çek 
usulü ile kolaylılk ve çabukluk sağlanmış, arşiv
ler sistematik duruma getirilmiştir. 

İnşaatta ölçümlemeyle prim tahakkuk ettiri
len hallerde, bina maliyeti yerine, taşarona 
'ödenen istihkak üzerinden işlem yapılması sağ
lanmıştır. Bu işlemleri bilenler bunun ne ka
dar büyük önem taşıdığını takdir buyururlar, 

Geçtiğimiz çalışma yılı içinde önem verdiği
miz bir konu da, dar gelirli işçilere dönük işçi 
ıkonutları çalışmalarıdır. 1972 yılı sonuna değin 
70 473 sigortalıya 3 milyardan fazla kredi açıl
mıştır. 1973 yılında 500 milyon liralık kredi açı
lacaktır. 

Bugüne değin bir talimatname ile yürütülen 
konut kredisi, Nisan 1973'te yürürlüğe konula -
caik bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönet
melikte krediden yararlanma süresi 2 yıldan 5 
yıla, prim ödeme gün sayısı 400 günden bin 
güne çıkarılmış, krediden yararlanma koşulla
rı eşitlik ilkesine göre düzenlenmiş, küçük alan
lı yapılarda ödeme süresi 20 yıl % 4 faiz, 85 
metrekareden büyük, yani 85 - 100 metrekare 
arasında olan alanlı yapılar için 15 yıl ödeme 
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süresi, % 4 faiz. konmuştur. Toplu konut poM-
tilkamıza uygun olarak 30 sigortalı ortağı olan 
kooperatiflere kredi verilecektir. 

Konut kredisi tavanı 75 bin lira olarak tes
pit edilmiş ve Balkanlar Kurulu kararı alınmak 
üzere Devlet Plânlama Teşkilâtına sunulmuş
tur. 

İşçi meskenlerinin Sosyal Sigortalar Kuru
mu tarafından inşa ve tevzi edilmesi yolunu dü
şünmekteyiz. Bu ihtiyaçtan doğan bir sıorun ola
rak karşımızdadır. Değerli mesai arkadaşlarım 
bu konuyu en iyi şekilde çözebilmek ve daha 
çdk sosyal sigortaların hâkim olabileceği, yüz
de yüz hâkim olalbileeeği bir sistemi oluşturmak 
kararındadır. Plânda bu işin Emlâk Ve Kredi 
Bankası aracılığı ile yürütülmesi öngörülmüş 
ise de, meselenin önemi ve bir intikal mestelesi 
'de olması nedeniyle konuyu Hüikümıet seviye
sinde yeniden görüşnıelk ihtiyacı ile karşı karşı-
yayız. 

Bâzı arkadaşlarımın başarılı, görmedikleri 
ve fakat benim tamamen afksi kanaatte okluğum 
Bağ - Kur konusuna gelince : 

1 Ekim 1972 tarihinden başlayan sigortalı 
tescilleri, bugüne değin, bir meslek kuruluşuna 
üye olarak bağımsız çalışan 80O bin yükümlü
den 710 binden fazlasının kayda alınmasıyle 
başarılı sonuçlanmıştır. Makineye dönük bir 
yöntemle işe başlayan Bağ - Kurun hizmet ma
liyetinde önemli oranda bir tasarruf sağlanmış
tır. Kapsama gireceklere tanıtma ve eğitme hiz
metleri de masrafsız, pratik yöntemlerle gelişti
rilmiş ve yükümlülerin dörtte üçünün tescili 
sağlanabilmiştir. 

Bağ - Kur'la ilgili olarak şunu da arz etmie-
liyim ki, başkasının aracın'da bir hizmet akdi 
ile çalışan şoför yurttaşlarımızın Bağ - Kur'la 
ilgilendirilmelerine, kanun yönünden olanak 
yoktur. Bir hizmet akdi k ırşılığında başkasının 
aracında çalışan şoförler doğrudan doğruya 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun kapsamı 
içindedirler. Bu gibilerin işvereni olan araç sa
hipleri Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirge 
vermekle, yani araçlarında hizimet akdi ve üc
retle çalıştırdıkları şoförleri bildirmelide yü-
ikümlüldürler. 

Başkasının aracında bir hizmet akdi ile ça
lışan şoförlerden Bağ - 'Kur'a yazılmış olanla
rın Sosyal Sigortalar Kurumama aktarılması 
kanun zorunluluğudur. 
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Sayın arkadaşlarım, Bağ - Kur uygulaması- j 
nı kanunun 1,5 yıllık bir yetkisini (teşmil yet
kisini) bir tarafa bırakmak suretiyle aldığımız 
tor kararla bütün yurt sathına yaymak sure
tiyle bir anda başladık. j 

Bu arada, özellikle esnaf ve sanatkâr der
nekleriyle birliklerimin çok samimî desteğini 
göndük ve bu yayılmada onların da etkili faa
liyetlerini burada şükranla belirtmeyi bir va
zife saymaktayım, 
' Değerli milletvekilleri, savaşların beyinler

de kazınılıp yitirik.eeği gerçeğinden hareket 
ederek, özellikle yurt dışında Anayasa dışı bö
lücü ve yıkıcı akımlara karşı en uygun tedbir
leri aidıfc. Bakanlığımda bu amaçla bir psikolo
jik savunma birimi kurulmuştur. İşçilerimizle j 
ilişki kurmaya ve onları zehirli telkinler altın- j 
da.bırakmaya çalışan bâzı radyoların bu türlü 
çalışmalarını önlemek amacıyle, TBT'nin Tür
kiye'nin Sesi Radyosuna ve başka yayın organ
larına gelen işçi sorunlarını cevaplandırmak I 
üzere bir bakanlıklar ve ilgili kurulnşlararası 
komite, her Cuma günü Vdzenli olarak topla
nıp çahşlmaktadır. Ayrıca bir film ve kitap gön- i 
derme yöntemi geliştirilmiştir. Yurt dışı birim- I 
lerimizde de psikolojik savunma servisleri ku- J 
rulacaktır. ! 

Bu konuyla ilgili sorunları Dışişleri Bakanı i 
ve onun maliyeti erkânıyle birlikte yaptığımız I 
müşterek toplantılarda ve diğer kuruluşlarla I 
yaptığımız toplantılarda saptamış bulunmakta-
j iz, çözüm yolları üzerinde ittifak etmiş durum- i 
dayız. Yurt dışı işçi sorunlarına dönük gözle | 
görülür ciddî bir atılımın yapıldığını insafınıza ; 
ve takdirinize bilhassa sunmak isterim. Zamanı- j 
nızı almamak bakımından teferruatına girmek | 
istemiyo.rum. Ama bu konuda endişe duyan j 
arkadaşım teşrif eder de yaptıklarımız hakikin- I 
da daıha tafsilâtlı bilgi sunmamıza imkân Verir- j 
se zannederim ki, bizim bu gayretlerimizi, hiç 
çalışmıyorlar şeklinde, bu konu tamamen ihmal I 
edilmiş sekimde tavsif etmezler veya edenlere i 
bir cevap verme olanağını onlar da bulur. 

Çok say m milletvekilleri; j 
Müsaade ve müsamaha buyururlarsa çok ) 

öz olarak 1973 bütçe yılı içinde gerçekleştirme- j 
yi düşündüğümüz işlerin ve çalışana programı- r 
mızın bir özetini sunmak istiyorum. I 

Çalışma yaşantımızın ahenkleştirilmesi, iş
gücü ile girişim gücünün çalışma başarısı içinde 

yürümesini sağlayacak mevzuat çalışmalarımız 
sürdürülüp sonuçlandırılacaktır. 

Koruyucu hekimlik hizmetleri düzenlene
cektir. 

İş teftişimi her tedbirle güçlendireceğiz. Ya
ni alman 100 iş müfettişi kadrosu ile işyerleri
nin teftişi daha etkin bir hale getirilecek ve iş
çi şikâyetleri daha süratli olarak halledilebile
cektir. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarını en düşük 
oranlara indirecek, iş sağlığı ve güvenliği ted
birleri geliştirilecektir. 

Sosyal Sigorta işlemlerinde kademelerde tu
tulmakta olan hesapıarın, otomatize edilerek 
«Merkez» de tutulması sağlanacaktır. 

Aylık bağlanma işlemleri makineleştirilerefc, 
sigortalılarımız ve hak sahipleri Sosyal Sigorta
lar Kurumu ödeneklerinde mutlaka sıkıntıdan 
kurtarılacaktır. 

1 Ocak 1973 tarihinde Kırıkkale'de başlattı
ğımız çek sistemi yıl içinde tüm yurt yüzeyin
de uygulanacaktır. 

İşçi konutları yeni rejimi Nisan 1973 ayın
dan başlayarak uygulanacaktır. Küçük konut
ları işçilerimiziin istediği yerde yapma olana
ğını bulacak, 85 - 100 metrekare arasındaki ko
nutlar çalıştığı işyeri ve ona komşu bir il dahi
linde yapılabilecektir. 

Adana S. S. K. hastanesinin hizmete gireceği 
Nisan 1973 ayında eş ve gocukların kapsama 
alınması, Adana'da da uygulanarak kapsam 
genişletme işi bütün yurdu kapayacak şekilde 
gerçekleştirilmiş olacaktır. 10 sağlık tesisi ve 
7 hizmet binası daha tamamlanıp hizmete açıla
caktır. 

Sosyal güvenlik anlaşmamız olmayan ülke
lerle (özellikle Amerika Birleşik Devletleri, 
Avusturalya ile) sosyal güvenlik anlaşması 
yapmak için girişimlerde bulunacağı^ Mevcut 
sosyal güvenlik anlışmalurmı geliştirmek iısti-
matinde de gayretlerimizi devam ettireceğiz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile iş
birliği halinde, hemşire açığımızı kapamak için, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kuruluşu içinde hem
şire okulları açacağız. 

Hazırlık çalışmalarını bitirmiş bulunduğu
muz Bakanlığımın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun, İş ve İşçi Bulma Kurumunun yeniden dü
zenlenmelerini, ki, arkadaşlarım üzerinde dur-
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.muşlardır, Devlet Plânlama Teşkilâtından, 1973 
programında iki ay içinde verilecıeği yazılı olan 
«model» gelir gelmez, kanun tasarıları bu mü-
delin ışığı altında yeniden gözden geçirilerek 
yasalaşma sürecine sunulacaktır. Çalışmalar bi
zim açımızdan tamamlanmıştır; ama arz etti
ğim gibi, bu model henüz tamamlanmamıştır. 

. Araştırma, yaym ve tanıtına çalışmalarımızı 
geliştireceğiz, 

İş ve İşçi Bulma Kurumunu mesleğe yönelt
me foniks/iyonunu da yapacak biçimde gelişti
receğiz, 

5. S. K. nun malî ve sktüaryel dengesizliği
ni giderecek tedbirleri saptamış bulunuyoruz. 
(Bu tedbirlerimizin metot ve organizasyonla il
gili olanlarını şöyle özetleyebilirim. Çok kez 
bize soruluyor ne gibi tedbirler alacaksınız di
ye. Yalnız başlıklarını takdim etmek suretiyle 
alacağım tedbirleri Yüksek Heyetinize şimdiden 
sunmak isterim. Taibiatiyle bu bir oluşma safha
sından geçecek, Çalışma Menisinde de tetkik 
edilecek, işçi, işveren kuruluşları tardımdan da 
incelenecek ama, şu hastalığın tedavisi her ha
lükârda mümkün olacaktı" Bana bütün arka
daş1.srımızm, bütün vatandaşlarımızın, özellik
le Sosyal Sigorta mensup'arının, sendikaların 
herkesten çok yardımcı olması gerekmektedir. 

Metotlar yönünden yapacaiklanmız şunlar
dır : 

1. — Aktüarya hesaplarını daha etkin ve 
istatistik değerlerle araştırma yöntemlerinin 
kullanılması yoluyle geliştirmek, 

2. — Borçlanma, 25 yıllıik emeklilik gibi 
kurum patrimuanmı tüketen faktörlerin para
sal değerini, gerçek: değerini hesaplamak, 

3. — Bugüne değ'n yapılmamış olan maliyet 
analizlerini yapmak, 

4. — Muhasebe sistemini, sevk ve idare mu
hasebesi biçiminde dönüştürmek, 

o. — Harcama yöntemlerini yeniden gözden 
geçirmek, iyileştirmek, 

6. — Daha etkin para plânlaması yapmak, 
bölgelerde daha iyi para plânlaması yapıp mer
kezde bunları konsolide ederek para hesapları
nın rasyonel izlenmesini sağlamak, 

7. — Fonların kullanılmanda güvenlik, ran-
tabilite, likitide ve esneklik ilkelerine uymak:, 

8. — Rant binaları gelirlerini cari fiyat dü
zeyine çıkarmak, ki, bu büyük ölçüde sağlan
mıştır. 

9. — Bildirge vermeyerek Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışında kalan işyerlerini kovuşturmak, 
'kapsama almak. 

Büyük bir üzüntüyle belirteyim ki, yüzde 50 
işyeri maalesef bildirge vermemektedir ve bi
zim bu (jmemli konudaki çalışmalarımız bâzı 
mahfiller tarafından da inlenmeye çalışılmak
tadır. 

10. — Bildirge veren işyerlerinde sigortalan
mamış işçi çalıştırılmasının önüne geçmek, 

11. —• İşverenlerin prim borçlarının süratle 
takibini sağlamak, 

12. — İlâç ambalajlama yöntemi ile ilâç isra
fını, araç ve gereçlerini tasarruf kuralları dı
şında kullanımını önlemek. Genellikle donatım 
hizmetlerini geliştirmek. 

13. — Özellikle personel reformu yaparak 
iş - insan ilişkilerini düzeltmek. 

Organizasyon tedbirlerini de şöyle kısaca 
arz edebilirim: 

Kurumu idarî reform ilkelerine göre yeni
den düzenleyerek Kuruluş Kanununu buna 
göre değiştirmek, 

Hazırlanmıştır, gecikmesinin se'bebini arz et
tim. 

Diğer bir konu : Tarım ve orman işçilerini 
de kapsama alarak kaynak geliştirmek ve geniş
letmek. Bu, fevkalâde önemlidir ve kurumun 
tedbir alınmadığı talkdi'de içinde bulunduğu 
sıkıntının tahribatını daha ileri yıllara doğru 
erteleme olanağını bu kaynak bulunduğu tak
dirde sağlamak imkânı doğabilecektir. 

Diğer bir konu : Şimdi varolan çeşitli sos
yal güvenlik kurumlarının bağlı bulundukları 
mevzuatı birleştirmek. Bu konu esasen plânın 
öngördüğü bir konudur. Benden evvel grup söz
cüleri de buna temas etmişlerdi. 

Diğer bir mesele ilâç yapımına girişmek : 
Bu konudaki çalışmalarımız gayet müspet bir 
safhadadır. İlâçların sureti tevzii ve depolama
sında yeni tedbirleri almak: üzere, gerekli karar
lar Sosyal Sigortalar Kurumu müdürler kuru
lunca da alınmıştır. Bu konuda uygulamaya yıl 
içinde geçilecektir. 

Genel olarak tüm yönetim organlarını (Plân
lama, programlama, bütçe ve benzeri gibi) ge
liştirmek. 

Nisan 1973 ayında Çalışma Meclisimizi top
layarak aktüel sorunları tartışmak, 
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Genel ve katma bütçeli idareler^ kamu ik
tisadî. teşökküllerira ilgilendiren ve bâzı aıika-
daşlari'mızm haiklı olarak değindikleri işçi - me
mur ayırımı, mamur kapsamını belirleyen Dev
let Memurları Kanunu ile, işçinin kapsamını 
belirleyen 274 sayılı Sendikalar Kanunu hü
kümleri arasındaki farklılığın giderilecek de
ğişiklikleri, taraflarının görüşlerini birleştire
rek yapılmak gayröti içindedir. Bu çalışmalar 
ıbüyüık bir ölçüde ilerlemiştir. Hüküm etimizin 
büyük önem verdiği bir çalışmadır. Esasen, 
Yüksek Mecliste bulunan kanun kuvvetindeki 
kararname ile bu konu eb alınacaktır. Bu ara
da işçi - memur ayırımı ile ilgili bölüm Hükü
metçe saptanıp, (mümkün ise buna v •etiştirileee'k, 
değilse ayrı bir kararname olarak yürürlüğe 
konacaktır. Bu konuya değinen .arkadaşlarım 
zannederim ki, mesele üzerindeki hassasiyetimi
zi ve çalışmalarımızı da bilmektedirler. İşçi 
kesimi ile yaptığımız görüşmelerde işçi ve me
mur konusunda önemli bir yaklaşım, hattâ mu
tabakat sağlamış durumdayız. Diğer bakanlık
larla da ilişkisi olması nedeni ile konuyu yay
gın ve heı!kesin iştirak edeceği bir görüşe ka
vuşturmak çalhasmdayız. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun has
talık sigortası dalını Zonguldak Kömür Havza
sında yaymak üzere, bu konuda geniş ve etkin 
ilişkisi ve güçlü faydalan olan Amele Birliği 
yardımlarını hastalık sigortası mevzuatı ile 
denkleştirme çabaları içindeyiz. 

1186 sayılı Kanunun, Anayasa Mahkemesin
ce iptal edilen geçici 3 ncü maddesi, Yüksek 
Mahkemenin karar gerekçesi ışığında yeniden 
ve süratle düzenlenecektir. Varolan haklar el
bette ki, daha evvel de arz ettiğim gibi, koru
nacaktır. 

'Oofc sayın milletvekilleri; 

Kimi çevrelerde Hükümetimizin, gerek kal
kınma plânı hazırlıklarında gerek diğer uygu-, 
•lamalarında sosyal konulara yeterince ağırlık 
tanımadığı iddia edilmektedir. Oysa Hüküme-
timizün hazırlayarak Yüce Meclislere sevk etti
ği Tarım ve Orman İş Kanunu, tarımda çalı
şanların sosyal güvenliğini sağlayan kanun, üç. 
ve daha az işçi çalıştıran esnaf ve sanatkârlara 
ait işyerlerinde İş Kanunu hükümlerinin uygu
lanması olanağını sağlayacak olan kanun tasa
rı] a rrnm her biri sosyal a-lftrıda uzun yıllar befc-

j lenen gelişmicyi sağlayıcı ve reformist karakte-
I ri ağır basan kanun tasarılarıdır. 
I Ayrıca 1972 yılında saptanan, asgarî ücret

lerde dikkate alman ve gayri safî millî hâsıla
daki artış oranı da bir ilâvenin asgarî ücretlere 
yansıtılması da gelir dağdımının sosyal adale
te uygun bir biçimde sağlandığını göstemircikte
dir. Bu öneri, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu
na Hükümet kesimi tarafından önerilmiş ve 'ko
misyonca da kabul edilmiştir. 

ıSosyal esprisi olmayan bir Hükümetin böy
le bir öneride bulunması düşünülebilir mi? 

Değerli arkadaşlarım, şunu büyük bir sami
miyetle arz ve ifade etmek isterim ki, bugüne 
değin sosyal güvenlik kapsamına alınanlar Hü
kümetimiz döneminde iki katına çıkarılmıştır 
ve bu kanunları kabul ettiğiniz takdirde, iki 

'katını da aşacaktır. Yalnız Bağ - Kur'la 710 000 
kişi sosyal güvenlik hakkına kavuşmuş, onman 
ve tarım kesiminde çalışanların sosyal ve gü
venlikleri; Hükümet tarafından yerine getirtil
miş, Yüksek Meclise intikal etmiş, ama Yüksek 
Mecliste bulaman bu kanunların dahi, ele alın
madığı bendenize Bütçe Komisyonu tarafından, 
Yüksek Mecliste üye olan arkadaşlarımın so
ruları şeklinde tevcih edilmiştir 

•Maksatlı değerlendirmeler yapılırsa, gerçek-
I lor bir tarafa atılırsa, sorunlar üzerinde anlaş-

maınıız mümkün olmaz. Elbette ki, sorunları 
I tartışacağız; ama gerçekçi olacağız, hakikatle

ri inkâr etmeyeceğiz inkarcı bir zihniyetle mem
leketin sorunlarını çözmek olanağı yoktur. 

Değerli milletvekilleri; 

Sendikacılığımız demokratik, özgür ve mii-
I liyetçi doğrultuda gelişmektedir. İşçi - İşve ren 

Hükümet ilişkileri dostluk havasının: yayılma
sına yardım etmektedir. Özellikle 27 Haziran 
1972 tarihinde yapılan Sosyal Sigortalar Kuru
mu, G-enel Kurul'toplantısı 27 Aralık p.972 tari
hinde yapılan İş ve İşçi Bulma Kuruıniu, Danış
ma Kurulu ve 4 - 5 Kasım 1972 tarihinde Hü
kümet üyeleriyle işçi ve işverenler j arasında 
yapılan ayrı ayrı toplantılar, sendikalj ilişkilere 
olumlu etkiler yapmıştır. Gerçekten sendikacı
lığı, 1961 Anayasası ile, sağlanmış, serbeste ör
gütlenme ve serbest toplu pazarlık ve grev hak-

I larmı kullanmada ve bu olanaklar içellisinde iyi 
I bir gelişme gösterme yolundadır.. 
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(Sözü edilen Anayasal hakların bilincine var- 1 
mış ve bu halkların lâyık olduğunu çeşitli yön
lerde göstermiştir. I 

Ancak gerçek sendikacılığımızın sadece 10 
yıllık bir geçmişi olduğu hatırlanacak olursa, 
bu gelişme düzeyini normal karşılamak gerekir. 
Sendikacılığımızın toplu iş ilişkileri dediğimiz 
işçi - işveren ilişkilerinin geleceği, büyük çap
ta, her iki kesimin de temsil yeteneği yüksek I 
sendikalar halinde birleşmelerine bağlıdır. Bu- I 
gün gelişmiş Batı ülkelerinde., gerek işçi, gercik 
işverenler, güçlü meslek kuruluşları haline gel-
miişllerdir. Bu güçlü örgütler araşır daki toplu 
görüşmelerde hiç kuşkusuz çok daha olgun ve 
bilinçli bir ortamda gelişmekte, sendikalar ara
sı rekabet, yapıları içerisinde çözümlenmekte, I 
sonuç olarak; çalışma barışının demokratik ku
rallar içinde sağlanması olanağı doğmaktadır. I 

'Bugün için ülkemizde toplu iş ilişkilerinin 
sağlıklı bir ortam içinde bulunmadığı düşünü- I 
leımez. Çalışma barışını boz'an grev ve lokavt 
uygulamaları, bu sistemin gereğidir. Bunları 
bir hastalık olarak kabul etmemek gerekir. Bü
tün demokratik dünya ülkelerinde aynı uy
gulamalar çok daha geniş etkiler yaratarak 
sürmektedir. Bunlar bir bakıma demıokratik 
supaplardır. Bir arkadaşımız burada bu hakla- I 
rın sınai gelişmemizi engellediği şeklinde, kati
yen katılmadığımız bir görüş ileri sürdüler. Sı
nai balkımdan büyük ölçüde gelişmiş Batı uy
garlığını yaratmış ülkeler, bu haklara temel
den saygı duyan ülkelerdir ve bu haklar orada 
klemaliyle yürürlüktedir. Bu bakımdan bir ar
kadaşımızın bu görüşüne veya bâzı çevrelerden 
gelen bu görüşlere katiyen iltifat etmediğimizi I 
belirtmek isterim. I 

Değerli arkadaşlarım, çOk kısa olarak bana 
tevcih buyurulan soruları özetle cevaplamak 
Merim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan,.onu takiben bir
çok arkadaşım da ayrıca soru soruyor, onları 
da ilâve edeceğiz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Olur Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, grupları adına ko
nuşmalar yapan arkadaşlarım, gerçekten istifa
de edeceğimiz noktalara değindiler. 

.Sayın Sungur arkadaşımızın konuşması ge
nellikle bizim Bakanlık olarak, Hükümet ola- | 
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rak yöneldiğimiz ve bir kısmına henüz tam çare 
'bulamadığımız meselelerdir. Yalnız, bir nokta
da «H'içjbir akjfcüer yoktur» buyurdular; Bakan
lığımda, Sosyal Sigortalar Kurumunda ayrı bir 
aktuarya şübelsd bulunduğu gibi, Bakanlığımda 
da bir müşavir arkadaşım aktüerdir, gerçekten 
konuları bilen bir arkadaşımızdır. 

Diğer taraftan, sigorta prim ölçümlemeleri-
ııin daha pratik usullere Dağlanması gibi tavsi
yede bulundular; bu görüşün ağırlığı vardır. 
iSosıyal Sigortalar Kurumu şubelerinden bazıla
rında tetkikler ve tecrübe çalışmaları yapılmak
tadır; bunlardan alınaeaik sonuçlara göre, ka
nunda yapılacak değişiklik ile bu soruna da bir 
çare bulunacaktır. 

Diğer konuları, zannederim ki, genel görüş
mem esnasında arza çalışmıştım. 

Adalet Partisi Grubu adına görüşlerini lüt
feden Sayın Hasan Türikay arkadaşımız, gerçek
ten acaiba bizim Bakanlığı mı tenkid ediyor, 
yoksa bir seçim beyannamesi mi okuyor diye 
beni hakikaten, samimî söyleyeyim sürprizle 
karşılaştıran bir görüşme yaptılar. 1970'ten, 
1971'den ve 1972'den nirengi noktalarını tuta
rak bundan buyana, sosyal meselelerle tamamen 
sırt çevrildiği, o zamana kadar iyi bir gelişme 
içinde olan sorunların çözüm yolları bulunur
ken, bize karşı büyük bir güvensizlik havası 
duyulduğunu ve bu nedenle, çok anlayamadı
ğım ve bir ölçüde büyük tutarsızlık arz eden 
bir görüşmıe yaptılar. Kendilerine, aynı parti
nin Senatodaki grup sözcüsünün konuşmaları
nı okumalarını tavsiye ederim. Demek ki, bir 
parti içinde dahıi sözcü olarak bir kanaatte ar
kadaşlarımız, özellikle arz edeyim Adalet Parti
sine mensup sözcü arkadaşım, fevkalâde tutar
lı bulduğumuz, tenkidlerinden de yararlandığı
mız bir görüşme yapmıştır. Oradaki değerlen
dirme ölçüleriyle, hedefleriyle buradakilerin 
tamamen taiban tabana zıt düştüğünü üzülerek 
ifade etmek isterim. Sorunları iyi bildiğini ya-
kinen mıüşahade ettiğini bildiğim değerli arka
daşımın, grup sözcülüğü zorunluğu içinde mi 
yoksa yaklaşan seçimler nedeniyle mi, tama
men gerçek dışı beyanda bulunmaları gerçekten 
beni üzmüştür. İşçi haklarını geri alıyoruz diye 
bir meseleyi bu Mecliste yalnız bir kanaatte Sa
yın Türkay ileri sürdü, diğer arkadaşlarımız, 
bu haklar elden gidiyor diye feryad-ı figan et-



M. Meclisi B : 67 24 . 2 . 1973 O : 1 

medi, bunu söyleyen de olmadı; ne Çalışına.Ba
kanı olarak ben söyledim, ne diğerleri söyledi, 
Sayın Hükümet Başkanı da söylemedi. 

1186 sayılı Yasayı savunuyoruz, ama bir 
taraftan Anayasa Mahkemesi bunu iptal ediyor. 
Aramızdaki münakaşalarda hakem olacak bir 
kural uça ihtiyaç var. Her halde burada, Yük
sek yargı organının verdiği kararlar ve onun 
gerekçesini büyük ölçüde değerlendirmede mec
buriyet duymalıyız. Aksi takdirde, hiçbir so
runda anlamamayız, bir kördöğüşü halinde me
seleleri tartışmanın ötesinde bir değer, bir kıy
met ortaya koyamayız. 

«Millettin desteğinden yoksun olduğumuz» 
şeklinde, Bakanlığımın bütçesiyle pek ilgili bu
lamadığım ve fakat bu bütçe müzakerelerinde 
özellikle ortaya atılan konuda benim geniş bir 
cevap vermieme lüzum yok: Destek Yücıe Mıec-
listir, Yüce Meclis desteğini kaybettiğimiz za
man biz milletin desteğinden yoksun oluruz, 
yoksa bir arkadaşıımızın «ıSiz milletin desteğin
den yoksunsunuz» demesiyle, Hükümet milletin 
desteğinden yoksun olmaz. Güvenoyu vermezsi
niz, Hükümet milletin desteğinden yoksun olur. 
O noktaya kadar, Anayasamız, yasalarımız, ge
leneklerimiz, Hükümetlerin desteğinin ne şe
kilde olduğunu tespit ettiğine göre, o noktaya 
kadar bir destek bizde mevcuttur. O zaman, biz 
meşru olmamakla itham edilirken sizler de meş
ruiyet hududu dışına düşersiniz. 

Partizanca eğilimlerden bahsedildi. Değerli 
arkadaşlarını bana bir örnek vermelerini bilhassa 
istirham ederim. Üzülerek ifade edeyim, partl-
lerüstü bir Hükümette, şiırndi partisiz olan bir 
arkadaşınız olaralk, bütün tasarruflarımda, ge
rek ben gerekse arkadaşlarım, hiçbir parti eği
limi göstermemişlerdir, ama yine üzülerek ifa
de edeyim, o nirengi noktası diktikleri tarih
ten önce Çalışma Bakanlarının yurt dışına işçi 
göndermek için kontenjanları varmış; bana vâ
ki müracaatlardan öğreniyorum. Yine o- devre
de, şimdi tashihini istedikleri yurt dışındaki iş
çi sorunlarını, meselelerini çözmek için görev
lendirilen hiç dil bilmeyen, çeşitli ölçüde ka-
yırılmış ve oradaki işçilerimizi büyük ölçüde 
hizmetten yoksun bırakmış kadrolar ihdas edil
miştir. Bir kanun getirdik, kaıbul ettiniz. Sena
toda, okumuşlar meclisinde bu çalışmamız öv
güye değer görülürken, burada aynı kanadın 
sözcüsü tarafından tamamen ters açıdan ve çok 

I üzülerek ifade edeyim, hiç anlayamadığım bir 
espriyle dile getirilmesini bir türlü değerlen
dirmek olanağını bulamadım. 

«Çalışına Bakanlığı dümensiz bir gemiymiş..» 
Çalışma Bakanlığı partizanlık dümeninden kur-

I tulmuştur, bu dümen çok şükür kalmamıştır za
manımda. Çalışma Bakanlığı gemisinin partizan 
'dümenleri vardı, bir devri itham için söylemi
yorum, maalesef vardı, fakat bu dümenler ta
mamen koparılmıştır. 

«Yurt dışı işçi sorunlarına eğilmedik» dedi
ler. Yani, gerçekten şimdiye kadar görülmemiş 
bir atılımın içine gittik, tamamen inkarcı bir 
durumda bulundular. 

Arkadaşınım Bakanlığımla ilgili bir başka 
değerlendirmeleîrine katılmadığım] ifade ede
yim ; bunu işçi kesimiyle .Hükümet arasında ya
pılan görşmede de dile getirmiştim: «Çalışma 
Bakanlığı toplu sözleşmelerde neden bir tarafta 
duruyor, neden meselelerin içine girmiyor» de-

I diler. 

Değerli arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı, 
yasanın kendisine verdiği görev olarak işçi ve 
işveren arasında tarafsız bir Bakanlıktır, bir 
tarafı tutamaz. Ancak faaliyetleri, programları 
ayarlar, yasaları hazırlar, gördüğü aksaklıkları 
giderir, ama neden Maliye Bakanı ile ve ne
den Devlet Bakanı ile görüşülürmüş toplu söz
leşme. E, işveren de görüşüyor, Maliye Bakanı 
işveren adına görüşüyor, Devlet Balkanı kamu 
kesiminde işveren adına görüşüyor, orada göre
vi Çalışma Bakanı alırsa hiç tarafsızlığı bahis 
konusu olabilir mi, tarafsız bir değerlendıirme 
yapması bahis konusu olabilir mi ve tarafsız
lık hüviyetiyle bu bağdaşır mı1? Kaldı ki, kal
kınma plânımız, 1972 icra programıiyle de toplu 
sözleşmelerde ücret - fiyat ilişkilerinin; tespitlin
de bir konseyin, Başbakanlığa bağlı Mr konse
yin kurulmasını öngörmüştür. Bu konsey, arzu 
edilen, yani plânın öngördüğü espri içinde ku-

I rulamamıştır ve fakat Başbakan adına Başba-
I kan yardımcısı, Maliye Bakanı, bâzı arkadaşla

rımız bunun nüvesini teşkil edecek faaliyetlerin 
içine girmişlerdir. Yani, kalkınma plânamız, ka
nunumuza, Çalışma Bakanlığının yasalarına 
rağmen, Çalışma Bakanına görev vermiş de top
lu sözleşmede, Çalışma Bakanı mı geri almış, 
yoksa kalkınma plânımız bunu belli kişilere, 

I belli kurullara görev olarak vermiş de iş öyle 

3e — 
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mi yürümüştür. Kalkınma plânına uygun ola
rak yürümüştür. Elbette ki, Çalışma Bakanlığı 
burada taraf olamazdı. Şunu da arz edeyim ki, 
lokavt konusunda bâzı davranışları, tarafsız
lık ülkemi de ihlâl ederek beyanatlarımla, ko
misyondaki beyanatlarımla, ilgili yöneticilerle 
yaptığım görüşmelerle, işverenler nezddnde kı
nadığımı hem basında hem ziyaretinde de söy
ledim, ama toplu pazarlıkta Çalışma Bakanlığı 
tarafsız bir kuruluştur, böyle olmasında büyük 
yarar vardır. Aksd takdirde, bu işin içinde ta
rafsız kalması mümkün olmaz, tek tarafın Ba
kanı olur. Çalışma Balkanı, ne işçinin ne de iş
verenin, her ikisinin birden sorumluluğunu ta
şıyan bir Bakanlıktır. 

Bunu böyle değerlendirmek gerekir. 

Yurt dışındaki işçilerin rotasyonu diyebile
ceğimiz dunumla ilgili soruları yakinen izlediği-
ımize Sayın Türkay arkadaşımız değindiler. 
Dışişleri Bakanlığı ile yakın bir irtibat kura
rak gerekli teması yapmış durumdayız. Bu, 
bir tehlike olmaktan çıkmış vaziyettedir. Şa
yet bâzı eyaletlerde, Hıristiyan Demokratların 
belediye encümenlerini kazanmış olduğu böl
gelerde kendi yasalarına göre ikamet güçlük
leri çıkarırlarsa, -k i şu ana kadar çıkmamış
tır - onları diğer yerlere plase etme olanağı 
vardır. Esasen Federal Hükümet de bunun ted
birlerini almak gayreti içindedir. 

.Sayın Türkay, bizi, istihdam sorunu ile il
gili bir ölçüde kınadılar ve insaflı hareket ede
rek de «Bu yalnız Çalışma Bakanlığının değil, 
diğter kuruluşları da ilgilendiren bir konudur.» 
dediler. 

Değerli arkadaşlarımı, Üçüncü Beş Yıllık 
Plân bu Yüksek Mecliste de görüşüldü, kabul 
edildi ve sanırım ki, istihdam sorunu bir de
ğilken olarak ilk defa sanayileşme süreci üze
rinde bu plânda ele alındı. Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık Plânda tamamen bağımsız bırakıl-
mış/tı, ki şöyle bir alternatifle: Bir taraftan 
süratli sanayileşmek, diğer taraftan, büyük 
önem verdiğimiz toprak ve tarım reformunun 
kooperatifleşme yoluyle sağlayacağı istihdam 
olanakları ve buna ilâveten yurt 'dışına işçi gön
dermek suretiyle bu sorunu tahfif etmek için 
çareler tadat etmiştir. 

Bunun dışında, değerli arkadaşlarımız «Yal
nız istihdam sorunuyla ilgilenilmiyor» demek

le yetinmesinler, hangi tedbirlerin alınması lâ-
zımgeldiğini açık ve seçilk bir şekilde bize.lüt
feder, ifade ederlerse, elbette ki, bumdan da 
yararlanmaya çalışırız. 

Değerli arkadaşımı, Çalışma Bakanlığının 
işçi sorunlarına ilişkim meselelerde taraflarla 
istişare etmediği sözünü çok garipsedim bunu 
tamamen gerçek dışı olan bir hal olarak bu
rada belirtirim. Aslında, bana bir örnek ver
sinler ki; Çalışma Bakanlığı mevzuat yönün
den yaptığı çalışmalarda işçi ve işveren kesi
mine haber vermeden bir emrivaki yapmıştır. 
Bir tane örneği arkadaşımdan rica edeyim. 
Aksine, gerelk Türk - İş'le gerekse İşverenler 
Konfederasyonuyla bu noktada yaptığımız iş
birliği, onların yöneticileri tarafından bana 
sık sık takdirle ifade (edilmektedir. Hattâ, 
yurt dışı işçi sorumları semineri yaparım, işçi 
kesimindeki arkadaşları bu seminere çağırırım 
yararlı olsunlar diye. Yani, organik irtibatı, 
yasaların ve şimdiye kadarki uygulamanın 
daha ilerisine de götürmüş bir Bakan olarak 
en yakın işbirliği içinde bulunduğumu Hasan 
Türkay arkadaşımın bilmesi gerekirdi. Bilmi
yorum, ben mi yanlış anladım?. Hangi mese
lelerde işbirliği yapmadık! 

274 - 275 sayılı yasalar hakkında işçi ve iş
veren kesiminin görüşünü istedik. Sosyal Si
gortaların içinde bulunduğa -aŞktuaryal duru
mun tespiti bakımlından işçi ve işveren kesimi
nin iştirakini istedik ve çalışmalar böyle olmuş
tu, böyle yürüdü. Han-gi kokularda işbirliği 
yapmadığımızı bilemiyorum. 

İnşaat meseleleri oluyor, mesken meselele
ri oluyor. Bir zamanlar «Bizim meskenlerimiz 
yapılmadı» dediler, biz de «Ruhsat getirin, bi
zim herşeyimiz hazır» dedik ve 1,5 aydır ruh
sata intizar ediyorlar. Ruhsatı kooperatif ala
caktır. Bir zamanlar bize «Siz bu işi gecikti
riyorsunuz» demişlerdir. Yani, her türlü iş
birliğimiz vardır ve sorunlara müştereken çare 
bulmayı, bendeniz göreve başladığım ilk gün, 
beni lütfedip ziyarete gelen Türk - İş yetkilile
ri ve işveren yetkilileriyle birlikte tespit et
tim, bir masa etrafında karşılıklı sorunları otu
rup çözeceğiz, ihtilâflarımızı birlikte hallede
ceğiz, meseleleri birlikte hallettiğimiz ölçüde 
yararlı olabiliriz. Aksi takdirde bunları ihti
lâf halinde canlı tutarız. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, programın saat 
13.00'de bitirilebilmesini temin için özetlemeni
zi rica edeceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devaımla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Teknik bilançodan bahsettiler. Teknik bi
lanço, teknik bir çalışmadır, siyasal bir ça
lışma değildir. Tatmaimen aktuerlerin hazırla
mak zorunda olduğu yasa gereğince teknik bir 
çalışmadır. Teknik bilançodan neden şu gö
rüşlere yer verildiğini tenkit etmeyi hiç anla
yamadım. Bu bir karar değildir, siyasî bir 
vesika değildir. Ondan evvelki teknik bilan
çolarla bunun arasında da bir fark yoktur. 
Burada neler yazılmışsa, aşağı - yukarı daha 
evvelki teknik bilançolarda da, sigortanın tek
nik bilançolarında da aynı şeyler tespit edil
miştir. 

ıSerbest tartışma ortamının var olmadığın
dan bahsettiler. Serbest tartışma ortamı kısıt
lanmış değildir. Şunu kaydettiklerini sanıyo
rum: Dernekler Kaınununda değişiklik burada 
Yüksek Meclisçe kabul edildi. Dernekler. Ka
nununda yapılan değişiklikle Sendikalar Ka
nunu arasındaki rabıta meselesinde bil* tered
düt doğabilir. 274 sayılı Kanun yürürlüktedir. 
Onun kapsamadığı sahada, boş bıraktığı yer
de Dernekler Kanununa başvurulur diye geınell 
bir teamül bahis konusudur. Biz bu yasaların 
tam ve kâmil mânada yürürlükte bulunduğun
dan bahisle, Dernekler Kanununu yürüten Hü
kümet kanadına meseleyi intikâl ettirmiş du
rumdayız. Bu yönden bir örnek verirlerse, en
dişeli bir durum varsa, biz de elbette buna 
yardımcı oluruz. KaldM, Dernekler Kanunu
na aykırı bir uygulama var mil? Dernekler Ka
nunu Yüksek Meclis] erinizce kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır. Bunu burada benim eleştirme 
hakkım yoktur. Kararı Yüksek Heyetiniz ver
miştir. 

Bir de, «Biz eğitimle meşgul olmuyoruz.»ı 
diye buyurdular. Aslında, 274 sayılı Kanuna 
göre sendika gelirlerinin % 5'inin eğitime ay
rılması lâzımdır. İşte bu meselede de Türk -
Iş'l'e, hattâ iş verenlerle karşılıklı ilişki kurduk 
ve bir tüzük çıkardık. Bu paraların gerçekten 
eğitime sarf edilmesini sağlamak için tüzük de
ğişikliği yaptık. Yalnız başına, Çalışma Bakan
lığı kıt imkânlarıyla bütün eğitim sorunlarımı 
yürütecek bir Bakanlık değil. 

Bu genel konuşmamda bize düşen hizmetleri 
arz ettim. Sendikaların da eğitim görevi var
dır. Sendikalar, işverenler, Hükümet bu eği
tim hizmetlerinle, yasalların kendilerinle verdiği 
ölçüde eğilirlerse bir çözüm bulabilirler. 

Sahte belge verme usulü maalesef mevcut
tur. Arkadaşıma yazılı olarak bunun miktarı
nı bildirebilirim. Elbette sahte belge verilsin 
diye kanun çıkarılmamıştır, tenzih ederim. 
Ama, iyi hazırlanmadığı için, hatalı hazır
landığı için sahte belge ihdası maalesef bir va
kıa olarak karşımıza çıkmıştır ve malhkemıeler-
do bir hayli davanın mevcut bulunmasının öte
sinde, iptal edilen belgeler de olmuştur. Şah
sen bize intikal eden ihbarların % 90 'ı sabit 
olmuştur ki, sahte belge ihdasıdır. Demek ki, 
kanuna daha iyi bir mekanizma monte etmek 
ımümkün olabilirdi ve esasen kanun Hükümet
ten, daha doğrusu Sosyal Sigortalar Kurumun
dan, kanunlaştığı şekilde seıvfc edilmemişti. 
Elbette böyle olmaz, başka espıiride sevk edil
miştir. 

Sayın Topaloğlu arkadaşımın görüşlerine 
genellikle iştirak ediyorum. İzin verirlerse te
ferruatına girmeyeyim, genel konuşmam eısna-
ısınida buna değinmiştim. -

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına gö
rüşlerini lütfeden Sayın Baştürk airkadaşım, 
eğitim konusu üzerinde ısrarla ve haklı olarak 
durdular. Sanayici Eğitim Kanunu, 1965 yı
lında hazırladığı halde, Millî Eğitini Bakanlı
ğının mukavemeti yüzümden, Bakanlar Kuru
lu tasarısı haline getirilememiştir bütün diğer 
bakanlıkların olumlu kabul etmiş simalarına 
rağmen. - Evveliyatını arz edeyim; Millî Eği
tim Bakanlığı ile. Çalışma Bakanlığı anasında 
bir ihtilâf konusu olarak benim zamanıma ka
dar devam edeıgelmiştir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu, vasıflı işçi gü
cü göndermek üzere, milletlerarası Ibir uzma
na 5 vilâyetimizde merkez kurulmasını öngören 
bir proje hazırlatmış; bu proje halîn Devlet 
Plânlama Teşkilâtındadır. Fakat, yaygın eği
tim konusunda Devlet Plânlama Teşkilâtı bel
k i kesin bir karara varamıyor, yg-hut MBllî 
Eğitim Bakanlığı yaygın eğitimi de, meslek 
eğitimini de belki kendi kontrolü altında tut
mak istiyor ki, bu şahsan pek katıldığım bir 
görüş değildir. Bu nedenle eğitim 1 hizmetle-

i 
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rinde bu sorunlar görülemediği' için ve Millî 
Eğitim Bakanlığı Sanayici Eğitim Kanununa 
henüz müspet cevap vermediği için Yüksek 
Meclise injtlikal etmemiştir, yoksa hazırlıkları 
tamamdır. 

Kamu kesiminde, İş ve İşçi Bulma Kurumun
da, partizanlık, kartvizit usulünün tamamen 
'giderildiğini iddia edemem; fakat, gördüğümüz 
aksaklıkları, alışılagelmiş bu kötü yolu "önle
mek bakımımdan, birkaç kez genelge yaymla-
ımak- suretiyle - hattâ bir tanesini Başbakan
lıktan yayınlatmak suretiyle - bu konuda ka
nunların gereğinin, eşitlik ülkesinin mutlaka 
uygulanması gerektiğini hatırlatmış durumda
yız. Vâki şikâyetleri ilgili kuruluşlara zama
nında intikal .ettiriyoruz. Bu, fevkalâde kö
tü ve haksız bir işlemdir. Bir taraftan, İş ve 
İşçi Bulma Kurumunda sırada bekleyen binler
ce vatandaş, diğer taraftan bu sıradan işçi 
almak mecburiyetinde olan kuruluş hiç oraya 
müracaat etmeden bir başka vatandaşa iş ve
rir ise, bunun açacağı derin sosyal yaraları 
telâfi etmek mümkün olmaz. Onun için, de
ğerli parlamenter arkadaşlarım da yardımcı 
olsunlar bu konuda ciddî bir mücadele yapa
lım ve sonucu alalım. Biz, İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun kamu sektöründe aracılığını öngörü
yoruz. Bunun dışına çıkan bazı kuruluşları, 
şahsen Bakanlığım esnasında yazı ile Başba
kanlığa şikâyet etmişimdir ve oradan bir ge
nelge ile belli esaslara riayet edilmesi hatırla
tılmıştır. Fakat bu, bugünün hastalığı değil
dir ; uzun yıllardan ve uzun zamandan beridir 
devam eden bir hastalıktır. Bunun köklü, ra
dikali çözüm yollarını bir zihniyette bulabili
riz. Bu zihniyeti oluşturmakta hepimize düşen 
millî sorumluluk ve millî görev vardır. 

Sayın arkadaşımız Abdullah Baştürk'ün, 
asgarî ücretle burada tavsif ettikleri şekli yan
lış değerlendirdiklerini daha evvel asgarî üc
ret konusunda belirtmiştim. 

Çalışma Bakanının bir tarafa itildiği üzerin
de durdular. Çalışma Bakanlığı tarafsızdır. 
Az evvel, sayın arkadaşımız Hasan Türkay'a 
cıevap arz ederken, bunu izah etmiştim. Mali
ye Bakanı işveren olarak, Başbakan Yardım
cısı kamu kesiminin işvereni olarak muhatabı 
oluyor. Çalışma Bakanı, işçi ile işveren ara
sındaki bu kabil ilişkilerde tarafsızdır. 

Dernekler Kanunundan yakındılar, bunu kı
saca belirttim. 

Bizim Zonguldak, Beyoğlu hastanelerinde 
suiistimallerden değerli arkadaşım bahsettiler. 
Bunları bize intikal ettirirlerse tahkik ederiz. 
Böyle bir durum yoktur. Suiistimal olduğu 
yerde, mutlaka ve süratle gerek Kurum, ge
rekse Bakanlık tahkikat yapmaktadır. 

Bizim görevimiz, işçi ile işveren arasında 
bir sistem ayarlamaktır. Bu sistem içinde, 
toplu sözleşme gibi birçok mevzular var. Bun
ların hepsinde biz taraf olarak görev alama
yız; bizim görev anlayışımız budur. Sanıyo
rum, arkadaşımız da böyle anlıyor. Ama, «Ça
lışma Bakanlığı daha -aktif olamaz mı?» Çalış
ma Bakanlığı sorunları intikali ettirir; bunların 
kanunî prosedürünü hazırlar, ama toplu söz
leşmede taraf olmaz. 

Sayın Başkan, sözlerimi hitirmefc üzereyim. 

Sayın Engiz arkadaşım da önemli mesele
lere temas buyurdular. Bağ - Kur gelişmesi 
bizce çok memnuniyet verici bir gelişme olmuş
tur, kendi görüşlerine bu nedenle katılamıyo
rum. Konuyu benimsemekle beraber, daha iyi 
bir gelişimden bahsettiler. Mevcut olanakları
mız budur. Ama, 710 000 kişinin, kısa bir dö
nemde, Hakkâri Men Edirne'ye kadar, il gö
zetmeden bir güvenlik kapısını açık bularak 
içeri girmesini sağlamak ve bunu, kısa zaman
da, taşra teşkilâtı kurmadan, bağlı kuruluş
ların desteğiyle yürütmek bir başarıdır. Bunu 
böyle tavsif etmekte isabet olur, sanırım. 

Yurt dışı işçi sorunları ve eğitim mesele
lerine temas etmiştim, tekrar etmeyeyim. 

Sosyal Sigortaların elindeki kaynaklanın 
daha iyi kullanılması meselesi zaman zaman 
ortaya atılır, fakat bu bir yasa işidir arka
daşlar. Sosyal Sigortalar, yasası gereğince. 
Devlet Yatırım Bankasına % 40 bir transfer 
yapar; bu % 57'ye kadar çıkarılabilir. Bütçe
lerle bu yapılıyor. Yüksek Heyetleriniz bunu 
kabul ediyor. 1970'ten bu yana olan tahviller 
% 9'a çıkarılmıştır. 1970 öncesi 5 milyar civa
rındaki tahvilin, o zamanki carî faiz nispetle-
'•ni yükseltmek bakımından - % 5,5 - 6,5 arasın
da değişen faizlerini 'ki, ö tahvilleri bugün 
tahsile vermediğimiz ve halen onlar yürürlük
te olduğu için - ilgili kuruluşlar talep etmiş 
«o da yükseltilsin» diye ve mesele ekonomik 
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kurulda görüşülmüş; meseleyi oraya getirdik. 
O faiz durumunu ayarlama çalışmaları da ya
pılmaktadır. 

İşçi meskenleri kredisi, aslında % 4 faizlidir 
ve bunda bir kâr gayesi güdülemez; % 2,5 reel 
olarak bir fayda sağlıyor, belki de onun al
tındadır; yapılan bir hayli masraf vardır. Mes-
iken seçmede kolaylık sağladığımızı, yeni yö
netmelikle. Hazirandan itibaren yürürlüğe gi
recek yönetmelikle bu kolaylığı sağladığımızı 
arz ettim. 

Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsün
de görev verip de, yurt dışına atadığımız, 
Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğünü 
kurmakta görev alıp, yurt dışnıa gitmiş hiç
bir arkadaşımız yoktur. Mesele şudur : 

Sözleşmeli olarak, Türkiye'de Yurt Dışı 
İşçi Sorunları Genel Müdürlüğünde görev al
mış aslî görevi OECD'de olan arkadaşımız, biz 
mukavelesini yenilemiş olmamıza rağmen, sağ
lık nedeniyle aslî görevine dönmüştür. Ben 
ısaym arkadaşımın ifadesinden öyle anladım; 
yani işini tezgâhlamış; Bakan da oma göz 301131-
muş, gönderilmiş... Hayır, böyle bir durum 
yoktur. Onu bilhassa tashih etmek isterim. 
Belli kanunî statüden geçmemiş, yüksek sevi
yede lisan ve meslek imtihanını vermemiş hiç
bir kimsenin, yurt dışında görev alması ola
nağı kalmamıştır. Bunu, çok şükür kanunla 
teminat altına aldık. Balkanların da, bundan 
böyle, keyfî davranışları - eğer yasaya sadık 
kalırlarsa - mümkün olamayacaktır. 

Yüksek Hakem Kurulu gerçekten son za
manlarda toplanamıyor. Aslında Personel Ka
nunu nedeniyle bir tepki doğmuştur. Ama bu 
Yetki Kararnamesiyle hakem kurullarına da 
toplanma olanağını verecek olan ödeme yap
ıma durumu doğacaktır. Bu nedenle, bu has
talık kısa zamanda giderilir sanırım. 

Yakın ve Orta - Doğu Çalışıma Enstitüsünü, 
gerçekten İstanbul'dan buraya almak zorunda 
kaldım. Bunun nedenini geçen Bütçede de arz 
etmiştim. Bir eğitim merkezî olarak bize ya
rarlı olmak durumundadır; burada faaliyette
dir. Hizmet içi eğitim çalışmaları için, bir 

- merkez olarak, Yakın ve Orta - Doğu Çalışma 
Enstitüsünden yararlanıyoruz. Tabiatiyle asıl 
hedefine henüz ulaşacak güçte değildir; ama, 
bunu güçlendirmek görevimiz olacaktır. 

i Sayın Başkan, son olarak Sayın Kürşad 
arkadaşımızın görüşlerine, çok kısa olarak ce
vap arz edeyim. Sendikalaşma konusundaki 
görüşlerine katılmadığımı arz ettim. Sanayi
leşme, sendikalaşma ile sıhhatli yürür. Sendi
kadan, hür sendikacılılktan yoksun bir sana
yileşmenin, gerçek bir sanayileşme olduğunu 
kabul etmek güçtür. Esasen Anayasamız ve 
diğer yasalarımız buna mânidir. 

İşkolu konusundaki görüşlerine şu nedenle 
katılamıyorum: Denizcilik Bankasından tipik 
örnekler verdiler. Biz 274 ve 275'i değiştir-
ımek mecburiyetini hissettiğimizi çeşitli vesile
lerle arz etmiştik. Milletlerarası normları da 
taştığımızı belirtmiştim. Bu normlar yeniden 
ele alınacaktır. Ama, mesele yalnız Denizci
lik Bankasındaki kaptanlar meselesi değil; Ulaş
tırma Bakanlığında da pilotlar meselesi var
dır. Bu ayırım, ayrı görüş her yerde müm
kün olabilir. O zaman, halen 35 - 36 civa
rında olan işkolunu birkaç misli katlamak ge
rekecek; fakat hiçbir Batı ülkesinde de ör
neğini görmediğimin bir kaosla karşılaşabili
riz. O bakımdan meselenin ağırlığı olmaJkla 
beraber, asıl onların dertlerinin çözüm şeklini 
ben başka türlü gördüğümü, beni ziyaretlerin
de kendilerine de anlatmıştım; bu işkolları me
selesi de, elbette 274 - 275 ele alındıktan son
ra yeni bir çözüme kavuşturulacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin tercüman ve sair 
ihtiyaçları üzerinde gerek Bütçe Komisyonun
da, gerek burada önemli görüşler ileri sür
düler. Bu imlkânlar sağlanmıştır, sözleşmeli 
personel istihdamı doğmuştur; artık yurt dı
şındaki işçilerimiz, işveren tarafından ücreti 
ödenen tercüman değil, Türk Devleti tarafın
dan ücreti ödenen tercüman ve diğer sosyal 
yardımcıları yanında bulacak. 

Kahraman Manas'm dış ülkelere işçi gön
dermede gerekli ölçüde nasibini almadığını ifa
de ettiler. Bağlık ve bahçelik olması, sulama 
kanalları nedeniyle olsa gerek, sel âfjetine mâ
ruz kaldığını ifade ettiler. Bu da mialûmuâli-
niz bir kararname ile yürütülüyor. İmar ve 
İskân Bakanlığında bu âfetleri değerlendiren 
bir komite vardır; bize intikal ettiği zaman sı
raya alınmaktadır. Ancak, yüzbiniık üzerine 
çıkan ve çoğu vasıfsız olan bu vatandaşlarımı-

I zın, yapılan hesap sonucunda ancak 11 - 12 se-
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ne sonra % 15 kontenjanla ve bugünkü projek
siyonla .kendilerine sıra geleceği saptandığından, 
bunların bir kısmından sarfınazar edilmiştir; 
Kararnameden önce bize intikal etmiş olanlar
dan. Âfet için öncelik tanıdığımız deprem böl-
geelri olmuştur. Mesele kararname içinde yü
rütülmektedir. Zannederim kendilerine bir 
not takdim etmiştim, ama emrederlerse Sayın 
Başkan, Kahraman Maraş'a bugüne değin ne 
kadar işçi kontenjanı, yurt dışı işçi kontenja
nı ayırılmıştır, bunu yazılı olarak sunayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bura
ya kadar vaktinizi alan ve dinlemek lütfunda 
bulunduğunuz mâruzâtım Bakanlığımın, sosyal 
politika tarihimizde ilk kez, çalışma yaşantı
sının içine girmiş, işçi ve işverenlerle el ele 
vermiş, başlıca sorunları tanımlamış, kendini 
rutin idarî işlerle uğraşmak geleneğinden, olum
suz bürokrasiden kurtarmış bir bakanlık haline 
geldiğini göstermektedir. Bu sonuç, dar büt
çe olanakları dışına çıkılarak, Bakanlığımın, 
en büyüğünden en küçüğüne kadar, tüm perso
nelinin olağanüstü çaba ve fedakârlığıyla sağ
lanmıştır. Bu gerçeği huzurlarınızda belirle
mekten mutluluk duyuyorum. 

Kabul buyurduğunuz taktirde 1973 yılı Büt
çemizi de aynı titiz difkkatle kullanacağımıza, 
tek kuruşunu israf etmeden ve üstün çabayla 
hizmet üreteceğimize inanmanızı beklerim Sa
yın Başkan. 

Bu vesile ile Yüce Meclise derim saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bâzı sorular var, 
cevaplandırılmasını rica edeceğim. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Sey-
dibeyoğlu, şu soruları sormaktadır. - Gerekirse, 
tetkike muhtaçolan tarafları varsa yazılı olarak 
cevaplandırabilirsiniz. -

1. 440 sayılı Kanunla kabul edilen; 
A) İktisadî Devlet Kuruluşlarında çalışan

lara kârdan pay dağıtılması esasına riayet edil
mekte midir? Ediliyorsa, bu paylar zamanında 
dağıtılmakta mıdır? 

B) Yine aynı kanun gereğince verilmesi 
gereken ikramiyeler verilmekte midir? Verilmi
yorsa sebebi nedir? Veriliyorsa, nasıl bir gecik
me ile verilmektedir? 

2. Sosyal Sigortalar Kurumuna ait ve Ku
ruma büyük meblâğlara mal olmuş bulunan 
Ballıdağ Sanatoryumu ne zaman verimli hizmet 

eden müessese haline getirilecektir? Tekaüt olan 
başhekimin yerine tayin yapılmış mıdır? Bugü
ne kadar, hiçbir zaman tamamlanmamış bulu
nan hekim kadroları ne zaman doldurulacak
tır? Hastaneye hizmet personeli alınmasında 
malûm olan iltimaslar, suiistimaller, rüşvet id
diaları ne zaman son bulacaktır? 

Cevabınıza muntazır; ister yazılı, ister şimdi 
sözlü olarak cevaplayabilirsiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, kısaca arz edeyim. 

Kamu kuruluşlarında ikramiyeler zamanın
da ödenmektedir. Bunlar, Çalışma Bakam ol
mam hasebiyle, işçi kesiminden de bana sık sık 
intikal etmiş konulardır. Bir aksaklığın olduğu 
görüşünde değilim. İkramiyeler daha evvelki 
yıllara nazaran daha tutarlıdır ve zamanında 
ödenmektedir, diye ifade edebilirim. Çünkü, 
özellikle isçi kesimindeki arkadaşlarımızı, sen
dika temsilcileri bu uygulamadan fevkalâde 
memnun olduklarını bize ifade etmişlerdir, 
Toplu sözleşmelerden memnuniyetsizlik doğdu
ğunu söyleyen arkadaşlara da cevap vereyim. 
Aslında toplu sözleşme törenlerinde işçi sendi
kaları liderleri, toplu sözleşmeyi imza ederler, 
Hükümetin toplu sözleşmedeki tutumundan da 
fevkalâde memnun olduklarını, basının ve ora
daki davetlilerin huzurunda beyan etmişlerdir. 
İkramiyeler ödeniyor. 

440 sayılı Kanuna göre kârdan hisse olma 
konusundaki çalışmaja şu anda cevaplandıracak 
durumda değilim. Bu, zannederim ki, bir reor-
ganizasyon sayesinde mümkün olabilecektir. 
İşçinin yönetime iştiraki de bir sorun olarak or
tadadır. Bunlar çözümlendikten sonra ikramiye 
meselesi ancak ele alınabilir; bu ödeniyor. 

Ballıdağ Sanatoryumu, gerçekten çok iyi ni
yetle, Türkiye'mizin Kastamonu'sunun, havası, 
suyu mükemmel bir yerinde kurulmuştur. Fakat 
sosyal çevre şartlarının elverişli olmaması nede
niyle ve işçi kardeşlerimiz, mahrumiyet yeri 
olan bu bölge yerine, daha çok, yakınları ile gö
rüşme arzusunu da önde tutarak İstanbul'da 
meveudolan diğer büyük bir sanatoryumumuza 
iîgi göstermektedirler. Kastamonu Daday ilçesi
ne bağlı Ballıdağ Sanatoryumunu güçlendirmek 
için gayretler sarf edilmiştir. 

Arkadaşım bana birkaç kez geldiler. Dok
torlarımız arasındaki huzursuzluktan bahsetti-
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ler. Bunları incelettik. Fakat üzülerek ifade 
edeyim, kamu hizmetlileri, meseleleri, politika
cılar eliyle yürütmek, sonuçlandırmak isterler. 
Müesseselerde karşılıklı çatışmalar olur. Başhe
kimi bir partili tutar, diğer doktorlü bir partili 
tutar. Biz bunların üstünde ve ötesinde tarafsız 
bir inceleme yaparız, bu inceleme sonucuna bâzı 
arkadaşlarımız katlanmaz. Herkesin sahibi var, 
Devletin sahibi çıkmıyor çok kez. Bu sistemi ıs
lah etmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşım haklı
dır, bir başhekim bulabilirsek, kendileri de bize 
tavsiye edebilirlerse, lütfen işaret etsinler', ora
ya gönderelim. Malûmuâliniz, doktorlarımızı 
ihtiyaç bölgelerine sevk etmekte sağladığımız 
olanaklar yetersiz. Yeteri kadar doktor bulun
maması, bu hizmetlerde aksaklık yaratıyor. 
Haddizatında önem verdiğimiz bir tesistir Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir başka soru efendim. 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi şu sorunun 
cevabını talebediyor; 

«Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin ça
lışma sürelerinin Hükümetin münasip göreceği 
bir zamanla tahdidedilerek, sırada bulunan di
ğer vatandaşlarımıza da hariçte çalışma olanağı 
sağlanması düşünülmekte midir?» 

Soru bu efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RİZA UZUNER 
(Devamla) •— Sayın Başkan, bu rotasyon siste
midir. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Esasen bu, 
karşılıklı, ikili anlaşmalarla oluşacak bir sis
temdir. Arz ettiğim gibi, Federal Almanya'da 
bir iki eyalette böyle bir arzu belirmiş ve fakat 
Federal Almanya'nın görüşü haline gelmemiş, 
hattâ Willy Brandt da buna karşıt bir görüşte 
olduğunu ima eder şekilde konuşmuştur. İkili 
anlaşmalarımızda rotasyon sistemi olmadığı için, 
bu yeni anlaşma konusu olabilir. Şimdilik böyle 
bir düşüncemiz yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu şu soru
ların cevaplandırılmasını talebetmektedirler. 

L Teknik eleman, usta, kaliteli işçi ihracı
mız ne kadar zaman devam edecektir? 

2. Kaliteli işçilerin ihracı sonunda, Türki
ye'nin geleceği düşünülmüş müdür? 

'). Her işçiyi, dış ülkelerden 3 yıl sonra ça
ğırıp, yerine yenilerinin gönderilmesi çareleri 
aranmış mıdır? 
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ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Mutlu'-
ıııvn suallerine çok kısa olarak cevap arz edeyim. 

Son sorularına cevap arz etmiş oldum; rotas
yonu 3 yılla yapmak istiyorlar. 

Teknik eleman erozyonu, gerçekten, Türki
ye'mizde zaman zaman tartışılan bir konudur. 
Elbete ki, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile 
giden yetişkin personeli, becerisi olan personeli 
kendi ihtiyacımız olan iş kollarında dışarıya 
göndermek akıllı bir yol değildir. Esasen bu ne
denle, işçi gönderme konusunda yetkili arkadaş
larla Bakanlıkta yaptığımız toplantıda yeni bir 
politikanın saptanması düşünülmüştür; fakat, 
henüz dar boğazlar doğmuş değildir. İlerde do
ğabilecek, Türk sanayiinin istihdam etmesi za
rurî olan ve fakat yeterince elimizde bulunma
yan teknik elemanları dışarıya göndermemek 
şeklinde tecelli edebilecek bir uygulamadan ya
na olacağız. Esasen kömür havzasında, bâzı böl
gelerde böyle bir uygulama da vardır. Yeteri 
kadar kalifiye eleman bulunmayan sahalarda dı
şarıya işçi göndermemek düşüncesi, bizim de 
paylaştığımız bir görüştür. 

BAŞKAN — Son olarak Sayın Enver Tur
gut bir soru sormak istiyor. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Ba
kan, benim sorum Çalışma Genel Müdürlüğü ile 
ilgilidir. Malûmlarınız olduğu veçhile, iş kolla
rına göre iş kolu yetkisi alınmaktadır. Tarım iş 
kolunda kurulmuş bulunan 2 sendikadan biri 
Türk - îş'e bağlı güçlü bir sendikadır. Diğeri de 
Türk - İş'in dışında yan kuruluş olarak kurul
muş bir teşkilâttır. 

Yetkiyi önce Tarım - İş Sendikası almış, yani 
bu konu Çalışma Genel Müdürlüğünce Tİ S'in 
lehine neticelenmiş. Yargıtay, bu konuyu Ta
rım - İş'in lehine karara bağlamışken, Çalışma 
Bakanlığı bu konuda yeniden bir kajrar ittihaz 
etmiş. Duyduğuma göre, halihazırda, bu konuda 
bir karar da verilmemiştir. Bu husu|s sürünce
mede bırakılmaktadır. ; 

Bu hususa çözüm yolu bulunabilmesi için 
yetkinin verilip verilemeyeceğini öğıfenmek is
tiyorum. Duyduğuma göre, hiç. birisine verile-
meyecekmiş. Endişem buradan gelmektedir. 

Bu konudaki düşünceniz nedir? j 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Sayın Başkanım, izin verirseniz 
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bunu daha detaylı olarak arkadaşıma yazılı ve
rebilirim. Yalnız hatırımda kaldığına göre, bir 
sendikamız... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer yazılı olarak 
cevap vereeekseniz, hatırınızda kalan şeyi Mec
lis zaptına geçirmeyin lütfen. 

ÇALIŞMA BAKANİ ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) •—• Bir sahte talep vâki olmuştur. 
Adalet Bakanlığına da konuyu intikal ettirdik. 
İddialar vardır - Sayın Başkanım, önemli bu
rası - «1 200 000 üyem var» demiştir, bir sen
dika. Biz bunu gayrivarit gördük, sonra Adalet 
Bakanlığına intikal ettirmek zorunda kaldık. 
İhbarlar oldu. Bir noterin suiistimali bahis ko
nusudur. Bizim sondajlarımıza göre de bu kadar 
üye olmaması gerekir. Her iki sendika yeteri 
miktarda samimî ölçüde üye bildirmemiştir. Bu 
nedenle, konu bir değerlendirmeye tâbi tutul
muş; fakat sonuçlanmamıştır. 

Yanlış beyan etmiş olabilirim. Son gelişmeyi 
değerli mesai arkadaşımdan alır, Sayın Turgut 
arkadaşıma yazılı olarak sunarım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim?.. 
Yok... 

Sayın Bakan, teşekkür ederiz. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, Adalet 

Partisi Grubu adına ikinci kez, son söz olarak 
konuşmak istiyorsunuz. Daha önceki konuşma
nızda 5 dakikalık bir süreniz kalmıştı, o süreyi 
ikmal edeceksiniz. 

Buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA HA
SAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Grubum adına yaptığım konuşmada karan
lık bir bilanço çizmemiş, sadece kötümser oldu
ğumu ifade etmiştim. Sayın Bakanımız, benim 
konuşmamın tamamen aksine, her tarafı güllük 
gülistanlık gösterdi. Çalışma Bakanlığının vo 
ona bağlı bütün umum müdürlüklerin işlerinin 
fevkalâde düzgün olduğunu ifade etti ve bu şe
kilde yaptığım konuşmayı da kınadı. 

İnşallah, Sayın Çalışma Bakanımızın ifade 
ettiği gibi olur ve bu bir senelik müddet içinde 
öne sürdüğümüz şikâyetler giderilmiş olur; biz 
de Adalet Partisi Grubu olarak memnun oluruz. 

Bu arada dedi ki ; «Hasan Türkay bir secini 
beyanamesi okudular. Acaba yaklaşan seçimler 
için mi bunu yaptı?» 

Adalet Partisinin, yaklaşan seçimler için hiç 
bir endişesi olmadığını Sayın Çalışma Bakanı
mız bilir. Seçimler zamanında Adalet Partisinin, 
Türk Milletinin karşısında nasıl bir netice ola
cağını şimdiden kestirebilir. Ben hiç bir zaman, 
burada, grubum adına bir seçim beyannamesi 
niteliğinde konuşmuş değilim. Belki biraz sert 
konuştum, kötümser konuştum; olsa olsa, Sa
yın Bakanımız buna gücenmiştir. 

Yine bu arada dediler ki; «Aynı grubun 
Senatodaki sözcüsü daha iyimser konuştu.» 

Bugünlerde görüyoruz, Sayın Bakanımızın 
Senato ile arası gayet güzel. Buradan çıkardığı
mız kanunları, üzerine primler ilâve etmek su
retiyle Senatodan geçirebiliyor. Aralarının iyi 
olmasını temenni ederim. Olsa olsa, Senatoya, 
son primlerle yapılan artış münasebetiyle bir 
iltifatta bulunmuş olacak. 

«İş hayatiyle ilgili önemli kanunların, seçim
lerden sonra, millî iradeye dayanarak işbaşına 
gelecek hükümetler tarafından ele alınmasında 
yarar vardır» dedim. Hiç bir zaman bugünkü 
hükümeti, millî iradeye dayanmayan bir hükü
met olarak itham etmedim. 

Bu Hükümete oy verdik. Parlâmento bu Hü
kümete oy verdiğine göre, Parlâmento da millî 
iradeye dayandığına göre, bunun aksini iddia 
edecek kadar aklımı, surumu kaçırmış değilim. 
Sadece dedim.ki, «Grev ve lokavt gibi konular
da bir değişiklik yapılması isteniyor. Bunlar 
çok önemli kanunlardır. Bunlar, ilerde yapıla
cak seçimlerle işbaşına gelecek, millî iradeye 
dayanan hükümetler tarafından ele alınırsa çok 
daha iyi olur. Çünkü bunun münakaşasının ya
pılacağı ortam mevcut değildir.» 

BAŞKAN — Olağanüstü şartlar dışında de
mek istiyorsunuz. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Olağanüs
tü şartlar dışında bu işin münakaşası yapılırsa 
çok daha faydalı olur dedim. 

Toplu sözleşmelerden dolayı Hükümetin tu
tumundan bâzı sendikacıların memnun olduğu
nu ifade ettiler. Ben de kendisinden rica ediyo
rum, cidden böyle ise, kamu kesimindeki toplu 
sözleşmelerden memnun olan bir sendika ve sen
dikacının ismini Kitfen bana bir yazı ile bildi-
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rirseniz ben de memnun olurum. Buradan duyu
rulmasını istemiyorum. 

«Partizan» kelimesine takıldı. 
Arkadaşlar, toplu iş sözleşmesi yapma yetki

lerinden dolayı sendikalar arasındaki mücadele
de Çalışma Bakanlığının tarafsız olması ieabet-
tiğini söyledim. Bâzı hallerde partizanca hare
ket ediyor dedim. Misal istedi. Müsaadenizle 
1 - 2 misal vereceğim : 

Tarım - İş Sendikasını arkadaşımız söyledi. 
Bugün Türkiye'de bu iş kolunda iki tane sendi
ka var. Birisi Türk - İş'e bağlı, birisi Türk - İş'-
in dışında ismi var, cismi olmayan bir sendika. 
Tarım - İş Sendikasının Türkiye'de ne kadar 
üyesi olduğu herkesçe malûm; Çalışma Bakan
lığınca da malûm olması lâzım. 

Şimdi, bir yetki meselesinde birisi 1 100 000 
naylon fiş vermiş, öteki bilmem ne vermiş. Ya-. 
m bu gerekçe ile, bugün Çalışma Bakanlığınca 
tanınan Türk - İş'e üye değerli bir sendikanın 
toplu sözleşme yapma yetkisinin bir tarafa itil
mesinde mâna var mıdır ? Kamu kesiminde ça
lışıyor bu her iki sendikanın üyeleri. Çalışma 
Bakanlığı pekâlâ kamu kesimindeki kuruluşla
ra, umum müdürlüklere «Bu sendikanın ne ka
dar üyesi var, şu sendikanın ne kadar üyesi 
var?» diye yazı yazar, yazılı, imzalı belge alır, 
mesele vuzuha kavuşur. Bunlar hep bahane. 

BAŞKAN — Sayın Tür kay, bir dakikanız 
var. Lütfen bağlayınız. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — İş kolları 
yönetmeliğinin tespitinde, bir sendikanın üyele
rinin diğer bir sendikaya naklinde, TÜMTİS 
Sendikasının üyelerinin diğer bir sendikaya 
naklinde Çalışma Bakanlığının tutumu ortada. 
Danıştay bozuyor, «Kanunlara aykırıdır» diyor, 
Çalışma Bakanlığı Danıştay kararının karşısın
da tekrar bir karar alıyor, İsrar ediyor. 

Türk - İş Sendikasının 10 bin üyesi var, bu
nun karşısında 2 bin üyesi olan bir sendika 
- Türk - İş'in dışında olan bir sendika - yetki 
alıyor. Sayın Çalışma Bakanlığımız bu yetkiyi 
nasıl veriyor? Şaşırıyoruz, kalıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Şimdi, Sa
yın Çalışma Bakanımız tahmin ediyorum bugü
ne kadar hep rahat, onu metheder konuşmalar 
dinledi, biraz zemmeden konuşma karşısında 
kendisi methiyenizi yapacak bir üslûpla konuş

makla yükümlü değiliz. İyi taraflarınız iyi, kö
tü taraflarınız kötü; ama tekrar ediyorum, gös
terdiğiniz bu güllük gülistanlık durum inşallah 
bu sene kendisi gösterir, biz de memnun oluruz 
sendikacılar olarak Adalet Partisi Grubu olarak 
sizlere teşekkür ederiz. 

Ben şimdi burada Çalışma Bakanlığının büt
çesini eleştirirken, bir grup sözcüsü 

BAŞKAN — Sayın Türkay, yeni bir konu
ya girmeyiniz, bağlayınız dedim. Lütfediniz, ria

yetkar olunuz, vaktiniz doldu. 
HASAN TÜRKAY (Devamla) — Sayın Baş

kan, siz de takdir edersiniz ki, tarafsız bir hü
kümetin bütçesi görüşülüyor. Tarafsız bir hükü
metin bütçesi görüşülürken, bu bütçe üzerinde 
gruplar adına yapılan konuşmalara diğer bir 
grubun sözcüsünün sataşmaması lâzım. Eğer 
müsaade ederseniz cevap vereceğim, etmezseniz 
cevap vermiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, vaktiniz doldu
ğu için söylüyorum, yoksa, böyle bir münakaşa 
açılmasın demek istemiyorum. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Bizim, 
Türk sendikacılarının içinde 1946 yılından beri 
nasıl, hür sendikacılığı savunduğumuzu, müca
dele ettiğimizi o arkadaş çok iyi biliyor. O ar
kadaş, mensubu olduğum partinin içinde be
nimle 15 sene bunun mücadelesini yaptı ; ama 
27 Mayıs İhtilâlinden sonra ben başka tarafa 
gittim,, o Balmumcu'ya gitti. Şimdi bir partiye 
girdi, o partinin saflarındaki görüşünü ve fel
sefesini bana ifade ediyor. Ben, hür sendikacı
lığı savunan bir insanım, Adalet Partisi de aynı 
görüştedir. 

Saygılar sunarım. 
ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sataşma olduğu için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yalnızca bu hâdiseye münha

sır olmak üzere, buyurunuz. j 
27 Mayıstan sonra siz Balmumeui'ya gitmiş

siniz, beyefendi bir yere gitmiş, o kıpma ait, 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgatj) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; ; 

Bir bütçe üzerinde görüşüyoruz. Kişiliklerin 
tartışılmasının yapılacağı yer burası] değil. Sa
yın Türkay 20 - 25 senelik tecrübelerinden bah
sederek iki devre de milletvekili seçifen Abdul
lah Baştürk'ün parti içi, parti dışı; birtakım 
şahsî tasarruflarını eleştirmeye kalktı. 
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Şimdi ben buralara girersem, kendisiyle 
hemseviye olurum. Onun için bundan, sarfınazar 
ediyorum. Ancak, parti tutmak, şu veya bu par
tiye üye olmak herkesin hakkı, hürriyetidir. 
Ama, Sayın Türkay, şurada söylediklerini, Ab
dullah Baştürk'ün kendisiyle birlikte her hangi 
bir siyasî partide müşterek görev yaptığını is
patlayacak bir vesikaya sahipse, onu evvelâ ba
na, sonra da diğerlerine göndersin... 

BAŞKAN — öyle söylemedi, «Aynı safta..» 
dedi. «Türk - İş'te beraberdik. 27 Mayıstan son
ra ben bir partiye gitim, o da Balmumcu'ya 
gitti» dedi. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) — 
Evet, ben Balmumcu'ya gittim.. Balmumcu'ya 
gidişimin nedeni, Türkay'm istismar ettiği ko
nu değil. Sendikacı olarak, istismar ettiği konu
larda mücadelemi sürdürüp, zamanın idaresinin 
tasarruflarına karşı çıktığım için gittim; Sayın 
Türkay'm anlatmak istediği gibi, siyasî faaliyet
lerim sebebiyle değil. Onu da bir tarafa bıraka
lım, Sayın Türkay Türkiye işçi Partisinde gö
rev yaptılar. Niçin, Abdullah Baştürk'ün de 
Türkiye İşçi Partisinde kendisiyle beraber olup, 
bugün Cumhuriyet Halk Partisi saflarında ol
duğunu rahatlıkla söyleyemedi? Bunları söyle
diğim için çok çok özür dilerim. Bunları, sade
ce, doğru olmayan beyanlarına cevap sadedin
de ifade ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1973 yılı 
bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri takdim ediyorum : 

Bölüfm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 7 504 685 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 885 544 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

\ 11.1 İşyerlerinin tescili, smıflan-
\ dırılması ve izlenmesi, iş ha-* 
f yatının düzenlenmesi ve de-
\ netimi 22 846 812 
\ BAŞKAN — Kabul edenler... 
• Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
X 112 İşçi sağlığı ve güvenliği sos-
İ yal güvenlik ve istihdam 47 943 145 
I BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bö-
| lüm 112'de matlabı değiştiren bir önerge gön-
İ derihniştir, takdim ediyorum. 
I Yüksek Başkanlığa 
i Çalışına Bakanlığı Bütçesinin 112 nci prog-
! ramının 04 alt programının başlığının, «İş ve İş-
\ çi Bulma Kurumuna yardım» şeklinde düzeltil-
; meşini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkan vekil i 
C. S. Ankara Üyesi 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Saym Köker, bu yalnızca, mün
hasıran bir ifade değişikliği midir, bir deyim de
ğişikliği midir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA Yİ
ĞİT KÖKER (C. S. Ankara Üyesi) — Düzeltme 
mahiyetindedir. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 nci bölümü kabul edilen ifade değişikli
ği şeklinde oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

113 Yurt dışı işçi sorunlarının çö
zümlenmesi 33 628 480 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 2 505 845 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA Yİ
ĞİT KÖKER (C. S. Ankara Üyesi) — Sayın 
Başkan, bir baskı hatası var. önerge takdim et
tik, düzeltilmesini rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Bakanlı'ğı Bütçesinin icmalinde 

«900 transferler» ibaresinin «900 - Hizmet prog
ramlarına dağıtılamayan transferler» olarak dü
zeltilmesini arz. ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanvekili 

C. S. Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm 900'ü değişik şekliyle okutuyorum : 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 505 845 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri 
Hüdai Oral ve Ali Naili Erdem'in imzasını taşı
yan, Sosyal Sigorta Kurumu müfetiş ve müfet
tiş muavinlerinin, Bütçe kanun tasarısının 19 neu 
maddesinin 2 nci fıkrasının muhtevasına dâhil 
edilmesini öngören önergesi, ilerde bu madde
ler görüşülüp oya sunulacağı sırada işleme ko
nacaktır. 

Ayrıca, Sayın Baytürk, Sayın Ersoy ve Asu-
tay'm birlikte düzenlemiş oldukları: Bakanlık iş 
müfettişi ve yardımcılarına iş riski,! iş güçlüğü 
ve teminindeki güçlük zammı verilmesi babın
da, 35 nci maddenin II nci bendine bir değişik
lik ilâvesini öngören ilâveler, de, bütçe formül
lerinin oylamaya sunulacağı ilerikii birleşimde 
oya sunulacak ve muameleye konacaktır. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) 
Sayın Başkanım. 

Bizim de vardı 

BAŞKAN — Efendim, sizinki de aynı mahi
yettedir, o zaman zaten okunacaktır. Ben, bir 
muameleyi ileriye muzaf hatırlatmak için söy
lüyorum. Aslında bütün önergeler bağlandı, 
hepsi okunacak ve işlem görecektir. 

Sizinki de Sosyal Sigortalar Kurumu müfet
tiş ve yardımcılarının Bütçe Kanununun 19 ncu 
madesinin II bendi muhtevasına alınması husu-
sundadır. Bu da yeri geldiği zaman işleme tabi 
tutulacaktır. 

Bu şekliyle, muhterem arkadaşlarım, 1973 
yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi Meclisimizce ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Millet ve memleket 
hayrına olsun. 

Birleşime saat 14,30'da tekrar toplanmak 
üzere ara veriyorum. 

(Kapanma saati ; 13,05) 

, . .>. .*- i>9« 

İKİNCİ OTURUM 

Açjlma iSaalti : 14,30 

BAŞKAN : Başfeaaıvekilii 'Nimetin 'Ok 

KÂTİPLER : Hüseyin Yeraipunar (Tunceli), Şajdi BdlnlaJy (Bdllecdlk) 

BAŞKAN — (Millet Meclisinin iara verilmiş 

îhulunam '67 nci Birleşiminin ikinci 'oturumuna 

'başlıyoruz, 

B - SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ I 
BAŞKAN —• Progriaım gereğince Şamayi ve 

Teiknloloji Bakanlığı 1:9173 yılı foütç/esi jüzerinıdekij 
fgörüşmıelefle başlıyoruz. 
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Bu. (bütçe ürerinde grupları adına söz almış 
(bulunan aııka duşlarımızı takdim ediyorum. M. G. 
Partisi G-rulbu adına Sayın Mehmet Nebil Oktay, 

' C. P. Grubu adıma Sayın Celâl Sungur, 1). P. 
Grubu adıına Sayın Mehmet Kılıç, A. P. Grulbu 
adına Sayım Sei'âlhattin Güven, C. H. P. Grubu 
adına Sayın Yusuz Ziya Yağcı söz istemişlerdir. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Sayım Başkan, iNelbil Oktay'ın yerinte 'bendeniz 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Nöbil Oktay'ın yerime ^atıâliniz 
'görüşecek iseniz, söz sırası sizindir, buyurunuz 
Sayın Mehmet Türkmenoğlu. Saat; 1!4,3'2. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayım Başkan, Sa;yın 
milletvekilleri; 

1978 malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bıakamlı-
ğmıaizım bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi 
•Meclis Oruıbu olarak ıgörüşleriımizi arz etmek 
üzere huzurlarınızda 'bulunuyorum. 

Türkiyeimizim plânlı devreye girmesiyle 'bir-
liıklte ıgelişlen ekonomıinin sanayie ibüyük ağırlık 
igeltirdiği şüphesizdir. Memleketin sanayi işleri
ni umumî menfaat ve ilhtiiyaçla.ra uygun (bir şe-
•kilde tanzim ve idare etmek, (bu işlerle ilgili 
ffruüe'ssıeısteıle'r arasımda 'gereken işibirliğinti sıağla-
imak, ilgili Devlet işletmelerini tesisleriyle İkti
sadî Deıvleit Teşekküllerinin faaliyetlerini tan
zim teftiş 've murakabe etme/k, özel teşebbüsün 
is'anayi sahasındaki faaliyetlerini kolaylaştır
mak, teşvik ve tevsie matuf etütleri yapmak ve 
'bunları mümkün kılacak her türlü teknik yar
dım ve kredi imkânlarını ha zırlamak, bununla 
vazifeli müesseseleri kurmak ve kuruluşlarını 
ıkolaylaştırinrak, genel olarak sanayi işlerine 
müteveccih yatırımları, ihtiyaçları imkânlara 
göre ayarlamak, bu hususları iteıspit etmeik, sa
nayi mülkiyetine ait işleri görmek, sanayi sicili
mi tultımak, bilumum sanayi mamullerinin tespit 
ieid.lle.Ti standartlara göre kontrol Ve kalite mu-
rakalbeisini yapmakla görevli ıbıı Bakanlık her 
ne kadar İİİ957 yılında '0973 sayılı Kanunla ku
rulmuş ise de, (bu Bakanlığın adı (birkaç sefer 
değiştirilmiştir. Evvelâ Sanayi Bakanlığı iken 
ıslanmadan İSanayi ve Ticaret Bakanlığı ve en; 
sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
hüviyetlenımiştir. 

Dünyanın ileri ülkeleri sanayileşmeyi ve sa
nayileşmiş toplum olmayı da arkada bırakarak 
endüstri ötesi bir düzeye geçme hazırlığı içinde-
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dirler, Bu büyük ilerlemenin başlıca faktörleri-
nd eğitim sistemleri ve (bu sistemlerin emrine ve-
irilen teknolojik buluşlar teşkil •etmektedir. Ça
ğımızda teşebbüslerin gelişmesini ve kalkınmayı 
sağlayan faktörlerdiem İrir tanesi malî !güç ise, 
ötekisi de daha mühim teknolojik araştırma, 
ıgeliştirme ve buluşlardır. Zira, yeni huluşlaf 
ırekalbetin en korkunç ve en tesirli silâhıdır. Bü
tün bu teknolojik imkânıları bir düzeyde uygu
layabilmek için Bakanlık kuruluşu şu şekilde 
terekkübetmiştir : 

Merkeız Teşkilât olarak, Müsteşarlık, Husu
si Kalem Müdürlüğü, Teftiş Heyeti Reisliği, Hu
kuk Müşavirliği, Sanayi Dairesi Reisliği, Kü
çük Sanatlar Dairesi Reisliği, Sanayi Mülkiyet 
Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü ve Evrak İş-
ıleri Müdürlüğünden kuralmuşlaTdır. 

İller T/eşkilâtı olarak da bir ıkaç ili içine alan 
sanayi 'bölge müdürlükleri, illerde saınıayd müdür
lükleri ve irtibat memurlukları v,ardır. 

iSanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili di
ğer İktisadî Devlet Teşekküllerimiz de şunlar-
dıi' : 

Sümeribank Genel Müdürlüğü, Makine [Kim
ya Endüstrisi Kurumu, Demir Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Selüloz ve Kâğıt Falbrikaları 
İstetmeleri Genıel Müdüııılüğü, Türkiye Şeker Fab-
irlilkalliaırı T. A. Ş. Gemjel Müdürlüğü, Türkiye Çimen
to Saıniaıyiii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü ve Azot Sa-
malyii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü 'kuruluşlarıdır. 

Hepsi de (kendisini piyasaya kaibul ettirmiş 
ve rayına oturmuş' dev teşekküllerimizdir. Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma. Plânı !l<5 yıllık bir* 
perspektif içinde hazırlamam ve gayırıisâfi millî 
(hâsılanın % 18'ini yatırımlara hasrederek % 7 
ıgelişmo hızını hedef alarak hazırlanmıştı. İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönieııhi için tespit 
edilmiş bulunan strateji de sanayi ile ilgili esas
lar şöyle idi: Gayrisâfi millî hâsılanın % 22,B 
yatırımlarda ayrılmiaısı suretiyle ortalama yıllık 
kalkınma hızının yine % 7 'oranımda gerçekleş
mesi önlgörülmüştü. İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı yine karma ekonomi kuralları gözönünde 
bulundurularak ve plân kamu sektörü için em
redici, özel sektör için özendirici, yol gösterici 
ve destekleyici, fertlerin teşebbüs gücünü mey
dana çıkaran geliştirici nitelikte hazırlanmıştı; 
uygulama da bu yönde olmuştur. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda çağdaş uygarlık 
seviyesine erişmeyi hedef alan bir hızlı kalkınma 
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süreci 1973 ilâ 1977 yılları arasındaki beş yıllık 
dönemdir. Bu dönemde uzun vadeli hedefleri 
öngören kalkınma hızının gerçekleşmesine eko
nomik yapının bu hızlı kalkınmayı devamlı kı
lacak bir yönde değişmesine bağlıdır. Bu değiş
me ise sanayi sektörü gelişimi, millî gelir için
deki payının önemli ölçüde artırılması ile müm
kündür. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma millî tasar
rufun ve yatırımların millî gelir içindeki payı
nın artırılması ile mümkündür. Geçim seviyesi 
yüksek olmayan, gelişme halindeki bir ülkede 
yatırımların millî gelir içindeki hissesinin yük
seltilmesi hiç de kolay olmamasına rağmen, top
lam yatırımların gayrisâfi millî hâsıla içindeki 
payının on yılda % 15'ten % 21'e yükseltmeğe 
muvaffak olunmuştur. 

Sanayi gelirlerinin gayrisâfi yurt içi millî 
hâsıla içindeki payı devamlı olarak artış kay
detmiştir. Son on yılda son derece önemli 46 
kalem yeni sanayi malının üretimine başlanmış, 
yatırım analları ve ara malları üreten sanayiin 
nispî önemi artmıştır. 

Çok kısa bir zaman önce çimento, dokuma, 
cam sanayii maddeleri ve daha birçok sanayi 
emvallerini ithale mecbur olan Türkiye, şimdi 
pek çok sanayi mamulünü yurt içinde üretmek
te ve tüketmekte, yıldan yıla artan mühim bir 
kısmını da ihraca başlamış bulunmaktadırlar. 

İmalât sanayii yatırımlarının toplam yatırım
lar içindeki payı Birinci Plân döneminde % 19,6, 
İkinci Plân döneminde de % 26'ya yükselmiş
tir. 

Plânlı dönemde imalât sanayii üretiminde or
talama -/c 9 dolaylarında bir artış sağlanmıştır. 
Tüketim mallarının imalât sanayii içindeki payı 
1962'de % 62,3'ten, 1972'de % 46'6'ya düşmüş, 
yatırım ımallarmda önemli bir değişiklik olma
makla beraber, ara mallarının payı 1962'de 
% 27,8'den % 39,4'e çıkmıştır. 

Birinci ve İkinci plânların tüketim malların
da genellikle et, süt ve bitkisel yağ sanayiinde 
işleme ve pazarlamadaki yetersizlikler tüketim 
alışkanlıkları, eğitim noksanlıkları, depolama 
taşıma ve muhafaza ile ilgili tesis kifayetsizlik
leri nedeniyle plân hedeflerinin altında kalmış; 
buna karşılık çay, yem sanayiinde her iki plân
da da hedefler aşılmış, şeker sanayiinde ise 
Birinci Plânda öngörülenin çok üstünde, İkinci 
Plânda ise hedefin gerisinde kalınmıştır. 
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Gıda sanayii lO'/l fiyatlariyle Birinci Plân 
döneminde 1 797 000 000, İkinci Plân döneminde 
ise 2 761 000 000 liralık yatırım yapılmıştır. 

Plânlı dönemde orman ürünleri işletme sana
yiindeki üretim yılda ortalama % 7,7 oranında 
bir gelişme göstermiş; Birinci Plânda % 6,5, 
İkinci Plânda % 8,2, yıllık ortalama yılda 
% 7,2 ilâ 8,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Plânlı dönemde kimya sanayii hızlı gelişmiş; 
1963 yılında bu sektörün yatırımları toplam ima
lât sanayiinin % 6,6'sini teşkil eden bir oran 
plânlı dnöemde % 15 ilâ 20 arasındaki nispetlere 
ulaşmıştır. 

Petrol ürünleri plânlı dönemde yılda orta
lama % 13,9 nispetinde artmış; 1962 yılında 
500 bin ton olan rafineri kapasitesi 1972 yılın
da 14,2 milyon tona yükselmiştir. 

Demir - çelik sektöründe de önemli gelişme
ler olmuş; plânlı dönemde ham demir üretimi 
7,4 misli artmış, ham çelik üretimi 7,5 katı art
mış ; demir - çelik nihaî ürünlerinin aynı .dönem
deki artışı beş katı olmuştur. Ancak, bu geliş
meler ihtiyaca yetmemiş, talepler devamlı itha
lât ile karşılanmıştır. 

Elektrik ve makine gereçleri üretimi Birinci 
Plân döneminde yılda ortalama % 10,8, İkinci 
Plân döneminde ise 22,5 oranında artmıştır. 

Dayanıklı tüketim malları üretimi yavaş, fa
kat kararlı bir artış göstermiş, ölçme ve kontrol 
cihazları üretimi tahminlerin üstünde gerçekleş
miştir. Ancak, bu gerçekleşmelere rağmen yurt 
içi talebinin tamamı karşılanamamıştır. 

Alman birtakım tedibrlere rağmen, yurt içi 
taşıt ihtiyacını karşılamak üzere kurulan çok 
sayıda montaj firması optimun kapasiteden uzak 
kalmış ve üretimleri genellikle normal kapasi
tenin altında kalmıştır. 

Üçüncü Plân dönemine girerken bju sanayi
deki en mühim sorun, çok sayıda firmanın oto-
mativ sanayii için küçük sayılacak telislere sa-
hibolması ve kapasitelerinin tam olarak kul
lanılmamasıdır. Birinci Plân döneminid sonunda 
imalâtına başlanan binek arabalar üretiminin 
1972 yılı sonunda plân hedefini aşacağı tahmin 
edilmişti. 

Elektrik enerjisi üretiminin artış tazı plânlı 
dönemde % 12 civarında olmuş; plân hedefi 
% 95 civarında gerçekleşebilmiştir. 

Sayın' milletvekilleri, Üçüncü Plân dönemi
nin özelliği, sanayiin yurt düzeyine yaygınlığı 
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ve dengeli bir şekilde dağılımını temin etmeyi 
hedeflemiştir, öte yandan da sanayiin gerektir
diği enerjinin de zamanında sağlanması için 
gerekli faaliyetler hızlandırılacaktır. Sanayi ge
lişiminin faktör fiyatlariyle gayrisâfi yurt içi 
millî hasılaya oranı 1972'de % 23,3 iken, 1973'te 
% 24'e çıkarılmıştır. 

Sanayie ayrılan yatırımlar 1973 yılında 
% 24,3 oranında artacak, sanayi yatırımlarının 
toplam yatırımlar içindeki payı % 44,1'e yükse
lecektir. 

İmalât sanayiinde siparişe bağlı olarak dış 
piyasalara iş yapılması teşvik edilecektir. Bunun 
için de gerekli tedbirler Dışişleri, Ticaret, 
Gümrük ve Tekel ile Sanayi ve Teknoloji ba
kanlıkları tarafından saptanacaktır. 

İmalât sanayiinin her türlü istatistikleri ye
niden düzenlenerek sınaî mülkiyet mevzuu gü
nün koşullarına ve Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu uygulamaları nazara alınarak yeni düzenle
melerden sonra orman ürünleri sanayii, kâğıt 
sanayii, deri mamulleri sanayii, çeşitli boya 
sanayii, petrokimya, azot, çimento, demir çelik, 
taşıt araçları ve tarım traktörleri sanayilerimiz 
hamlelerini artıracaklardır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin halk ve 
özel kesimlerinin katılacağı ortaklıklar kurula
rak karma ekonomi düzeni içinde Türkiye'mizin 
sanayi kalkınması yanında, ekonomisinin de kal
kınması sağlanmış olacaktır. Bunun için de 
Devlet kesiminde olduğu kadar özel teşebbüse 
de önemli görevler düştüğüne inanmaktayız. 

Özel teşebbüsün bu yaratıcı gücünden ekono
mimizi faydalandırmak için onun güven ve ka
rarlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirler 
almak önemle gözönünde tutulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Plânın temel tercih 
olarak seçtiği sanayileşerek kalkınmak hedefini 
tahakkuk ettirmemiz için Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna dâhil üye devletlerin ekonomile
riyle tam bir uyum içinde entegre edilmesi sa
nayi politikasının düzenlenmesinden ve yürütül
mesinden birinci derecede sorumlu olan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımızdır. Bu vesile ile sa
nayi politikamız hakkında da görüşlerimizi, te
menni ve tedbirler halinde ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarrufla

rım kalkınmamıza katkıda bulunabilecek şekil

de ve kısa sürede kendilerine de yarar sağlaya
cak sanayi alanlarına yatırmalarını teşvik etmek 
gerekmektedir. 

İhracatımız için önemi ve miktarı her yıl ar
tan sanayi ürünlerinin daha da fazlalaşması için 
etkin ve tutarlı teşvik tedbirlerinin uygulanma
sına devam edilmelidir. 

Memleketimizin hızla sanayileşmesine imkân 
verecek ithalât ve ihracat politikası yeniden dü
zenlenmelidir. 

Memleket ekonomisinde önemli yeri olan 
esnaf ve küçük sanatkârların kredi imkânları 
da daha uygun hale getirilmelidir. 

Sanayii sadece endüstri kurmak, işletme yap
mak anlamında değil daha geniş anlamda, bi
lim ve eğitim problemlerini de birlikte hallet
mektir. 

Sanayiin finansman kaynağı olan bankalar
da sanayicilere daha yakın olarak kredi sistem
lerinin buna göre düzeltilmesi yapılmalıdır. 
Standartlaştırma ve kalite kontrollerine de 
önem verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıdan beri sırala
mış olduğum hususların tahakkuku için gere
ken hukukî mevzuatın Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığımız tarafından kanun tasarılarının hazır
lanıp biran önce Meclislere şevki gerekmekte
dir. Gümrük kanunları, bankacılık kanunları, 
teşvik kanunları, PTT elektronik kanunları, ya
tırım indirimi, finansman kanunları biran önce 
ele alınmalıdır. 

Bu sürat ve tedbirlerde kusur etmeksizin 
plâna sadakati» 'bağlı kaıldıği'mi'z takdirde pek 
kısa ıbir zamanda yurdumuzun kalkındığını, re
fahın her .alana yayıldığını göreceğiz. Bu plânlı 
dönemde geri kalmış bölgelere, kalkınmada ön^ 
çelikle yöreler dairesi Devlet Plânlama Teşkilâ
tında, böyle bir daire kurulmuş bulunduğunu 
memnuniyetle öğreniyoruz. Yine Plânlamada, 
aynı paragrafta sıanayileşmenkı amaçlan ıola-
rak <ele alınmış olması, kalkınmada • öncelikli 
yerlerin, sanayileşmeden en az movcuit potansi
yelleri ve kaynakları ölçüsünde yeterli payı al
malarını gerekt külektedir şeklinde yer alması, 
(bu yörelerin mevcut potansiyelleri ölçüsünde 
sıanayl yatırımlarına kavuşturulmuş olmadığının 
keısin delilleridir. 

Memleket kalkınmasında büyük hizmettiler 
ifa eden bu Bakanlığımızın Teşkilât Kanunu 
bir an önce çıkanlmıalıdır. 
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Sanayiimizin, 'hızlı gelişme ve memleketimi- ı 
zıin kalkınması için, özellikle sanayi kredileri
nin uzun vadeli ve düşük faizli olmaları için ge
rekli kanunî mevzuat ikame edilmelidir. 

tilerde ve ilçelerde küçük veya büyük çap
larda sanayi çarşı sdteler'ininı kurulım,ası (teşvik 
ve yardım görmelidir. 

Plânlı dönemde kooperatifçiliğin de gelişti
rilmesi lüzumu üzerinde durulmalıdır. Memle
ketimizdeki el ve elsıanatlarıyle uğraşanların 
bir kooperatif altında teşkilâtlanmaları gerekli
dir. 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu tadil 
tasarısı bir an önce Parlâmentodan çıkarılmalı
dır. 

Çıraklık ve Kalfalık kanun tasarısı da ıbir 
an önce kaınunlaşmalıdır. 

El dokumacılığı ve halıcılığımiızın geliştiril-
miesi için ibu emvallerin işletme vergisinden muaf 
tutulm<ası veya gayet az bir vergiye inhisar 'et
tirilmesi gerekmektedir. 

Orman köylülerimizin boş zamanlarının de
ğerlendirilmesi için elsanatlarının' buralara gö
türülüp teşkilâtlandırılması gerekmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, adının da 
ibir icabı olaralk, Türkiyemizi çağdaş teknoloji
ye ulaştırmak için, teknolojik ilerleme ile ilgili 
bir prtoıgram hazırlayıp Ve bu konuda bütün il
gili bilimsel kuruluşlarla, özel sanayi müessese
leriyle, reisimi müesseselerle, Türkiye Bilimsel 
Araştırma Kurumu ile işbirliği kurmasını diler
ken, sözlerimi şu şekilde bağlıyorum; kişiliğine 
<güiven duyduğumuz Sayın Sanayi ve Teknioloji 
Bakanlığımızın güzide mensuplarının, sanayi 
ptfdblemlerim/izi büyük ölçüde halledeceklerine 
güvenimizi 'bir kere daha tekrarlayarak !b/üft)çie-
lerinin ikendilerine aziz millıetimiize hayırlı ve 
yararlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl Sungur. 

C. P. GRUÎBU ADINA CELÂL AHMET 
.SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığııraızın 1073 
malî yılı bütçesi dolayısryle Cumhuriyetçi Parti 
Millet Meclisi Grubu adına söz <alımış bulunuyo
rum. 

Arkadaşlarım, 'Sanayi Bakanlığı adında ilk 
kuruluş 1967 yılına rastlar. Bugünkü yetki ve g*ö- j 
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reyler, teşkilât birimleri on beş yıl önceki yapı
sını muhafaza etmek kaydıyle 30 Haziran 1057 
tarihinde yürürlüğe giren 6-973 sa yılı Kanunla 
tespit edilmiş bulunmaktaydı. Bu Kanunla, Sa
nayi Bakanlığı adı altında kurulan (Bakanlığın 
yetki ve görevleri, o tarihteki Kanunumuzda 
şiöyle sıralanmıştı; Memleketin sanayi, maden 
ve enerji işlerini umumî menifaat ve ihtiyaçlara 
uygun bir şekilde tanzim ve idare etmek ve bu 
işlerle ilgili müesseseler arasında gereken işbir
liğini sağlayacak tedbirleri almak, 'bu Kanun
la kendisine bağlanan Devlet işletme tesisleriy
le, iktisadî Devlet Teşekküllerini tanzim etmek, 
teftiş ve murakabe etmek. 

Hususî teşebbüsün sanayi, maden ve 'enerji 
sahalarındaki faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve 
/teşvike matuf etütleri yapmak, bunu mümkün 
kılacak her türlü yardım ve ktfedi imkânlarını 
sağlamak, bununla vazifeli müesseseleri, kurmak 
ve kurulmalarını kolaylaştırmak, 

Umumî olarak, sanayi, maden ve enerji işle
rinden mütevellit, nesımî veya hususî yatırımla
rın ihtiyaç ve imkânlarına göre ayarlanması için 
gerekli priyorite, teşvik ve koordinasyon esas
larını tespit ve tatbik 'etımeki. 

Sınaî mülkiyete ait işleri görmek, sanayi sici
lini tutmak, bilumum sanayi mamullerinin stan-
dardizasyonunu temin ve normlarını tespiıt et
mek ve kalite murakabesini yapmaktı. Bakan
lığın teşkilâtı aşağıdaki şekilde tespit edilmişti; 
her bakanlıkta bulunan mutat ünitelerden baş
ka, Sanayi Dairesi, Maden Dairesi, Enerji Dai
resi ve Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği ile Sı
naî Mülkiyet Müdürlüğü ve taşra teşkilâtından 
terekkübediyoırdu.' 

Bu Bakanlığın görevleri arasında bulunan, 
maden ve enerji işleri teşkilâtı ile birlikte, 1063 
de kurulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına devredilmiş, kısa bir süre için d$r Ticaret 
Ve Sanayi Bakanlıkları birleştirilmiş ve nihayet 
3 Aralık 1071 tarihinde de her iki Bakanlık ye
niden ayrılarak, 1963'teki teşkilât büjnyesi ve 
görev tanımınıda herhangi bir değişikfliğe gidil
meden, Bakanlığın adı, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı olarak değiştirilmiştir. j 

Biraz evvel arkadaşımın da bahs'ejttiği gibi, 
Bakanlığın bugünkü kuruluşu; \ 

1. — Merkez Teşkilâtı, ; 
2. — İller Teşkilâtı, 
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:3. —Sanayi ve Teknoloji ile ilgili kamu ikti
sadî teşebbüsleri olmak üzere üç esas bölümde 
töplaınımıaıktadır. Bu, sanayi ile ilgili /kamu ik
tisadî tıeşelbbüslerkıin önemleri yurt 'ekonomisin
de gayet büyük olup, şunlardır; 

Sümerlbank Genel Müdürlüğü, 
Makine ve Himya Endüstrisi Genel Müdür

lüğü, 
(Karabük'teki, Türkiye Demir ve Çelik işlet

meleri Genel Müdürlüğü, 
lamittıelki, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabri-

kaJLan işletmesi Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı 

'Genel Müdürlüğü, 
Türkiye çimento sanayii Türk Anonim Şir

keti Genel Müdürlüğü,, 
Azıot Sanayii Türk Anonim Şirketi Genel Mü

dürlüğü. 
Üçüncü Plân dönemi, bilindiği ,giıbi 1-995 yı

lında çağdaş uygarlık düzeyine erişmeyi hedef 
alan İbir hızlı kalkınma süresinin 1973 - 1977 yıl
ları arasındaki beş yıllık dönemidir. Uzun dö
nemdeki hedeflere ulaşılması öngörülen kalkın
ma hızının gerçekleşımıesine, ekonomik yapının 
bu hızlı ikalkıınmayı devamlı kılacak bir yönde 
değişmesine bağlıdır. Bu ise, sanayi sektörünün, 
miiıM gel'ir içindeM payımın önemli ölçüde aaltanaibil-
mleskıiim yama sırta, sanayiin yapısının değlişmiflsi ve 
yeni ibir sanayileşme seferberliğine girilmesi ile 
mümkündür. Nitekim, 1972 yılında gatyrisâfi 
millî ihâsıîanm % 2'3'ünü oluşturan sanayi sek-
töırünün hu payının, 1995 yılında % 37'ye yük-
seıktuesi öngörülmektedir. 1971 - 1972 yılında, 
1971 fîyatlarıyle 12)1,9 milyar TL. olarak tahmin 
©dilem sınaî üretimin, 1977 yılında 213,7 milyar 
TL.'sına yükselmesi gerekmektedir. Bu ise, sı
naî üretimin, yılda ortalama % 12 oranında art-
masıınt zorunlu kılmaktadır. 

ikinci plân döneminde sabit sermaye yatı
rımlarının % 381 sanayi sektörüne ayrılmış oh 
masına karşılık, 1988 - 1995 döneminde bu ora
nın % 50 olması plânlanmış bulunmaktadır. 
Toplam ihracat içinde sanayi ürünleri payı, 
1,967'de % 13,3'ten, 1972 yılında % 25,9'a yük
selmiştir. 1987 yılında bu oranın % 64'ü bulma
sı öngörülmektedir. Bütün bunların yanı sıra 
uzun dönemde söz konusu sektörün kendi iç ya
pısının da değişmesi gerekmektedir. Nitekim,, 
toplam imalât sanayii üretimi içinde tüketim 
malı üretimi 1972'de % 47'den, 1987 yılında % 

31'e düşecektir. Buna karşılık ara mallarının 
üretimi % 39dan, % 50'ye, yatırım mallarının 
üretimi ise %, 14"ten % 19'a yükselecektir. Ay« 
rica Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, ülke 
kalkınmasında sanayileşmenin ve döviz kazan
dırdığı hizmetler ile ihracatın artırılmasının 
gerekli olduğunu da açıkça belirtmektedir. Sa
nayileşme politikasının isabetli bir şekilde sap
tanmasında ve bütün sınaî çalışmalarının yürü
tülmesinde birinci derecede görevli ve sorumlu 
olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının her ko
nuda ayrı önem ve ağırlıkta söz sahibi olması 
da çok doğaldır. Bu nedenle yatırım projeleri
nin teşvik konusunun Bakanlığın çalışma kap
samına dahil edilmesi, haklı ve isabetli bir ka
rar olmuştur. Nitekim, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının Teşvik ve Uygulama Genel Müdür
lüğünce 1 Mart 1972 tarihinden 31 Aralık 1972 
tarihine kadar 310 adet yatırım projesinin de
ğerlendirilmesi yapılarak teşvik belgesine bağ
lanmış olduğunu memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. 

Bu projelerin toplam sabit yatırım tutarı 23 
milyar 597 milyon 368 bin Türk lirasıdır. Teş
vik gören belgelerden 55 adedi geri yörelere 
ait bulunmaktadır. 

Bu arada uygulanmakta olan teşvik tedbir
lerinin yeniden ve reformcu bir görüşle ele alın
mış olması da memnuriiyetiimizi mucibolmakta
dır. Tasarı üzerinde hassasiyetle durulmasını 
ve tasarının Meclislerimizde en iyi şeklini ala
rak, en kısa zamanda kanunlaşarak yürürlüğe 
konulmasını temenni etmekteyiz. 

Ayrıca Üçüncü Beş Yıllık Plânda sanayiin 
özellikle orta vadeli kredi ihtiyaçlarının karşı
lanması konusunda çalışmalarda bulunmak üze
re bir Kalkınma Bankasının kurulması bir ted
bir olarak getirilmiştir. Bu bankanın Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile ve özellikle teşvik 
sistemi ile sıkı bir işbirliği içinde çalışarak kol
larını sanayileşme hareketine aktarmak suretiy
le kalkınma hamlemize büyük katkıda buluna
cağı kanısındayız. 

Döviz rezerverimizde birikmiş tasarrufların 
sanayileşme hareketine tahsis edilmesi, istihda
mın artırılması, ekonomik büyümenin gerçek
leşmesi ve plân hedeflerini aşan bir kalkınma 
sürecine girilmesi açısından büyük önem taşı
maktadır. Üçüncü Plân dönemi içinde ara mal
ları üretimine ağırlık verilmesi, dış kaynaklara 
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duyarlığı yüksek olan montaj sanayiinin ithal 
imalı girdilerinin yurt içi üretimi ile ikame edi
lip, imalât sanayii niteliğine dömüştürülmes ka
bul edilmiştir. Bu ilkenin gerçekleştirilmesi, ay
rıca tüketim mallarından ara ve yatırım mal
ları üretimine geçişte önemli payları olacak 
olan dizel motor saanyiimizin dişli ve dişli ku
tlusu tesislerinin ağır sanayi ve teçhizat fabrika-
darının süratle kurulmasını temenni etmekteyiz. 

iSanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu tesis
lerin biran evvel kurulması konusundaki has
sasiyetini ve çalışmalarım memnuniyetle karşı
lamakta olduğumuzu arz ederiz. 

Bütün, bunların yanı sıra Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna üye olmamızın beraberimde taşı
dığı yeni sorumluluklar ve ortaya koyduğu ye
ni şartlar çerçevesinde öngörülen sanayileşm e 
hareketini yavaşlatmadan yürütebilmek için, 
şimdiden sanayi mamullerinin maliyet, ücret, 
fiyat dengesini kurmak, kalite ve standartları 
saptanmak ve kontrol etmek ve iç - dış piyasa 
şartlarını araştırmak amacıyle Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı yapısı içinde sürdürülen çalış
maların en kısa zamanda sonuçlandırılması ge
rekmektedir kanısı içeririnde olduğumuzu be
lirtmek İsteriz. 

(Sanayi politikasının yürütülmesinden, uygu
lanmasından, izi erim esinden birinci derecede so
rumlu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
1973 yılı programında yer alan reorganiza'syonu 
ilkesi çerçevesi içeririnde, yeterli ve etkin bir 
yönetime olanak sağlayacak şekilde teşkilât
landırılması gereği açıktır. Bu amaçla Bakan
lıkça hazıırlanmakita olan teşkilât kanununun 
öncelikle çıkartılmasını ve taşra teşkilâtının Ba
kanlığın fonksiyonlarına- uygun olarak gelişti
rilmesini temenni etmekteyiz. 

iSalym Başkan, sayın arkadaşlarım; yurt sat
hına dalga, dalga yayılan sanayileşme arzusu
nun gerçekleştirilebilmesinin kolaylaştırılması 
ve yatırım yapacak vatandaşlarımıza yol gös
terilmesini temin etmek gayesi ile Sanayi Ba
kanlığı lüzumlu etüt ve projeleri hazırlayarak 
halkımızın istifadesine arz etmelidir. Vatan
daşlarımız bir araya gelerek şirket kurmakta
dırlar, sermaye toplamaktadırlar; fakat ne ya
pacaklarını bilmemektedirler. Sanayi Bakanlı
ğı bu gibi kuruluşlara öncülük etmelidir. Hal
ka açık anonim şirketlerin kurulması, sermaye 

piyasasının teşekkül edebilmesi bakımından, 
•Sermaye Piyasası Kanunun Yüce Meclislerden 
öncelik ve ivedilikle geçirilmesinin çıok fayda
lı olacağı kanısında olduğumuzu belirlttmek iste
riz. 

Sanayiinin yurt düzeyine dengeli bir şekil
de yayılmasmıı teminen organize sanayi bölge
lerinin süratle kurulmasına ve teşvik tedlbirle-
ılııin gerice bölgelere daha fazla imkân tanın
masına, sosyal adalet görüşü açısından kati zo
runluluk olduğu kanısında olduğumuzu ve bu 
tutumdan yana bulunduğumuzu belirtmek ve 
zabıtlara geçirtmek isterim. 

Yurt kalkınmasında bütün kaynaklanıl ha
rekete geçirilerek kullanılmasında, özel kesimlin 
teşebbüs ve yaratıcı gücünden azamî derecede 
istifade edilmesinde fayda mütalaa etmekte ol
duğumuzu belirtmek isteriz. Sanayi Bakanlığı
nın adına ilâve edilen teknoloji isminin kuvve
den fiile geçmesini içtenlikle arzu .ettiğimizi bil
hassa ifade etmek, zonınluluğunu duymakta
yız. İleri teknolojilerin izlenmesi, yurda geti
rilmesi, ihtiyaç sahibi sanayicilere benimsetil
mesi, çağdaş uygarlık düzeyine erişmede çok 
önemli bir rol oynamaktadır. Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı ism'ine lâyık olarak teknoloji 
transferini yapacak ve hattâ ileri teknolojile
ri yurt içinde üretebilecek seviyede 'bir kuru
luşa sahip olmalıdır. Aksi halde demode olmuş 
sanayi kuruluşlarını yurda ithal etmek dununu 
ile karşı karşıya kalınır ve böyle bir sanayi ile 
de dış ve iç piyasalarda rekabet mümkün ola
maz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân stratejisinin, temel 
tercih olarak seçtiği sanayileşerek kalkınma 
hedefine süratle yönelmek için hiç bir fedakâr
lıktan kaçınmamalıdır. Hızlı kalkınmanın, hızlı 
sanayileşme ile hızlı sanayileşmenin de endüst
riyel yatırımlar 've malî reformlarla i mümkün 
alacağı ilmî gerçeği bugün herkes tarafından 
kabul edilen bir realite haline gelmllş bulun
maktadır. Türkiye'mizde artan nüfusumuz ne
deniyle yılda ortalama 1 milyon kişi daha ilâ
veten ekmek istemekte ve iş istemektjed'ir. Bu
gün modern istihdam ve kalkınma politikasın
da bütün Dünya'da olduğu gibi yurdumuzda 
da tarımla değil, endüstri ile kalkınma olabi
leceği -gerçeği her düşünür tarafından bilinen 
bir gerçektir. 
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Cumhuriyetçi parti olarak da görüşümüzün ı 
böyle olduğunu beliktir, tarımı tarım kredile
riyle destekleyip verimlilikten elde edilen hâ
sılanın sanayie kaydırılmasınla, aktarılmasına 
yurt kalkınması için zorunluluk olduğunu arz 
etmek isteriz. Sanayi 'Teşvik ve Uygulama Dai
reli bugünkü halinden daha çok desteklenıme-
lidilr kanaatmda olduğumuzu belirtımek ister; | 
iböyle girişimlere tevessül edilmesini ümit ede-
rİZ. 

Cumhuriyetçi Parti olarak yalbancı serma
yeye karşı ve düşman olmadığımızı, yabancı 
sermayeye; yurdumuzu ve milletimizi sömürt-
türen zihniyete karşı olduğumuzu belirtmek is
teriz. Ereğli'daki Demir - Çelik Sanayiİ'nin ser
mayesinin % öFi Devletin olduğuna göre, bu 
sanayiin de kamulaştırılarak tüm Demir - Çe
lik Sanayiinin millî Devletimiz elinde olması
nı temenni ederim. 

Türkiye Şeker Falbrikaları Anonim Ortak
lığı, Sanayi Bakanlığına bağlı bir İktisadî Dev
let Teşekkülü olması itibarîyle pancar fiyatla
rının artan piyasa fiyatları karşısında çıok az I 
olduğunu ve pancar ekicisi Türk çiftçisinin ma
lının değerin'in verilmesiyle üreticinin kurtanl- I 
masına sayın Hükümetten gayretler beklediği- I 
mizi arz ederiz. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; C. P. 
olarak arzumuzun; ülkemizfde bacasız montaj I 
enidülsltrileri değil, bacaları tüten sanayiin var 
olduğunu görmek isteğimizi belirtmekten ki- I 
vanç duyduğumuzu arz ederiz. Zira, her mon
taj sanayiin mutlaka bir miktar da sömürme 1 
motodlarıyla geldiğini hatıırdan çıkarmamak ge- I 
rektiği inancında olduğumuzu belirtmeyi bir I 
vazife sayarız. Bunun çok canlı misalleri; Ana- I 
dol, .Murat, Renault otomobil montaj sanayile
rinim satış fiyatlarındaki durumda 'gayet açık I 
ve seçik olarak görülmektedir. I 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1973 malî I 
yılı bütçesinin millet ve memleketimize hayırlı I 
ve uğurlu olmasını temenni eder, Cumhuriyet- I 
çi Parti Millet Meclisi Grubu adına Büyük Mıee- I 
lise saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına I 
Sayın Mehmet Çelik, buyurunuz efendim. I 
Saat : 15,10. 

D. P. GRUBU ADINA MEHMET ÇELİK 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil- I 
leri, değerli Bakanlık mensupları; I 
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Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi 
üzerinde Demokratik Parti Grubunun görüşle
rini arz edeceğim. 

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eski
den olduğu gibi bir İşletmeler Bakanlığı mahi
yetini taşımaktan çok uzaktır. Bu Bakanlık, 
dünyanın ve memleketin içinde bulunduğu şart
lar mevacehesinde sanayileşmemizin politika
sını, mevcut plân ve programlar çerçevesinden 
tayın ve tespit eden görüşten kontrol eden bir 
Bakanlık haline gelmiştir. Bakanlığın durumu
nu ve yapacağı işleri bu ölçülerle görmek ve de
ğerlendirmek gerekir. 

Geride bıraktığımız birinci ve ikinci plân dö
nemlerinde sanayimizde görülen gelişmeler ve 
gerilemelerde bu Bakanlığın idaresinin rolünü 
inkâr etmeye imkân yoktur. Bugün de açıkça 
ortaya koymak isteriz ki, sanayimize yeni bir 
hamle, yeni bir direnim ve yeni görüşler getir
mede, bu Bakanlığa büyük vazifeler düşmekte
dir. Ve Bakanlığın buna göre organize edilme
si gerekmektedir. 

Sanayi hamlelerini ciddî ve hızlı bir şekilde 
yürütmek, plân ve programlarda sanayi sektörü 
için ayrılan yatırımları yerinde ve zamanında 
hedefe ulaştırmak, gerekli politika kararlarını 
almak, tatbik etmek ve değişen şartlar altında 
icabeden tedbirleri getirmek, büyük ölçüde bu 
Bakanlığın vazifeleri arasındadır. 

Bakanlığın vazife ve salâhiyetlerinin bu ka
dar genişlemesi yanında Bakanlığa ait kanunî 
mevzuata ve teşkilâtta buna uygun gelişmeler 
sağlanamamıştır. 

Bakanlığın merkez teşkilâtında birtakım ye
ni kuruluşlara gidilmiş yeni makamlar ihdas 
edilmiş ve bunların başına değerli elemanlar ge
tirilmişse de yüklenen işlerin altından kalkmak, 
Devlet ve özel teşebbüsten gelen müracaatlara 
kısa zamanda cevap vermek mümkün olamamak
tadır. Ayrıca Avrupa Ortak Pazarına girmemiz 
için yapılacak çalışmalarda ve sanayimizin Or
tak Pazara uyabilmesi için getirilecek tedbirler
de Bakanlığa büyük vazifeler düştüğü halde, 
Bakanlıkta henüz bu işi üzerine alacak bir or
gan bile kurulamamıştır. Bunun gelecekte sa
nayimizi ve hattâ Devletimizi büyük sıkıntılara 
sokacağına işaret etmek isteriz. En kısa za
manda tedbir alınmasını da temenni ederiz. 

Bakanlık merkez teşkilâtı tarafından yürü
tülen organize sanayi bölgeleri inşaatları ile kü-
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çük sanayi siteleri inşaatları hızlarını ve cazibe- j 
lerini kaybetmiş durumdadır. Bunlara eski hızı 
ve eski alâkayı vermenin tedbirleri alınmalıdır. 
Manisa ili organize sanayi bölgesi ile Konya 
ili organize sanayi bölgesinin, bugüne kadar bi-
tirilememesine, bizce sebep bulmak mümkün de
ğildir. Gaziantep ili organize sanayi bölgesi in
şaatının ise iddia edildiği gibi 1974'te bitirilmesi 
mümkün değildir. 33,5 milyon Türk lirasına 
malolacak olan bu tesislere 1971 ve 1972 yılla
rında ancak 2,5 milyon Türk lirası yatırım yapı
labilmiştir. 

Bu rakam inşaatın hızının ne kadar yavaş 
olduğunu göstermektedir. Ve inşaatın yıllarca 
devam edeceğinin de bir işaretidir. Organize 
sanayi bölgeleri inşaatlarının bu kadar yavaş 
gitmesi yanında ve 1970 bütçesi müzakerelerin
de organize sanayi bölgesi yapılacağı ifade edi
len vilâyetlerden hemen hiçbirinde organize sa
nayi bölgesi inşaatına başlanmamışken daha 27 
ilde organize sanayi bölgesi kurulacağının bütçe 
raporuna yazılmasının son derece yadırgadık. 

Küçük sanayi siteleri inşaatlarının da yavaş 
gitmesi de yıllarca uzaması, hem yatırımların ve
rimi hem de halkın alâkasının azalması bakımın
dan son derece zararlı bulmaktayız. Bu duru
mun ciddiyetle ele alınması ve başlanan işlerin 
hızla yürütülmesi için gerekli tedbirlerin en kı
sa zamanda ve mutlaka getirilmesi gerektiğine 
işaret etmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri; 
Bakanlıkla ilgili Kamu İktisadî Teşebbüsle

rinin faaliyetleri de iç açıcı olmaktan çok uzak
tır. Önce şunu söylemek isteriz ki, Bütçe Ko
misyonu raporunda bu teşebbüslere ait gerekli 
ve tatmin edici bilgiler mevcut değildir. Bu 
teşebbüslerin kâr ve zararları, istihsal durum
ları, fert başına istihsal ve ödenen ücret durum
ları, yatırımların vaziyeti ve tahakkuk nispet
leri, yıllar arasında mukayeseler mevcut değil
dir. Bunları raporda maalesef bulamadık. Bun
lar olmayınca da bu teşebbüslerin çalışmaları 
hakkında tam ve doğru bilgiler edinmek zor 
olmaktadır. Burada ortaya koyacağımız bâzı 
rakamlarda eksiklikler olursa, sebebi budur. 

Bütün bunlara rağmen elde edebildiğimiz bil
gilere göre bu Bakanlığa bağlı Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin çalışmaları tatmin edici olmak
tan uzak hem de çok uzaktır. | 
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Sayın milletvekilleri; burada her tesis üze
rinde ayrı ayrı durup bütün eksiklikleri sayıp 
dökmeye zamanımız müsaade etmeyeceği gibi 
bunda da. fayda görmemekteyiz. Ancak bâzı 
tesisleri veya genel müdürlükleri misal olarak 
alıp bunların durumlarını ortaya koymaya çalı
şacağız. Bu hususta söyleyeceklerimiz diğerleri 
için de bir fikir verecektir kanaatindeyiz. Mi
sal olarak azot tesislerini, demlir - çelik inşaat
larını ve çimento sektörünü almak işitiyoruz. 

Sayın milletvekilleri; bugün azot sanayime 
bağlı fabrikalar, maalesef gerektiği gibi çali'ş-
ma'maıktadır. Yatırımlar âdeta durmuştur. Yıllıik 
istihsal her teslis için normal kapasitemin çok al
tındadır. Ayrıca, kurulduğu günden beri çalış
mayan fabrikalar bile vardır. Bu genel müdür
lükte yapılacak işler hakkında bir türlü karar 
verilem'emekıbe, yeni tesislere başlanamamaikta-
dır. Bu arada bilhassa Gemlik gübre projesi 
üzerinde durmak isteriz. Bu tesisin ihalesi 1969 
dan beri bir türlü yapılamamaktadır. Durumu 
böyle olduğu halde raporda; «Halen arazi ve su 
temini halledilmiş olan projenin mukavele gö
rüşmeleri devam etmektedir.» deniliyor. HaUbu-
iki bu projenin su ve arazi meselesi 1969 yılın
da halledilmiştir. DemelMki o zamandan bu ya
na Mç bir şey yapılmamıştır. Şunu yüce He
yetinize arz etmek isteriz ki, 1972 yılında Tür
kiye 60 milyon dolar kadar dış memleketlerle 
gübre parası ödemiştir. Gemlik tesislerfnin ma-. 
liyeıti raporda 670 milyon Türk Lirası civarın
da olarak gösteriliyor. Demeik ki, bir yılda Gem
lik tesisleri maliyetinin 1,5 misli dövizimiz git
miş. Acaba bu tesisi bu kadar geciktirenler bu 
hesapları yapmamakta mıdırlar? Şayet yapamı-
yorlarsa yaptıracak herhangi bir malkarn bul-
mıyorlar mı? 

Sayın milletvekilleri, büyük yatıranlardan 
olan Ereğli tesislerinin tesisi ve İskenderun De
mir - Çelik tesisleri inşaatları da gereijdd hızla 
yürümemefkttedir. Ereğli'min içinde bdluniduğu 
çıkmazı, Amerika ve Japonya seyalHatlannı, 
yolsuzluik iddialarını ve Yönetim Kurulıtı ile Ge
nel Müdür arasındaki geçimsizlikleri huzurunu
za geltirım<elk istemiyoruz. Ancaik İskenderun De
mir - Çelilk tesislerinin vaktinde bitarllemıeye-
ceğini ifade etmek ve üzıerinde İsrarla 'durmak 
isteriz. 

Bu tesislerin mukavelesi yapılalı 41 ay ol
muştur. Mukavelede tesislerin 56 ayda| yapılıp 
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işletmeye açılacağı yazılıdır. Bütçe raporumda 
ifade edildiğine göre proje yatırımı olarak 
•% 42,5 nispetlinde tahakkuk etmiştir. Halbuki 
zamanın % 70'i geçip gitmiştir. Üstelik tahak
kuk eden % 42,5 da nakdî olarak tahakkuk nis
petidir. Fizikî tahakkuk nispeti daha % 30 bile 
değildir. Şunu samimiyetle hatırlatmak isteriz 
İki, bu tesislerin inşaat hızları böyle devam eder
se, iskenderun Demir - Çelik tesisleri ne 1974 dte 
ne 1975 de, ne de 1976 da hitirilemeyeeeiktir. 

Dolayısıyle önümüzdeki 3 - 4 yıl içinde de
mir ve çelik ithalâtı için yeni bir fabrika bede
linden daha fazla dolar ödemek mecburiyetin
de kalacağız. Daha şimdiden ithalât- listemizde 
demir ve çelik mamulleri petrolden sonra iMnci 
durumdadır. Bu noktayı sanayimizin geleceği 
için, Türkiye'nin geleceği için İsrarla hatırlatıp 
ve gerekli tedbirlerin en kısa zamanda alınma
sını temenni ederiz. 

Yoksa gelecek yıllarda, bugün enerji mese
lesinde olduğu gibi kabahati birlbirimizin üzeri
ne atmakla hiç bir kazancımız da olmayacaktır. 

ıSayın milletvekilleri, üzerinde durmak iste
diğimiz çok önemli konulandan biri de çimento 
konusudur. Öncıe memnuniyetle belirtmek iste
niz ki, bugün Türkiye çimento ihraç eden bir 
memleket haline gelmiştir. Bu imkân Türkiye 
için büyük bir imkândır, fakat maalesef değer-
lendirilemeimektedir. Ancak bir buçuk milyon 
ton civarında çimento ihraç edeceğimiz talimin 
edilmektedir. Halbuki mevcut pazar asgarî 5 
milyon tonu alacak seviyededir. Bu imkândan 
istifade edilememektedir. Mesele ciddî olarak ve 
balen insanlar tarafımdan ele alınırsa 1973 yılın
da bile ralhat bir misli daha fazla çimento ihraç 
«itmek imkânına sahiip bulunuyoruz. Yalnız bu-
igünikü davranışla buna imlkân yoktur ve göre
miyoruz. 

Çimento sahasında devam eden yatırımların 
durumu da yürekler acısıdır. 1969 yılı Hazira
nında temeli atılan çimento fabrikalarının hiç 
birisi bulgüne kadar bitirilememiştir. Halbuki 
Ibugün bir çimento fabrikasının 'bitirilme müd
deti en fazla 24 aydır. Bu, dünyada da böyle
dir, TürMyetâe de böyledir. Hattâ bu memle
kette 18 ayda çimento fabrikalarının bitirildi
ği yıllar da olmuştur. Durum böyle iken ve im
kânlar ortada iken Bolu, Ünye, Mardin, Kars ve 
İsparta fabrikalarının inşaatlarına başlanalı 44 

ay olmuştur; ama bunlar bitiinileimemiştir. Bu 
inşaatların daha da ne kadar zaman devam ede
ceği belli değildir. Artık bu tesislerin rantaibi-
litesi de kalmamıştır. 90 ilâ 100 milyon Türk li
rasına mal olacak bu tesislerin bugünkü mali
yetleri 200 milyonu çok geçmiştir. Bu durumda 
ıbu tesislerin geleceğini çok şüpheli görmekte
yiz. Üçüncü Bieş Yıllık Pilân tenkidini yapanken 
de, partimiz sözcüleri tarafından ifade edildiği 
gibi, çimento meselesi ciddî olarak yeniden ele 
alınmalı ve çimento politikası baştan başa de-
ğiştiırilmeliidir. 

Memleketimiz bu sahada büyük imkânlara. 
sahiptir. Hammadde boldur, tesisler yerli ola
rak yapılabilmektedir. İhraç pazarları ve yerli 
pazar da vardır. 

ıSaym milletvekilleri, yarım saatlik zaman 
içinde dokunduğumuz sadece önemli birkaç nok
ta, birkaç tesisin durumu ile göstermektedir ki, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kanunu, mevzu
at, teşkilât ve organizasyon olarak yüklendiği 
vazifeleri yapma gücünden .mahrumdur. Halbu
ki bu Bakanlığın kalkınmamızda ve sanayileş
memizde yeri ve rolü günden güne artmaktadır. 
Diğer taraftan bu Bakanlıkla ilgili kamu teşeb
büslerinden çoğu verimli, kârlı ve hızlı çalışma 
imkânlarını kaybetmişlerdir. Bütün organizas
yon ve çalışmaları, personel artışı, istihsal artı
şı, verim ve kâr durumları yeni baştan ele alı
nıp yeni bir değerlendirmeye tâbi tutulmalıdır. 
Bu teşebbüslerde Personel Kanunundan sonra 
teknik eleman sıkıntısı had safhaya gelmiştir. 

Fabrikaların çoğunun başında müdür yok
tur. Müesseselerden özel teşebbüse ve dış ülke-
lene değerli elemanlar kaçıp gitmektedir. Üçün
dü Beş Yıllık Plânda daha büyük vazifeler yük
lenen kamu teşebbüslerinin personel meselesi bu 
kısa zamanda, ciddî şekilde ve mutlaka ele alın
malıdır. Aksi takdirde bu teşebbüsler Devletin 
başına yük olmakta devam edecek, hele Ortak 
Pazara girmemiz halinde Avrupa sanayii karşı
sında son derece kötü duruma düşecektir. As
lında Ortak Pazara hazırlanırken özel teşebbüse 
ait sanayinin fazla zarar göreceğinden endişe 
etmek de lâzımdır. Özel teşebbüs kendisini yeni 
santiara kolayca uyduracak ve gerekli tedbirle
ri alacaktır. Ancak Devlete ait teşekküllerin 
durumu bu kadar kolay olmayacaktır. Bunla
rın büyük bir kısmının hammadde ve yarı 
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mamul malları imal ettiklerini düşünürsdk, 
problemin büyüklüğü ve ziorluğu daha iyi an
laşılır. Zira bunların Ortak Pazara uyaımaması, 
ıözel teşebbüs tarafımdan alınacak tedbirleri de 
tesirsiz hale getire ©ektir. Dolayısıyle Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri yeni baştan, ciddî ve uzun vâ-
ıdJeli olarak ele alınmalı, bilhassa peraonel me-
sielesi mutlaka halledilmelidir. 

iSaym milletveikilleri, teknolojik gielişimedıe 
teknik elemanın ve ilim adamının yerli en ön saf
lardır. Bu 'elemanlar olmadıkça, değil yeni bu
luşlar yoluyle teknolojide ilerleme sağlamak, ya
bancı ülkelerdeki modern teknolojiyi almalk ve 
uygulamak dahi mümkün olamaz. Sanayi Ba
kanlığının son üç yıldır uygulamakta olduğu 
teknik eleman politikası böyle bir gelişmeyi sağ
layacak zemini hazırlamaktan çok uzaktır. 

Devlet Personel Kanunu ile getirilen hü
kümler, yetâşımiş teknik personelin Devlet mües
seselerinden özel sektöre ve yurt dışına göç et
mesine sebebiyet vermiştir. 

Âcil tedbirler alınmadığı ve teknik persone
le eski imkânlara eş imikânlar tanınmadığı tak-
dirlde göç daha da hız alacaktır. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı gibi teknik hizmet gören 
Ibir Bakanlığın, hele teknoloji ile ilgdli görevleri 
de yüklendikten sonra teknik elemana olan ih
tiyacı daha da büyümüştür. 

iSayın milletvekilleri, ancak, ülkemizin millî 
sanayi politikasını tayin, teknolojik gelişmeleri 
takip ve uygulamak gibi tamamen teknik doğ
rultuda hizmetler yüklenmiş olan bu bakanlık
ta tekniik elemanlar tamamen bir kenara itil
miş durumdadırlar. 

Her meslek sahibi elbette mesleğini alâka
dar eden sahalarda çalıştırılırsa faydalı olur 
kanaatindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
da ise sanayiye istikamet verecek ve uygulama
yı sağlayacak teknik dairelerin sorumlu mev-
Ikilerinde, endüstride ve işletmede yetişmiş mü
hendis ve teknik elemanlara rastlamak müm-
mün olamayacaktır. 

Netice olarak Personel Kanunundan gelen 
'aksaklıklar mutlaka giderilmelidir. Aksi takdir
de meseleye nereden bakılırsa bakılsın elem ve
ricidir. Ümit kırıcıdır. Böyle idare edilmek is-
tenirlste sanayi ve teknoloji politikası m'emleke-
ttdmizıdıe çoik gerilere götürür. 

Yeni kurulacak ve gelişıtirilecek tesislerde 
ihracatı artırıcı ve ithalâtı azaltıcı mahiyette 
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olanlara öncelik tanınmalıdır. Gelişmekle olan 
sanayimizin bugünkü kredi sistemi ile kendisin
den bekleneni vermesi mümkün değildir. Uzun 
vadeli düşük faizli ve yeter miktarda kredi te
min edilmesini sağlayacak tedbirlerin bir an ön
ce Sanayi Bakanlığınca ele alınması gerekmek
tedir. 

Yatırım bankalarının imkânları takviye edil
meli bu bankaların sayısı artırılmalı ve yurdun 
önemli sanayi bölgelerinde şubeler açması sağ
lanmalıdır. Memleketimizin kalkınması ve gele
ceği, bakımından sanayi ve teknoloji bakımından 
ağır mesuliyet yüklenmekte olduğundan tekrar 
nazarı dikkatinizi çeker 1973 yılımda faydalı 
ıhizmietler ve başarılar temenni ederken : Kal
kınmamıza halkın iştirakini sağlayacak tedbir
ler alınmalıdır. 

Devletin işletmesinde fayda ve zaruret ol
mayan İktisadî Devlet Teşekküllerinin halika 
açık anonim şirket haline getirilerek, bu şir
ketlere öncelikle teşebbüsler bünyesinde işçi ve 
ınemurlaırm ortaklığı sağlanmalıdır. 

Öte yandan aile sirkatleri halinde çalışan 
özel sektör teşebbüslerinin halka açık anonim 
şirlkelt haline gelmesi yolunda gerekli teşvik un
surları sağlanmalıdır. Bu suretle sosyal adalet 
'gerçekleşecek, sermayenin güvenliği sağlana
cak, vergi tahsilatı arıtacak, hattâ hayat paha
lılığı da bir dereceye kadar önlenmiş olacaktır. 

ıSÖzlıeırinıi burada bitirirken Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı 1973 Bütçesinin yurdumuza ve 
yurt kalkınmasına hayırlı olmasını diler D. P. 
Grubu adına hepinizi saygı ile selâmlarım. (D.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — AP Grubu adına S a j k Selâ-
hatfcin Güven, buyurun efendim. | 

AP GRUBU ADINA SELÂHATtttN GÜ
VEN (Trabzon) — Sayın Başkan, azijz milleti-
mizin muhterem mümessilleri, sizleri) Adalet 
Partisi adına saygryle selâımlıyorum. I 

Saym milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz 
ederken Üçüncü Beş Yıllık Plânın sanjayi kesi
mi için öngördüğü hedefleri ve getirdiği tedbir
leri de eleştireceğiz. ! 

Görüşierâmıizi arz ederden en önemli hedefi-
ımiz, nelerin neden yanlış olduğunu, tıasıl ya
pılması lâzımıgeldiğini müspet ilmin teknolojik 
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verileriıne göre izaih ederek icraya ve plâncı
lara faydalı olmaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 1961 Anaya
sası kalkınmanın plânla yapılacağını ni
celik ve niteliklerinin nasıl olacağını ke
sin bükümlere bağlamıştır. Sanayi kalkmıma-
mıızm devlet sektörü ile hususi teşebbüs tara
flından karıma ekonominin kurallarına uygun, 
«serbest relkaibet şartları içerisinde yapılmasını 
öngörmüştür. 

ıSerlbesrt teşebbüsiten vazgeçilemeyeceğini ve 
ona .gerekli ağırlığın verilmesi lâzım geldiğini, 
plânların devlet sektörü için emredici hususi 
teşebbüs iğin yol gösterici ve imkânlar sağlayıcı 
olmasını öngörmüştür. 

Hal böyle iken zaman zaman icralar ve do-
layısıyle plâncılar bâzı siyasî partilerin ve dev-
ıleti sokaktan idareye hevesli şahıs ve kuruluş
ların bu ilkelere ters düşen ,aşırı devletçilik id
dialarına kısmen de olsa ram olduğu görülmüş
tür. 

Şunu kesinlikle belirtmekte fayda mülâhaza 
ediyoruz : Türkiye'nin kalkınma yolu Anaya
samızda yazılı olan akılcı, hürriyetçi demokra
sinin kabul ettiği tek yoldur. Adalet Partisi, 
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
iktisadî felsefesinin bir gereği olarak bu yolu 
sonuna kadar savunacaktır. Hükümetin de bu 
yoldan zerrece inhiraf etmemesini istirham edi
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bir milletin sanayileşmesi şu üç esas sanayi 

dalının kemâliyle kurulmasına ve yürütülme
sine bağlıdır. 

Bunlar : 
1. Yatırım malları ve ağır sanayi tesisle

ri, 
2. Hammadde ve aramalları sanayii, 
3. Üretim ve tüketim maları sanayii. 
Şimdi Türkiye'nin manzarası şudur: Ağır 

sanayi büyük ölçüde kurulmuş ve kurulmakta 
devam etmektedir. Yatırım malları sanayii ise he
nüz kurulmamıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plân bir öl
çüde yatırım malları sanayinin kurulmasını ön
görmüştür. Bu sanayi dalının hızla kurulması 
ile milyarlarca liralık yatırım malları memle

ketimizde imal edileceği gibi sanayi kurmada 
da kendi kendimize yeterli olacağımız bir va
kıadır. 

Hammadde ve aramalları sanayii de kâfi de
recede kurulamamıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın öngördüğü hedefler ve tedbirler kifayetsiz
dir. 1977 yılma kadar bu sanayi dalında da mut
laka büyük bir hamle yapmak mecburiyetinde
yiz. 

İmalât ve tüketim malları sanayimizin büyük 
bir aşama yapmış olduğunu söylemek müm
kündür. Bugün bâzı sanayi mamullerimiz ve 
bilhassa tüketim mallarımız dünya piyasaların
da rahatlıkla alıcı bulmaktadır. Ancak bu sa
nayi dallarında da yine büyük bir hamle yap
maya mecburuz. Çünkü Ortak Pazar ülkeleriy
le ciddî bir rekabet yapabilmemiz tüketim mal
larımızın bol ve kaliteli olmasına bağlı görül
mektedir. Takdir edilir ki, Ortak Pazar ülke
lerine yatırım malları ve imalât sanayi mamul
lerimizi kaydadeğer bir ölçüde satmak müm
kün olamayacaktır. Ancak hammadde ve kıs
men de aramalları ile büyük çapta tüketim mal
ları satabileceğiz. Bilhassa gıda ve dokuma 
sanayi mallarımız Ortak Pazar ülkelerinde şim
diden tutulur hale gelmiştir. Gitgide artan ih
tiyaçları dolayısiyle de bizim için büyük bir 
pazar manzarası arz etmektedir. Bunun için bu 
sanayiimizin daha da çok gelişmesini temin et
mek mecburiyetindeyiz. 

1971 - 1972 yıllarında işçi dövizlerinin bol
luğu, memur ve işçilerimizin gelirlerinin artışı, 
piyasada munzam olarak 10 milyar liralık bir 
iştira gücü yaratmıştır. Bu iştira gücü karşı
sında tüketim mallarının azlığı fiyatları büyük 
ölçüde etkilemiştir. Görülüyor ki, bu sanayi da
lında kaydedilecek gelişmeler iç piyasa istikra
rını sağlayacağı gibi sanayiin gelişmesinde de 
yeni bir- finansman kaynağı doğuracaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sanayimiz gerek kamu sektörü ve gerekse 

özel teşebbüs olarak büyük bir finansman zor
luğu içindedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân hususî sektör için 
yılda ortalama 10 milyarlık yatırımı öngörmüş
tür. Halbuki millî tasarrufumuz yılda 5 milyar 
civarındadır. Bunun tümünü sanayi emrine 
tahsis etsek bile ne kadar yetersiz kalacağı 
aşikârdır. Ayrıca Hükümet, yabancı finansman 
kaynaklarından istifadeyi de kararname ile 
kaldırmıştır. Halen Mecliste bulunan Kalkınma 
Finansman Bankası Kanunu gerçekleşse bile bu 
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büyük farkı kapatamayacaktır. Çünkü bu ban
kanın sermayesi 1 milyar lira olup muhtelif yıl
larda Devlet bütçesinden ödenecektir. Durum 
Devlet kesimi için de tamamen aynıdır. Hükü
metin bu konuya yeterli ve real tedbirleri mut
laka ve gecikmeden alması lâzımdır. Kredilerin 
ucuzlatılması teminat meselesi halledilmedikçe 
hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bize göre şu ted
birlerin alınması da mutlaka lâzım gelmekte
dir : 

1. Dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın 
orada biriktirdikleri 15 milyarı aşkın paraları
nı emin ve kârlı kaynaklara seve seve vermeye 
hazır olduklarını biliyoruz. Bu paralara yeni 
bâzı imkânlar vererek veya temettüler vermek 
suretiyle Türk sanayiinin emrine verilmesi lâ
zım gelmektedir. 

2. Gerek kurulacak ve gerekse kurulmuş 
olan sanayi kuruluşlarımızın istisnasız halka 
açık şirketler haline getirilmesi lâzımdır. Böy
lece hem millî tasarruflarımızı sanayiye aktar
mış olacağız, hem de sosyal adalet ile gelir da
ğılımını daha âdil bir duruma getirmiş olaca
ğız. Bugün Türk Sanayiinin aile şirketleri ha
linde kurulmuş olması, sosyal adalet i'çin oldu
ğu kadar bizatihi sanayiin kendisi için de bir 
hendikaptır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sanayiimizin en büyük sıkıntılarından biri 

de enerjinin yetersizliği ve çok pahalı oluşudur. 
Bugün Türkiye'de kurulu sanayiin enerji ih
tiyacı teshin ve aydınlatma ile birlikte 13 mil
yar kilovat saati aşmaktadır. Halbuki mevcut 
santrallerin kapasiteleri 11 milyar kilovat 
saat civarında olup fiilî üretim ise, 10 milyarı 
aşmamaktadır. Buna bir de voltaj düşüklükle
rini ve zaman zaman kesintileni ilâve ederseniz 
sanayinin ne büyük bir müşkülât karşısında ol
duğunu görürsünüz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân hedefi olan 1977 yılı 
ihtiyacını 19 milyar kilovat saat olarak hesap
lamıştır ve 8 milyarlık artışın 3/1'ini hidro -
elektrik santraller ile 3/2'sinin de termik sant
rallerle karşılaşmasını öngörmüştür. Hemen 
şunu belirtmek isteriz ki, bu hesaplar yanlış, 
alman tedbirler de hatalıdır. 

Yanlışlık şuradadır : 
1977 yılına kadar kurulması öngörülen sa

nayi ile onlardan doğacak yan sanayiler ve yurt 

aydınlatmasında cereyanın köye kadar gıö'bürül-
ınuesi zorunluğu karşısında 1977'de enerji ihti
yacımız 22 milyar kilowat saalti aşacaktır. 

Haita ise şuradadır i 
:Tünk sianalyü cereyanın miktarından şikâ

yetçi olduğu kadar, fiyatından da maliyetle bü
yük ölçüde tesir ettiği için şikâyetçidir. Hidro -
elektrik ve termik santrallerle elde ettiğimiz 
cereyanın maliyeti 17 ilâ 18 kuruştan aşağı ol
mamaktadır. Artan fiyatlarla yeni kurulacak 
santrallerde de bu fiyat daha da yüksek olacak
tır . Bugün sanayiciye cereyan, oırtalama olarak 
26,49 kuruşu mıalolmaktadır. Halbuki gelişmiş 
ülkelerde bu fiyat asgarî 6 ve azamî 17 kuruş
tan ibarettir. 

Şu halde ucuz, yeterli ve istikrarlı, bir ener
ji kaynağına mutlak ihtiyacımız vardır. Bu da 
'bütün dünyanın .hususi ile 10 seneden beri, çok 
önem verdiği, birçok ımemlekeıtin kurduğu ve 
fkurmakta olduğu nükleer santrali erle mümkün 
lOilaic&ktıi'. 

Adalet Partisi iktidarı yıllarında 400 illâ 500 
metgawatlık bir nükleer santralin kurulmasına. 
plânlamış ve yatırım hazırlıklarına başlamış ol
duğu malûmdur. Halbuki Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda sadece eğitim maksadı ile 40 meıgawatlık 
bir tecrübe santrali kurulması öngörülmüştür. 
Çok küçük kapasiteli olması maliyet yüksekli
ği nedeni ile cereyanın 20 kuruştan aşağı mıaledle-
'meyecektir. .Hallbuki yüksek takatli nükleer 
santrallerde elde edilen cereyanın maliyeti 5 ku
ruşu aşmamaktadır. 

TEK Kurumunun bu hatalı tutumu düzeltmek 
maksadıyle 1974 yılında 500 ilâ '600 meıgawatlık 
Ib'ir nükleer santralinin kurulmasının plânlamış 
.olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak bu ka
rarın gereik plâncılardan ve (gerekse i Hükümet
ten geçirilmesi bir hayli güç olacaktır. Bunun 
içim Sayın Bakanlıktan bu projıeyi desteklemesi
ni ve bu yatırıma ıbaşlaomasınm temi|ı .edilmesi
ni rica ediyoruz. Ancak bu konuda d i ne kadar 
paihalı olursa olsun en ileri teknolojileri mutla
ka almaJk durumundayız. 

Mulhterem milletvekilleri, şimdi I geliyorum 
Bakanlığın teknıollojik faaliyetlerine : ; 

I 
Biliyoıilsunuz Sanayi Bakanlığı 2 yıldan beri 

aynı zamanda Teknoloji Bakanlığı üajt'vanınî da 
aimışıtır. Tabiîdir M, Türlk sanayiinin teknolo
jik ihtiyaçlarını karşılamak, artık kesinlikle bu 
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Bakanlığın aslî görevlerinden biri olmuştur. 
Ancak geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda bu 
konuda ne gibi bir faaliyet yapılacağı hususun
da bütçede hiçlbir kayda rastl aramadığı gibi, bir 
kuruşluk tahsisatı da yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, 
Greçlen yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

bütçesi üzerimdeki görüşlerimizi arz ederken, 
ıbu Ikonuya önemle işaret etmiş ve demiştim ki; 
sıon 1'5 - 20 yıldan beri teknoloji o kadar süratle 
ilerliyor ki, evvelce 150 senede, kaydedilen ilmî 
ve teknlolojik gelişmeler son yıllarda her 5 yılda 
bir kayideldilmiekteltdir. Yine deımiştim 'ki; bu ge
lişmeleri yakinen takilbetmek ive bizatihi 'bilim
sel ve teknolijik araştırmalara başlamak mem
leketimiz için son dereıce hayatî bir meseledir. 

Saıyın Bakan ve muhterem Bakanlık erkânı, 
bilirmisiniz ki, memleketimizde kurulan her te
sis için maliyetin asigarî '% 10 ilâ % l!5'i kadar 
teknolojik bilgi ve beceri parası duş ülkelerle 
ödüyoruz. Meselâ kurduğumuz Petro - Kimya 
iSanayii için 800 milyonluk yatırımım 196 mil-
yıon lirası dış ülkelere teknolojik bilgi ve beceri 
karşılığı ödenmiştir. Asgarî hesaplara göre, yıl-
i'da yaptırılan tesisler d olay isiyle 700 ilâ 800 mil-
yion lira teknolojik bilgi ve beceri parası ödü
yoruz. 

Mesele bununla da bitmiyor, tesislerimizin 
verimli çalışması gelişen teknolojileri takibet-
mek ve uygulamaya da bağlıdır. 

Yine bilir misiniz ki, teknik enformasyıon 
ve bilgi noksanlığından tesislerimizden bâzıları 
İptidaî teknolojilerle kurulmuştur. Mevcutların 
birçoğu demode teknolojilerle çalışmaktadır. 
Bu ise, memleket ekonomimize fevkalâde büyük 
zararlar ika etmektedir. 

Bu konuda hangi fabrikalarım hatalı tekno
lojilerle, tdemıade teknolojilerle kurulduğunu 
ismen söylemek istemiyorum. Ben, umumî mâ
nada kullandım. Sayın Bakanlık arzu ederlerse 
kendilerine isimlerini veririm. 

Sayın Bakan ve muhterem Bakanlık erkânı, 
cihetteki bütün bunları bilirsiniz ve bilmek 
mevkiindesiniz de. Ancak gel gör ki Sanayi Ba
kanlığına tümüyle mevdu olan bu görevlerin 
yapılmasında ne yeterli imkânı, ne de salâhiye
ti mevcut değildir. 

(jMıihterem milletvekilleri; 
1961 'den itibaren Türkiye'nin kurtuluşunun 

ve kalkınmasının sanayileşme ile olacağına 

bütün siyasî teşekküller olarak ve milletçe 
inanmış VÜ bunun için bilhassa bütçe müzake
releri sırasında hepimiz güzel temenniler, tek
lifler ve görüşleri bu kürsülerden söyleriz. Za
man zaman Sanayi Bakanlığını över, bazan da 
kınarız. Bilirmisiniz ki, Sanayi Bakanlığının 
henüz ciddî bir teşkilât kanunu yoktur. Neler
den sorumlu olduğunu ve ne gibi yetkileri bu
lunduğu belli değildir. Aslında kendisine mev
du olması lâzım gelen işlerin bir çoğu başka 
Bakanlıklarda görülmektedir. 

Bu' kadar hayatî bir konunun mutlaka bir 
yetkilisi ve o derecede sorumlusu olması lâzım 
gelmektedir. Sanayi Bakanlığı sanayi ile ilgili 
tüm meselelerde tam yetkili ve karar mercii ha
line getirilmelidir. 

Bunun için Bakanlık sanayinin tümünde söz 
sahibi olmalı, muhtelif bakanlıklardaki sanayi
ler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanma
lıdır. Enerji politikasında söz .sahibi olmalıdır. 
Teknolojik araştırma ve geliştirilmeleri bu ba
kanlık yürütmelidir. Sanayi plânlamasını tü
müyle bu bakanlık yürütmelidir. Teşvik tedbir
lerinde söz sahibi olmalıdır. Bütün İktisadî Dev
let Teşekküllerinin organizasyonu ve yöneti
minde bu Bakanlığın kesin söz sahibi olması 
lâzımdır. Sanayi mamulleri fiyat ve kalite kont-
rollarıuın bu Bakanlıkça.yürütülmesi lâzımdır. 
Bu faaliyetlerin siyasî sorumluluğu durumunda 
olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yukarda 
saydığımız yetkileri bulunması hem gayrikabili 
içtinap bir keyfiyettir, hem de bizatihi bu Ba
kanlığın hakkıdır. 

Sayın bakanlıktan ağyarını mâni efradını 
eamî ve memleket ihtiyaçlarına tümüyle cevap 
verebilecek bir Teşkilât Kanununu çabuk ola
rak meclislere sunmasını istirham ediyoruz. 

Muhteremi milletvekilleri; 

Hızla gelişen teknolojiyi günü gününe taki-
bederek alâkalı kuruluşlara aktarmak her dal
da bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak 
üniversitelerimizle teknolojik araştırma kuru
luşları ve tatbikatçı sanayi kuruluşları arasın
daki koordinasyonu sağlamakla görevli bir 
merkez teşkilâtının bakanlık bünyesinde der
hal kurulması lâzımdır. Bu merkez teşkilâtı her 
sanayi dalı için alâkalı kuruluşların iştiraki ile 
birer bilimsel ve teknolojik araştırma merkezi 

| kurmalıdır. Ayrıca, dünyada mevcut gerek hu-
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husi ve gerekse beynelmilel araştırana, geliştir
me kuruluşları ile temas kurarak gelişen tekno
lojiyi günü gününe takibetmeli gerekli gördü
ğü kuruluşlarda temsilci bulundurmalıdır. Tür
kiye Bilinı'sel ve Teknik Araştırma Kurumu ya
ni TÜBİTAK mutlaka Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına bağlanmalıdır. 

Yurtdışı teşekküllerin verdikleri yüksek ih
tisas ve doktora bursları Türkiye'nin ihtiyaç 
duyduğu konulanda ve yetenekli kimselere yap
tırılmalıdır. Ayrıca Türk üniversitelerinde ve
rilen doktora ve ihtisaslar da mutlaka ihtiyaç 
duyulan konularda olmalıdrı. 

Bu teşkilât gerektiği şekilde ve yetenekli 
kimselerle kurulduğu takdirde üç - bevŞ yıl sonra 
teknoloji alanında büyük ölçüde kendi kendi
mize yeterli bir hale gelebileceğimiz gibi, bâzı 
sahalarda da teknolojik bilgi ve beceri satar 
hale gelebiliriz. Dolayısıyle her yıl ödediğimiz 
milyarların büyük bir kısmını tasarruf etmiş 
olacağız. 

Yıükse'k bilgi, ihtisas ve asgarî bir iki lisan 
bilmeyi isteyen bu işin yürütülmesi 'elbette Per
sonel Kanununun imkânları içinde olamaz. Bu
nun için bu konularda çalışacak .mütehassıslara 
mukaveleli çalışlnıa imkânları sağlanmalıdır. 

•Sayın milletvekilleri; 

Elbette ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
bütün meselelerini 20 dakikalık zaman içinde 
eleştirmeye, görüşlerimizi ve gerekçelerini tü
müyle izah etmeye imkân yoktur. Ayrıca biliyo
rum ki, Sayın Bakan ve onun güzide Bakanlık 
kadrosu bu meseleleri en az benlim kadar bil
mektedirler. Ancak, görüşlerimizden faydalan
mayı düşünürlerse her konuda daha ayrıntılı 
görüş ve gerekçelerimizi arz etmek için her za
man emirlerine amade olduğumu arz etmek is
terim j 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1973 yılı 
Bütçesi milletimiz, ve sanayimiz için başarılı ol-
masını, ayrıca bu çetin ve imkânsızlıklarla dolu 
mücadeleden Bakanlığın zaferle çıkmasını dili
yor, hepinize Adalet Partisi Grubu ve şahsım. 
adına saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı, C. 
H. P. Grubu adına, buyurunuz efendim. Saat 
15,50. 

C. H. P. GRUBU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

1973 malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı Bütçesi üzerinde C. H. P. Millet Meclisi 
Grubu adına görüşlerimizi anahatları ile arz 
etmeye çalışacağım. 

Bir memleketin kalkınmış bir ülkfe hâline 
gelebilmesi için sanayi bakımımdan kalkınmış 
olması gerçeği bugün tüm milletlerce anlaşıl
mış bulunmaktadır. Sanayide kalkınma, ka
nımızca hürriyetçi ve sosyal adaletçi bir görüş
ten ayrılmadan gerçekleştirilmelidir. Toplum
da her ferdin sanayi gelirinden ve tüm gayrı-
safî millî hâsıla artışından, çalışması ve gay
reti oranında pay alması gereklidir. 

Memleketimizin kalkınmasında bir araç de
ğil, bir hedef olarak ele alınan sanayi politi
kasını düzenleme/k, uygulamak, ayrıca Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kamu İkti
sadî Kuruluşlarının kârlılık esasına dayanan 
yönetimini temin etmek görevi, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına verilmiş bir görevdir. 

Memleketimizde sanayileşme hareket ve ça
baları Cumhuriyet idaresiyle başlamıştır. An
cak, düzenli ve dengeli bir kalkınmanın ge
reği olan plânlı sanayileşme hareketi memleke
timizde plân fikrinin benimsenmesi sonucudur. 
Geçen 13 yıl içinde plân fikri, bu fikrin bâzı 
sloganlarla ret ve inkârına kalkışanlarca dahi 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Ekonominin bü
tünlüğü ve kalkınmanın bilinçli ve tutarlı ça
balarla gerçekleşebileceği görüşü, kamuoyuna 
böylece malolmuş bulunmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda sanayjinin katma 
değer artış hızı % 12,3 olarak öngörülmüş idi. 
Plân dönemi sonucunda bu hız % \ 9,7 olarak 
gerçekleşmesine rağmen, her yıl artan bir hız
la istikrarlı bir sanayileşmeye doğru;gidilmiştir. 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde b(u istikrarlı 
gidiş tersine dönmüş, o kadar ki, 1070 yılında 
bu hız % 2,5'a kadar düşmüştür. |Katma de
ğer artış hızı % 12 olarak öngörüldüğü halde 
% 7,6'da kalmış, buna mufkaıbil hikmetler ke
siminde anormal artışlar ortaya jgıktığmdan 
dengeli ve sağlıklı gelişmenin gereği olan yapı, 
değişikliği sanayimizde sağlanamamıştır. Bu 
dönemde özel teşebbüs kesiminde gerekli kon
trol ve disiplin sağlanamadığı gibi, | Kamu îk-
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tisadî kuruluşlarının içincle bulıunduikları zor
luklar giderilemömiş, sermaye yetersizliği ve 
büyük ölçüde borçlanmaların önüne geçileme
miş, bunun sonucu da bu kuruluşlar sanayi 
kalkınmamızda gerekli şiekilde ettikili olamamış
lardır. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının sermayeleri 
'kendi ihtiyaçlarına bile yetâşmezüden, bâzı işti-
ralklere geniş çapta sermaye yatırımına zorlan
maları, bu kuruluşların yıllık 1,5 milyar lira
yı bulan faiz ödemelerine yol açmış, özel te
şebbüsü Devlet sermayesi' ile finanse etımek gi
bi sakat bir zihniyetin sonucu olan bu uygula
ma, sanayi kalkınmamızda büyük önem taşı
yan kamu kuruluşlarını ımeflüç hâle getirmiştir. 

Kamu İktisadî kuruluşlarının sermaye ihti
yaçlarının bilimsel bir açıdan incelenip sağlan
ması gerekirken, bu kuruluşların kârlılıklarını 
düşüren iç ve dış nedenler unutulmuş, adetâ 
(kendi hallerine terk: edilmişlerdir. Bu kuruluş
ların her birinin çalışma alanları dahi kesinlik
le tespit edilememiş, üretim maliyetlerinin tam 
olarak tesbotti bile imkân dâhiline sokulamamış 
maliyetlerin düşürülmesi içi ngerekli tedbirler 
alınmamıştır. Kamu kuruluşlarının imalâtı, 
özel girişimlere tatlı kârlar sağlıyacak istika
mette geliştirilmiştir. 

Değerli millet vekilleri, 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda sanayi sektörü

nün büyümıe> hızı % 11,3 olarak saptanmıştır. 
22 milyar liralık yatırım yapılması öngörül-' 
muktedir. Kanımızca, üçüncü Beş Yıllık Plân
da sanayi politikası da yanlış tespit edilmiş bu-
lunimaktiadır. Kaımu iktisadî kuruluşlarının 
bugünkü halleriyle ve özel kesimin disipline 
edilmemiş durumu ile bu yatırımların gerçek
leştirilebileceğini kabul etmek zordur. Tespit 
edilmiş bulunan sanayi politikası; sosyal ada
letsizliğin ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin 
artması, bölgelerarası dengesizliğin ve hayat 
pahalılığının devamı pahasına sanayileşmektir. 

1973 yılı Bütçesinin tümünde olduğu gibi, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait bütçe bö
lümünde de bu görüş yansımaktadır. Bu yan
lış politika sonucu tarım sektöründen sanayi 
sektörüme kaynak aktarma olanağı tarım kesi
mine verilmemiştir. Kanımızca İkinci Beş Yıl
lık Plân dönemi sonucunda görüldüğü gibi, 
1973 yılında da yatırım malları üretiminde ge
lişme olmayacak, buna mukabil tüketim mal

ları sanayii», montaj ve ambalaj sanayiinde dı
şa bağlı gelişme devam edecek, bunun sonucu 
doğacak olan anormal hizmet büyümıesi sana
yiimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Ara ma
lı ve yatırım malı üretiminin gerçekleştirileme-
mıesi, enflasyonist baskıyı artıracak, hayat 
pahalılığı günden güne artarak köylü, işçi ve 
dar gelirli vatandaşın taşıyamıyacağı bir ağır
lığa ulaşacaktır. Bütçenin carî harcamalar 
bölümündelki ödeneklerin kabarıklığı, transfler 
harcamalarının yatırım harcamalarına oranı 
bu görüşümüzü kanıtlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
1973 yılı içinde de istikrarın sağlanamaya

cağı anlaşılmaktadır. 1972 yılı içinde istikrarı 
sağlayamayan Hükümet, kısmî bir istikrar 
sağlama bahanesiyle üreticinin ürettiği malla
rın fiyatlarını asgarî ölçülerde dondurmuş ve 
işçi ücretlerine baslkı yapmıştır. Fakat alınan 
sonuç bu tedbirlerle istikrarın sağlanamayaca
ğını göstermiştir. 

Sayın Sanayi' ve Teknoloji Balkanı, mutlak 
bir istikrarın sağlanamıyacağını, yılda % 4 -
6 oranında fiyat artışlarının normal olduğunu 
ifade etmektedir. Bu artışa Türk Milleti razı
dır; fakat Türkiye'deki fiyat artışlarının, özel-
lükle sanayi mamullerindeki fiyat artışlarının 
% 40 - 50 civarında olduğu düşünülürse, Sa
yın Bakanın görüşüne iltifat etmek mümkün 
olmaz. Sayın Bakan, fiyat artışlarının başlı
ca nedenleri arasında Personel Kanunu tatbi
katını ve işçi ücretlerine yapılan zamları gös
termektedir. Kanımızca bu görüş de doğru 
değildir. Memur ve işçi kendilerine düşen bü
yük fedakârlığı yapmışlar ve memleket sever-
likte millî şuura ulaştıklarını ispatlamışlardır. 
Yapılan zamlar, işçi ve memura eskiye naza
ran daha iyi bir yaşama ortamı getirmemiş, 
fiyat artışları, ücretlere yapılan zammı birkaç 
misli ile alıp götürmüştür. Hükümet, pahalı
lığın başlıca sebeplerinden olan hizmet gider
lerindeki artışları görtmezlükten gelmiş, bunun 
önlenmesi için hiçbir çaba sarf etmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Anayasamızın da kabul ettiği karma 
ekonomiye taraftardır. Ancak, ekonominin 
hâkim noktaları Devlet elinde bulunmalıdır. 
Bugün Hükümet, sanayi kalkınmasını özel 
teşetblbüsün inisiyatifi ve insafından beklemek
tedir. Özel yatırımlarda özendirici bir yol ol-
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duğu iddiasıyla teşvik tedbirleri getirmekte, 
•vergi, gümrük ve sair muafiyetler sağlamakla 
sanayide kalkınmayı halledeceğini ummakta
dır. Bu maksatla Meclislere sevk edilmiş bu
lunan tasarı, Meclisimize geldiğinde tabiatıy
la münakaşası yapılacaktır. Ancak bu tasarı». 
nın getirdiği tedbirlerle özlenen hızllı bir sana-
yileşmienin mümkün olup olmayacağının anla
şılması için konu üzerinde kısaca durmak işiti
yorum. 

Saym Sanayi Bakanı, Bütçe Komisyonunda 
olduğu gibi, «Bu tasarı geldiğinde bu konuyu 
görüşürüz» diye geçiştirmez ümit ediyorum. 

Kalkınma stratejimizde kamu sektörü alt 
yapı yatırımları ile çok büyük ve riskli veya az 
ıkârlı alanlarda sanayi yatırımı yapacak, kârı 
ço'k risksiz kısa sürede amortisman sağlayacak 
sahalardaki sanayi yatırımları özel girişime bı
rakılacaktır. Böylece millî gelir içinde sanayi 
gelirinin artacağı, iç ve dış tasarrufların sa
nayi alanına yöneleceği nihaî tasarruf oranı
nın % 38'e yükseleceği, Ortak Pazar ülkele
riyle reıkaibıet edleibileeek seviyeye ulaşılacağı, 
iç rekabetin kendiliğinden doğacağı, monopol
lerin kalkacağı, bilgisine güvenen herkesin sa
nayi alanında yatırım yapabileceği iddia edil
mektedir. Hükümet, bu hedefe varabilmek 
İçin, hâlen uygulanan teşvik tedbirlerini kâfi 
görmemekte, yeni teşvik tedbirlıeritnin reform
cu bir görüşle ve cesaretle ele alındığını iddia 
(etmektedir. Tasarıya göre; özel teşebbüs sa
hibinden Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, 
ithal Vergisi ve resimleri alınmayacak, kısmî 
Gümrük Vergisinde taksitlendirme yapılacak, 
10 yıla kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi alın
mayacak, yatırım indirimleri yapılacak, temel 
maddeler İstihsal Vergisinden muaf tutulacak, 
vergi iadeleri yapılacak, banka ve sigorta iş
lemleri, vergi, reisim ve harçtan muaf tutula-
oaJk, orta ve uzun vadeli sanayi kredileri tica
rî bankalar vasıtasıyla verilmekle beraber, faiz 
farkları Devlet Hazinesinden sanayici adına 
bankalara ödeneeek, kâr marjları yükseltile
cek, bu tedbirler sonucumda da özel girişimci 
sanayi yatırımı yaparak memleketin kalkınma
sını sağlayacak. 

Değerli arkadaşlarım, Bu tasarı ile yapıl
mak istenen, kamuoyunun gözünden ne kadar 
gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın, sanayide hız
lı kalkınma için ne kadar vazgeçilmesi müm

kün olmayan tedbirlermiş gibi gŞsterilımeye 
uğraşılırsa uğraşılsın, sayıları 150 f 200 civa
rında bulunan büyük sermaye çevreleri ve on
ların temsilcileri bu tedbirlerin yurt çıkarları
na ve geniş halk yığınlarının yararıiıa olduğu
nu muhtelif yayın organları ile ne kjadar iddia 
ederlerse etsinler, yapılan işin adı : jDevlet im
kânlarının, Hazine musluğunun, büyük ser
maye çevrelerinin hiçolmazsa bugünkfü halleriy
le hiçbir zaman yurt çıkarma ve gen|iş halk yı
ğınlarının faydasına olmayan israfların dibi 
delik kovasına çevirmekten başka bir} mâna ifa
de etmez. Bu tedbirler, zaten bozujk olan dü
zeni, yoksul halkı daha da yoksullaştırarak, 
büyük sermaye çevrelerinin lehine daha da 
bozmaktan öteye hiçlbir sonuç vermeyecektir. 
Yoksul halkın, işçi ve memurun ödediği vergi 
ve yarattığı imkânlarla besleme özejl teşebbüs 
yaratarak sanayi kalkınmasının yapjmş ve ta
mamlamış bir tek ülke yer yüzünde! gösterile
mez. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde : 

1. Özel teşebbüs kısa sürede çok ikâr bekle
diği ve buna alıştırıldığı için yatırınjr malı ve 
ara malı üretimine gitmeyecek, tüketim malı 
üretimi artacak,ara malı üretimi ise sıhhatli ol
mayan tüketim malı üretimine yarayacak şekil
de artacak, sonuçta, hizmet sektöründe hâsıl 
olacak anormal büyüme fiyat artışlarını ve ha
yat pahalılığını teşvik ederek enflâsyonist bas
kıyı büsbütün artıracaktır. 

2. Fabrika imâl eden fabrika, makine imâl 
eden makine demek olan sanayileşmece sıhhatli 
ve dengeli hiçbir ilerleme kaydedijemeyecek-
tir. I 

3. İç tasarruf sağlanamayacak, kjredi düze
nindeki adaletsizlikler devam edecek,] teşkilât
lanmamış kredi piyasası adı ile meşruljaştırılmak 
istenen tefeci, aracı ve komisyoncular bundan 
geniş ölçüde faydalanmaya devam edecekler, 
bankaların ticarî kredi kârlarına do ranulama-
dığı, gerekli tedbirler bugünden alınamadığı 
için özel girişimciler adına, faiz farkları Hazine
den ödenecek, bunun sonucu kamu yatırımları 
için yetersiz olan Kamu İktisadî Kuruluşlarının 
sermayeleri de azalacağından Kamu İktisadî 
Kuruluşlarının yatırımları da büyük ölçüde ya
pılacaktır. 

4. Bölgelerarası dengesizlik daha da arta
caktır. Çünkü bu tasarı özel girişimciyi gerice 
yörelere yatırım yapmaya zorlayamalmaktadır. 

— 62 
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Bu hakikati Hükümet ve Sayın Sanayi ve Tek
noloji Bakanı ne kadar inkâr ederse etsin, özel 
girişimcilik temsilcisi olduğunu beyan eden bir 
şahsın televizyondaki bir açık oturumda yap
tığı itirafla durumu kamuoyu öğrenmiş bulun
maktadır. 

Türkiye'de bölgelere göre yatırım dağılımı 
şöyledir: Marmara'da % 61,5; Ege'de % 4,2; 
Akdenizde % 11,8; Güney - Doğuda % 5,6; Do
ğuda % 1,5; îç - Anadoluda % 5,2; Karadeniz-
de % 5,2. 

Değerli arkadaşlarm, dikkat edilirse bu ra
kamlarda kısmî bir denge görülmektedir. Bu 
dengeyi yaratan kamu yatırımlarıdır. Özel sek
tör yatırımları Marmara ve Akdeniz çevresinde 
yoğunlaşmıştır. Küçük sanayii özel girişimcileri 
bu tasarıdan yararlanamayacaklarına ve • başka 
bir deyimle 5 milyon liranın altında yapılacak 
yatırımlar bu tedbirlerden yararlanamayaca
ğına, gerice bölgelere büyük sanayicinin yatırım 
yapması için gerekli itici faktörler de bulunma
dığına göre, dengesizlik daha da artacaktır. 

5. Bu tasarıyle esasen fahiş olan kâr marj
ları geniş halk yığınları aleyhine artacaktır. 

Türkiye'de sanayim öz varlığına göre kâr 
marjları şöyledir : 

Gıda ve içki sanayiinde % 40 - 45, Madenî 
eşya sanayimde % 50 - 75, Oto ve yedek parça 
sanayiinde % 45 - 75, Elektrik - ampul sanayiin
de % 40, Traktör ve otomobil sanayiinde % 25 -
50, kibrik sanayiinde % 30 - 40'tır. 

Bu oranlara aracı firmalar, yavru firmalar 
ve karaborsa satışlarıyla elde edilen kârlar da
hil değildir. Bu kâr marjı yetişmiyormuş gibi, 
daha da arttırmaya gidiliyor. Büyük sanayici 
faydasına kâr oranlarını yükselten bu tedbir
ler karşısında emeği ile geçinen dar gelirli çift
çi, köylü, işçi ve memur ve esnaf kitlesinin dü
şeceği güç durumu anlamak zor olmasa gerek
tir. Hükümet, büyük sermaye saihiıbinin serma
yesini daha da artırabilmesi için halktan Dev
let aracılığı ile büyük sermaye sahibi sanayi
ciye ödemede bulunmasını istemekte ve bu yol
da çalışmaktadır. 

6 — Bu teşvik tedbirleri, Anadolu sanayi
cisinle, özellikle gerice yörelerdeki sanayiciye 
veya bu yörelere yatırım yapmak isteyenlere 
hiç bir fayda sağlatmadığı gibi, aksine küçük 
sanayici aleyhine haksız rekabeti tahrik ede
cek, küçük sanayiciye ezecek, büyük sanayici-

t nin leihine devam eden iç monopolü devam et
tirecektir. Çünkü, 5 milyon liranın üstünde ya
tırım yapabilecek özel girişimciyi gerice böl
gelerde bulmak mümkün değildir. 

7 — Bu tasarıyla hazine, gümrük, gelir, ku
rumlar vergisi gibi vergilerden mahrum kala-
ca'ktıır. Zaten.Devlet traktör, kamyon gibi mon
taj sanayii mamullerinin karalborsa satışınidan 
elde edilen kârdan vergi alamazken, yeni yeni 
vergi kayıplarına uğrayacaktır. 

I 8 — Sosyal adaletsizlik ve vergi adaletsizli
ği büyük sanayici lehine artacak, istihdam im-

j kânı yaratılamayacağı için işsizlik sorunu çö
zümlenemeyecektir. Tabiatıyla böyle sakat bir 
sanayi politikasıyle Ortak Pazar Devletlerinin 

I sanayi seviyelerine ulaşmak ve onlarla serbest 
pazarda rekabet imkânına kavuşmak da müm
kün olamayacaktır. Ortak Pazar Ülkelerinin 
bugün için fert basma geliri ortalama olarak 
yılda 2 bin dolar civarında, bizde ise fert başı
na düşen gelir yılda 310 dolar olduğu düşünü
lürse, bu görüşümüz, daha da 'kuvvet kazanmış 
olur. 

Değerli milletvekili eri, Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığının 1973 malî yılı bütçesi raporun
dan öğreniyoruz ki ; 5 . 2 . 1972 - 30 . 11 . 1972 

j tarihleri arasında verilen yatınım, indiriminden 
daha ziyade gıda, içki, dokuma ve giyim sana
yii, madenî eşya sanayii istifade etmiş ve belge 
almıştır. Öte yaridan 15 . 9 .1967 - 31 . 12 . 1971 
tarihleri arasında 510 adet firma 474^ sayılı Ka
nun gereğince 906 837 666 lira, 1972 senesi 
içinde 11 aylık dön'em zarfında 600 firma 
1 253 244 197 TL. lık vergi ve resim muafiye-

I tin'den yararlanmışlardır. 
1 . 1 . 1972 - 30 . 11 . 1972 tarihleri arasm-

I daki taksitlendirllen vergi ve resimler setktönel 
I 'dağılım itibariyle şöyledir : Kamu sektörü 

9 659 076 lira, özel sektör 246 674 4.6li liradır. 
I 1972 yılı içinde 11 ay zarfında kamu sektöra 
I için muaf vergi ve resimler tutarı 784 735 889 
I lira iken, özel se'ktörün aynı dönem zarfında 
I muaf vergi ve resimler tutarı' 1 59ı5 405 633 li-
I raya ulaşmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
I ğma Şubat 1972 tarihinden 30 Kasım 1972 ta-
I rihine kadar belge almak için yapılan müra-
I eaatlar yekûnu TL. olarak 52 milyar liradır. 
I Bunlardan değerlendirilmesi tamamlanan yatı-. 
I rım tutarı 2)5 milyarı bulan 284 proje için teş-
I vık belgeleri verilmiştir. Devlet Plânlama Teş-
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• kilâtı dönemlinde 3,5 yıl zarfında 266 projeye 
11 milyarlık yaitıırııma tekabül eden teşvik bel
geleri ve yine Dış Ekonomik İlişkiler Bakan
lığı) zamanın'da bir yıl içinde 1,365 milyar lira
lık yatırını tutarında 3!5 projeye belgeler veril
miş, böylece teşvik belgesi alan proje adedi 585 
olup, toplam yatının tutarı 37,3 milyar liradır. 
Kanununca bu rakamlar mevcut yasaların teş
vik yönünden ihtiyaca kâfi geldiği anlamını 
ifade eder. Hal böyle iken sayıları 200Mi hiç 
bir zaman geçmeyen büyük sermaye ve büiyük 
sanayi çevrelerine Hazine imkânlarının .aktarıl
masının sebebini izah etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Yatırımı! teşvike evet 
diyoruz. Ama, bunun içdn sanayie finansman 
sağlanmalıdır. Harkın küçük tasarrufları Dev
let öncülüğü ve garantisi altında sanayi sektö
ründe değerlendirilmelidir. Ucuz faizli, orta ve 
uzun vadeli kredinin sanayie sağlanması için 
gerekli reformist hareketlere bugünden cesa
retle girişilmeli, kredi düzeninde gerekli deği
şiklikler yapılarak üretken olmayan sahalardan 
çekilecek kredi, üretken sanayi sektörüne ak
tarılmalıdır. Kısa vadeli, çok faizli işlenme kre
disi ile bankaların ticarî kredi sisteminin üze
rine cesaretle varılarak gerekli tedbirler alın
malıdır. Bugünkü bozuk kredi düzeni değişti
rilip, memleketimizin zengin ve fakat âtıl du
rumda bırakılan kapasitesi seferber edilip, mün
ferit küçük atölyeler ve zanaat erbalbı şeklinde 
çalışan sanayi organize edilerek, seri imalâta 
geçiş sağlanlmalıdır. işte bu takdirde, bugün 
sanayi sektörüne ucuz faizle temin edilmesi dü
şünülen uzun vadeli kredi miktarı 2 milyar li
ra ise, bu tedbirler alındığı takdirde bunun 
birkaç mislinin sağlanması mümkün olur. 

Dış kredi, Sanayi Bankası kredisi ve orta 
vadeli krediler, ıslahat yapılarak özel sektör 
finanse .edilmeli, krediler üretken sanayi yatı
rımı yapanlara özellikle gerice yörelerde yatı
rım yapacaklara verilmeli, sanayi siteleri ku
rulunken bu yöreler öncelikle ele alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, birinci konuşma 
süreniz dolmuş bulunmaktadır, ikinci sürenizi, 
10 dakikanızı kullanacaksınız, buyurunuz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Bu
gün Türkiye'mizde montaj ve ambalaj sana
yiin montaj talimatnamesine aykırı sonucu 
halk üzerindeki sömürüsü devam edip git

mektedir. Sanayiimizi dışa bağlı ve muhtaç 
montaj ve ambalaj sanayii olmaktan kurtar
maya mecburuz. Kurulmuş sanayi tesislerinin 
tam kapasite ile çalıştırılmadıkları bir haki
kattir; bu konunun halli de şarttır. Mamul 
madde üreten sanayi kuruluşları ile bunlara 
ham veya yarı mamul madde temin eden sa
nayi kuruluşları arasındaki organizasyonun 
tam olarak teminine ve aynı. zamanda dev
reye girmelerinin sağlanmasına çalışılmalıdır. 

Enerji politikası sanayii âtıl bırakmayacak 
şekilde halledilmelidir. Bugün, bilhassa Fe-
rid Melen Hükümeti zamanında takibedilmek-
te olan enerji politikasının bu yolda Türk 
milletine ve sanayicisine ümit verecek durum
la olmadığını, üzülerek ifade etmek mecbu
riyetindeyiz. Biran için tüm sanayi yatırım
larının gerçekleştiği kabul edilse bile, ge
rekli enerjinin temin edilememesi halinde 
bu kuruluşlardan istifade etmenin imkânı ol
madığı aşikârdır. Öte yandan, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı, bir avuç zengin sanayici
nin işini takibeden, yalnızca onlara hizmet 
eden bir kuruluş olmaktan çıkmalıdır; halkın 
tasarruflarını sanayi yatırımlarında değerlen
dirmede halka yol gösteren Devleti halkın 
yanımda, ona yardımcı ve güven verici hale 
getiren bir düzen kurulmalıdır. Bütçe Ko
misyonunda yapılan müzakereler sırasında, 
Sayın Bakanın bu hakikati kabul etmiş ol
ması, bize ümit vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bugün memleketi
mizde bir montaj ve ambalaj sanayii vardır, 
dedik. Bu sanayi montaj talimatnamesine 
tabi olarak çalışır. Bu talimatname bugüne 
kadar tam olarak uygulanamamış, uygulan
mamıştır. Görünen odur ki, . bundan sonra da 
tam olarak uygulanamayacaktır. Sayın Bakan, 
bu kürsüden montaj ve ambalaj sanayii kuru
luşlarından hangisinin gerekli sür^ içinde 
gereği kadar yerli aksam kullanabildiğini ve 
gerekli döviz tasarrufu sağlayabildiğini, sa
nayiimizi dışa bağlılıktan kurtarabildiğini 
ifade ve ilân etmelidir. 

Bugün bir şöıför veya herhangi bir vatan
daş kamyon veya otobüs almak istese, der
hal alamamaktadır. Çok önceden maliyet be
delini firmaya peşin olarak yatırmak ve tes
lim sırasında firmanın istediği miktardan ve 
bedelden almak mecburiyetinde kalmaktadır. 
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Alıcı vatandaşın maliyet fiyatının çok 
üstünde satıldığı anlaşılan bu gibi vasıtaları 
almak suretiyle firma hesabına çalışmaktan 
öteye hiçbir kârı olmamaktadır. Traktörde 
de durum daha iyi değildir. Bugün banka 
veya Tarım Kredi Kooperatifi kanalıyle çiftçi 
vatandaşın traktör alması mümkün olmamak
tadır. Çünkü, aynı traktör karaborsada 25 - 30 
bin lira yüksek fiyatla alıcı bulabilmekte
dir. Sayın Bakan, Bütçe Komisyonunda biz, 
mevcut yasalara göre imalât fiyatını tespite 
yetkiliyiz. Parekende satış fiyatını kontrol 
edemeyiz. Bu kontrolü yapmaya firmalar yet
kilidir. Yasa yetersizliği vardır», diyerek işin 
içinden sıyrılmaktadırlar. Bakanlık parekende 
satış fiyatını niçin tespit edemesin? Mütead
dit aracı ve yavru firmalar ve komisyoncu
lara niçin imkân verilsin? Bunları önleyici 
yasaların Meclislerimizden geçmesi zor mu
dur? Hükümetler bugüne kadar bu konular
da gerekli tedbirleri, yasaları . hazırlayıp ge
tirmişler de Meclisimizden mi çıkmamıştır? -

Değerli arkadaşlarım; biran için diyelim 
ki, yasalar yetersizdir.. Bakanlığın, firma
nın ruhsatını iptal etmeye, ithalât iz
nini veya kolaylıklarını kaldırmaya yet
kisi de mi yoktur? Kanımızca bu yetki 
vardır. Fakat Sayın Bakan, montaj sana
yicisine «çok pahalı satıyorsunuz, anormal 
kâr ediyorsunuz, normal kâra alışmanız 
lâzım» gibi hiçbir netice vermeyecek olan 
ve âdeta yalvarma havası taşıyan sözlerle 
yetinmekte, bu güçlü çevrelerin vatandaşı 
sömürmesini önlemek için gerekli azim ve 
casareti kendisinde bulamamaktadır. Zaten bu 
azim ve cesaret Hükümette yoktur. 

Sayın Bakan, geçmiş yıllarla "traktör tale
binin tahminin üstünde olduğunu, 1973 yılın
da talebi karşılayacak imalâtın gerçekleş
tirileceğini , gerekirse ithalâta da gidilece
ğini ; konunun bir arz ve talep kanunu mese
lesi olduğunu, ifade etmişlerdir. Arz ve ta
lep kanunu, serbest rekabetin cari olduğu 
pazarlarda hüküm ifade eder. Monopol ko
nularında arz ve talep kanunu çalışmaz. Zira 
monopol sahibi firma, piyasaya daima tale
bin altında mal sürer. 1973 yılı içinlle de 
karaborsa devam edecektir. Gelecek yıl bizim 
haklı olduğumuz görülecektir. Türkiye'mizde 

ı halen 1 165 000 karasaban vardır. Hükümetin 
takibettiği bu yanlış sanayi politikası yüzün
den Türk köylüsünün karasabandan kurtarıl
ması mümknü olmayacaktır. Bugün lüks değil, 
her aile için bir ihtiyaç haline gelen binek 
arabalarını imal eden firmalar da tam bir mo
nopol kurmuşlardır. İspanya'da 24 bin liraya 
satıldığını duyduğumuz bu kalitedeki otomo
biller, Türkiye'de 70 - 75 bin lira civarında 
fiyatla vatandaşa malolmaktadır. Parçaların 
ithalle sağlandığı ve ithalde de monopol ol
duğu düşünülecek olursa, Bakanlığın buna 
mâni olması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; bu. sömürüyü önle
yemeyen Bakanlığın mevcudiyetinin sebebini 
anlamak cidden zordur. Sayın Bakan bu kür
süden ilân etmelidir : 1973 yılı içinde traktör, 
kamyon, otobüs, biçer - döver vs. gibi montaj 
sanayii mamullerinin parekende satış fiyatla
rını ve parça fiyatlarını Bakanlık tespit ve 
ilân edecek, kimse bu fiyatlardan fazlasına 
satış yapamayacaktır. 

Yine Sayın Bakan, kurulmuş sanayi te
sislerinde tam kapasite ile çalışmanın temin 
edileceğini ve âtıl kapasite nedeniyle tüketi
ciye inikas eden fiyat artışlarının önlenece
ğini de, kamuoyuna ilân etmelidir. 

Değerli milletvekilleri; sunî gübre konu
sunun yurdumuz için ne kadar büyük bir 
önem taşıdığını, tekrar etmeyi lüzumsuz gör
mekteyiz. 1972 yılında 2,5 milyon ton gübre 
ithal edildiği halde, içinde bulunduğumuz 
sene 4 milyon ton üzerinde ithalât yapılması 
öngörülmüştür. Yüzde olarak ifade etmek 
gerekirse, ithalât artışı % 60 m üzerindedir 
ve her sene de bu artış kaydedilecektir. Ta
rım Bakanlığı projeksiyon çalışmalarında; ta
rımımız iç'in yılda 20 milyon ton gübrenin 
kullanılması saptanmış bulunmaktadır. Yerli 
üretimimiz bu ihtiyacı karşılayacak seviyeye 
gelinceye kadar, bu ithalât devam edecektir 
ve bu suretle her sene 100 milyonlarca dolar 
dışarıya ödenmek zorunda kalınacaktır. Ye
teri kadar gübre üretebilmek için, Devletçe 
yurdun çeşitli yerlerinde gübre fabrikalarının 
kurulmaları öngörülmüştür. Maalesef kurul
muş olan fabrikalar da bugüne kadar normal 
kapasitelerine her nedense ulaşamamışlardır. 

Kamu sektörünce yaptırılıp, işletilmesi 
plânlanan gübre fabrikaları yönetim ve işletil-
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ınesi - bilindiği üzere - Azot Sanayii Genel 
Müdürlüğüne aittir. Bu sektöre bağlı fabrika
ların durumları kısaca şöyledir : 

Kütahya Fabrikası, senede 330 000 ton 
gübre üretecek olan Kütahya ek tesisleri, 3 
senenik 'kuruluşlundan bugüne kadar normal 
'kapasitenin ancak % 55'i kadar üretim yap
mıştır. 

iSamsun tesisleri, yıllık kapasitesi 220 000 
ton olduğu halde; bugün bu kapasitenin an
cak yarısını üretmektedir. 

Elâzığ tesisleri; yıllık kapasitesi 220 000 
ton olan bu fabrika ise, kapasitesinin % 10 
undan daha aşağı bir miktarını, yani 14 000 
ton üretim yapabilmiştir. Bu üretim görül
düğü ve talcdir edildiği gibi, çalıştırılan per
sonelin ücretini bile karşılaması mümkün de
ğildir. 

Arkadaşlar; burada üzerinde önemle dur
duğum bir mesele var : O da Gemlik Projesi
dir. 3 sene önce, kamu sektörüııce kurulması 
kararlaştırılan ve senede 600 000 ton gübre 
üretecek olan bu fabrikamın', o zamanki, ma
liyeti 450 milyon lira idi. Ne yazık ki ; 
geçen bu süre zarfında, müspet yolda en ufak 
bir adım dahi atılmamıştır. 5 ay evvel, ikinci 
defa tekrar ihale edilmesine teşebbüs edildi
ğinde alınan tekliflerde, puroje maliyetinin 
200 000 liralık bir artış göstererek, 650 mil
yona vardığı tespit edilmiştir. Ancak, yöne
ticilerinin tutumları nedeniyle bu ihale de 
'muallâkta kalmış ve bozulmuştur. Burada bi
raz tafsilât vermek istiyorum; fakat zamanım 
çok kısadır : 

Değerli arkadaşlarını; yapılmış olan bir 
ihalenin, en ucuz teklifi veren bir firmaya ya
pılmış olan bir ihalenin, yönetim kurulu ta-
rafmdaını başka bir firmaya çevrilmesi ve ya
pılan şikâyet üzerine; bu şikâyetin tahkikine 
memur edilen müfettişlerin - şikâyeti haklı 
görmüş olmaları ve böylece ihalenin feshedil
miş olması, işin içinde iş olduğu kanısını biz
de uyandırmıştır. Şimdi, bu tesisler için ye
niden yapılacak bir ihale, asgarî 100 milyon 
liralık bir Devlet zararına sebebiyet verecek
tir. Acaba, hangi kişi veya zihniyettir ki; ya
pılmış olan ihalenin, komisyonun ihalesini 
bildirdiği firmaya değil de, daha yüksek fi
yat veren bir firmaya yapılmasını isteyen 

kimdir veya hangi zihniyettir"? Bu surette 
Devletin zararıma sebebiyet veren şahıslar 
kimlerdir ve bu şahıslar hakkında - gerekli 
tetkikat, inceleme ve takibat yapılmakta mı
dır? Bunu da öğrenmek istiyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, ikinci konuş
ma müddetinizin sona ermesine bir dakika 
var.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — 
Çok az kaldı efendim. 

Muhterem milletvekilleri, 

Bugün sanayide ileri gitmiş ülkeler için
de demir - çelik sorununu halletmemiş bir 
ülke tasavvur etmek mümkün değildir. Tek
nolojik gelişmenin devamlılığı demir - çelik 
sanayiinin halline bağlıdır. Bizde demir - çelik 
konusunda günümüzün teknolojik ölçülerine 
uygun üretim yapmaya, maliyet fiyatların
da dış piyasa ile rekabet edebilecek duruma 
gelmeye mecburuz. Ortak Pazar ülkeleriyle 
olan ilişkilerimiz, tam üye olma yolumda 
erken adım atmış bulunmamız ve bu ülke
lere vermiş bulunduğumuz tavizler ve bu ta
vizlerin geri alınmaması gibi bir durum karşı
sında bu mecburiyeti dana da şiddetle hisset
meliyiz. 

Demir - çelik sanayiinde yurt içi talep ih
tiyacı yarı ürünlerde hamdemir, döküm piki, 
hamçelik ve döküm çeliğinde kendisini daha 
ziyade hissettirmektedir. Yurt içi yarı ürünler 
ihtiyacı 1973 yılında 1 668 milyon ton, ürün-1 
ler ihtiyacı da : 2 466 milyon ton olarak he-
saptanmıştır. Üçüncü demir - çelik tesisleri
nin 1973 yılı içinde de üretime sokulama
yacağı gerçeği karşısında yurt içi talep ih
tiyacını karşılamak iyin geniş çapta ithalât 
yapmak mecburiyetiyle karşı karşıca bulun
maktayız. 1972 yılında sadece çejlik olarak 
300 bin ton ithal yapıldığı düşünülürse ve 
1973 yılı içinde de 1972 yılma foranla de
mir - çelik ihtiyacının % 18 artacağı hesap
landığına göre 5 milyar TL. civanında itha
lât yapılıp döviz kaybının hasıl' olacağı an
laşılmaktadır. Türkiyedeki demir J çelik re
zervlerimiz tam olarak tespit edijmiş değil
dir. İlmî gerçeklere uygun etüt v|e çalışma
lar yapılmamıştır. Sağlıklı istatistik^ bilgiler 
toplanmış değildir. Bizim de, gelişjniş ülke
lerde olduğu gibi, demir - çelik birliği kur-
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mamız zarureti ortadadır. Plânlamanın bu bir
liğin kurulmasını uygun mütalâa etmiş ol
masına rağmen, araştırmalarda olduğu kadar 
tesislerin kuruluşların da isabetsizliklere ve 
gereksiz harcamalara sebebiyet verilmiştir. 
Ham randımanla çalışmanın temin edileme
mesi maliyet fiyatlarının yüksek olmasını 
intacetmiş, bu sonuç da sanayiin hızlı geliş
mesini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Yem sanayii, gıda ve içki sanayii, dokuma 
ve iplik sanayiinde, çimento sanayiinde, ima
lât arzu edilen seviyelere ulaşmakla beraber, 
fiyatlar çok pahalı olarak tezahür etmekte
dir. Bu fiyatlarla Ortak Pazar ülkelerinde 
söz sahibi olmamız da mümkün değildir. 

İktisadî kamu kuruluşlarında teknik ele
man sorunu, özellikle Personel Kanununun 
uygulanmasından sonra başlı başına önemli 
bir sorun halini almıştır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Biti
yor efendim. Bugün bir yan ödeme düşünülmek
tedir. Fakat bu yan ödemede kamu iktisadî ku
ruluşlarında yetişmiş teknik personelin bu ku
ruluşlarda kalmasını, sayın Bakan, temin ede
meyecektir. Dışa, özel sektöre akım devam ede
cektir sanırız. Bu meselenin üzerinde ciddiyetle 
durmak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarını, sanayide hızlı kalkın
ma zorunluluğunda hepimiz beraberiz. Ancak 
Hükümetin saptadığı politika ile hedefe vara
mayız. Hızlı kalkınma için; içeride halkçı, dışa
rıya karşı milliyetçi bir sanayi politikası izleme
ye mecburuz, özel girişime de imkân veren ve 
fakat Devlet önderliğinde halk topluluklarının 
tasarrufları ile sağlayacakları sanayi yatırımla
rına dayanan, yabancılardan çok Türk ulusunun 
yararına olacak bir sanayi devrimine girişmemiz 
zorunludur. Ekonomik gelişmemize hiçbir yararı 
olmayan spekülatif kâr kaynakları tıkanma!ı, 
kredi düzeni halk yararına düzeltilmeli, vergi, 
gümrük politikası, sanayide sosyal adalet ölçüle
ri içinde gelişmeyi etkileyecek halkçı bir görüşle 
saptanmalıdır. Sanayide, kalkınmak için tarım
dan kaynak aktarma imkânları tarım sektörüne 
verilmeli, kalkınmanın köyden ve köylüden baş
latılması şartı esası kabul edilerek üretici köy
lümün mahsulünün fiyatı, istikrar sağlayacağız 
bahanesiyle dondurulmamalı, köylüyü tefecile

rin sömürüsünden kurtarıp üretimini yükseltme 
imkânı aranmalıdır. Sermaye piyasasının geliş
mesi elbette teşvik edilmelidir. Ancak bu teşvik 
kamu yararını gözeten, kontrolün belirli birkaç 
zenginin elinde toplanmasını önleyen tedbirlerle 
gerçekleştirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, lütfen efendim. 
Sizi takiben diğer arkadaşlar da aynı şeyi ya
parlarsa ben, adaleti teessüs ettiremem, kura-
mam bu nizamı, mesele orada. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Sayın 
Başkan, haklısınız, fakat Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı gibi önemli bir Bakanlığın bütçesin
de bütün iyi niyetle yaptığım kısıntılara rağmen 
bundan daha fazlasını yapamadım. Bitmek üze
redir, lütfedin biraz.. 

BAŞKAN — Devam edin.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Eko
nomimizin temel niteliğinin karma ekonomi ol
duğunu ifade ettik. Ancak Devlet, özel teşebbüs 
ortaklığından ve özel kesimin Devlet kesesinden 
faydasız alanlarda beslenmesi gibi sakat bir sa
nayi politikasından vazgeçilmelidir. Yabancı ser
mayeden istifade edilecektir. Ancak bu istifade 
yurt gerçeklerine uygun olarak saptanmalıdır. 
Yalbancı sermayenin yatırdığını bir iki yılda al
ması, astronomik kârlar elde etmesi, gereksiz tü
ketim sanayi kollarına yatırım yapması, iç kredi 
kaynaklarımızı tüketmesi, dışarıya kâr transferi 
adı altında kısa sürede yatırdığımız birkaç misli 
ölçülerde döviz çıkarması önlenmeli, yabancı ser
maye zaruret halinde ve yeterli ihracat yapması 
şartıyle yurt gerçeklenme uygun alanlarda yatı
rana itimelidir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanının Bütçe Kar
ma Komisyonunda Meclislere sevk edilmiş bu
lunan tasarı kanunlaştığı takdirde getirdiği 
teşvik imkânlarından yabancı sermayenin de 
istifade etmiş olmasının yurt gerçeklerine ne 
derece uygun düştüğünün takdirini Türk Mil
letine bırakıyoruz. 

Hammaddesi ve enerjisi yerli olan sanayie 
öncelik verilip, döviz tasarrufu sağlanmadık
ça, sanayiimiz içte sömürücü, döviz kaynakla
rımızı ipotek altına alıcı ve ulusal sanayi kal
kınmamızı köstekleyici yolda işlemeye devam 
eden montaj ve ambalaj sanayimden kurtarıl-
madıkça tam bir sanayileşmeden bahsetmenin 
mümkün olamayacağını ve kaç yıl geçerse geç-
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sin, bu gidişle Ortak Pazar ülkeleriyle sanayi 
mamulleri konusunda rekabet edebilmemizin 
ve söz sahibi olabilmemizin mümkün olmayaca
ğını ifade etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bütçesinin Türk milletine, Bakanlık 
mensuplarına ve memleketimize hayırlı ve uğur
lu olmasını Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına temenni eder, grubum adına Yüce Mec
lisi saygiyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, kişisel 
görüşünüzü beyan edeceksiniz, 10 dakika ile 
sınırlıdır. Lütfen riayetkar olunuz ve biraz ev
velki süre taşımını bir hak olarak siz de kul
lanma niyetine sapmayınız. Saat : 16,25. Bu
yurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sayın milleltVekilleri: 

Türkiye'nin makûs talihini, geri kalmışlığı
nı yenerek, Türkiye'mizi muasır medeniyet sevi-. 
yesine çikanmak için çalışan başta değerli Sana
yi Bakanımız olmak üzere Bakanlığa bağlı bü
tün kuruluşları saygı ile selâmilaiyarak sözleri
me başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, fikirlerimi dört, 
beş madde halinde, temenni halinde gayet kısa 
zamanda arz edeceğim. 

1. — Sanayim bütün yurdumuz sathına ve 
(bilhassa geri kalmış il ve ilçelerimizle yayılması. 
Böylece ekonomik ve sosyal kalkınmanın birlik
te başarılmaJST. Bunu Hükümetimiz ve Sanayi 
Bakanlığımız uygulamaktadır. Bu uygulaması
na daha büyük içtenlikle devam etmesini temen
ni 'ediyorum. Bu 'malksaıtla başta sayın Sanayi Ba
kanı ve değerli arkadaşları olmak üzere ihdas 
etmiş oldukları çıok çeşitli teşvik uygulamaları 
milletmizce benimsenmiş takdirle anılmaktadır, 
şükranla yaidedilımektedir. Bu teşvik tedbirleri, 
birçok çevrelerin söylediği gibi, muayyen bir 
zümreye değil sanayiin yurt sathına yayılması
na ve bilhaisisa geri kalmış bölgelere gelmesini 
teşvik edici en mühim unsurlardan biridir. 
(Bravo sesleri). İtiraızlar üzerine şunu da söy
lüyorum ki. (Bravo .sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı heyecanlanmayım, 
İtirazları dikkat nazarınıza almayın, siz aynı 
tonda, devam edin, siz tahriklere kapılmayın, ay
nı tonda devam. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Türkiye' 
de bu yıl uygulamaya başlayan teşvik t'edlbirleri-
nin en az iki, üç misli caızip tedbirler İngiltere' 
nin fekoçya'sında uygulanmakta, Almanya'da 
uygulandı, Fransa'da uygulandı. (Ne imiş bun
lar sesleri). Zaman yok; okuyun öğrenin, ben 
öğrendim. 

2. — Kurulacak .sanayiin sanayiimiz e. ipltidaî 
madde üreten yerlerde kurulması. Tekrar odi-
ytonum bunu başta Sayın Bakana ve bilhassa il
gili arkadaşlarına, tekrar ediyorum; kurulacak 
sanayiin iptidaî madde üreten yerlerde kurul
ması, böylece iptidaî madde, nakliyatı sebebiyle 
meydana gelen mamul madde pahalılığımın da 
bir nebze olsun önlenmesi. Bu cümleden olaraPi, 
her zaman söylediğim gibi, dört yıldır aynı kür
süden ve komisyonlarda söylüyorum muhterem 
arkadaşlariım; Kastamonu'da kâğıt fabrikası
nın kurulması. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleket düşü
nüm ki, bir değil on .taınıe kâğut falbrikaısını çevi
recek kadar iptidaî maddesi olan Kasltamonu'da 
kurulmayacak; 650 kilometre uzağa 40 bin 
kamyonla tomruk halinde birinci, ikinci, üçün
cü sınıf kereste İzmit'e kadar, Çaycuma'ya ka
dar (götürülecek orada hiç edilecek, yonga ya
pılacak, kıymık yapılacak. Bu Devlet anlayışı 
ile iktisadî anlayışla, vicdan anlayışı ile, sıoısyal 
anlayışla kabili telif değildir. Bunun sayın Sa
nayi Bakanlığımızca Hükümetimizce ve bilhas
sa Orman Bakanlığınca takdir edilmesini isti
yorum. Orman Bakanlığınca diyorum, çünkü 
'ben bunun suçlusunu bulamadım, üç semedir 
arkadaşlar. Zira (Sanayi Bakanlığına söylüyo
rum diyor ki, «Orman Bakanlığı bize iptidaî 
maddeyi versin biz Kastamonu'da kuralım» Ar
kadaşlar biz de calhil değiliz. Bu sÖKİerl söyle
yen iki taraf kadar kültüne sahibiz. Kastamonu' 
da bir değil, on tane fabrika dönebilir] bugün
kü İzmit kadar. İzmit kapasitesindeki ; faJbrika 
kadar on tane falbrika dönebilir. Bundin sionra 
her kim ki iptidaî maddeden bahis edeıf bu se
beple Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulamaz 
der, ıben onun vatanperverliğinden şüphe ede
rim. (Bravo sesleri). Eveit efendim şüplhje edece
ğim, çünkü Kastamonu kadar orman kapasitesi 
olan Finlandiya'sında, İsveç'inde bir değil 50 -
60 tane kâğıt fabrikası veya kâğılt ate.lyesi var. 
Bu hakikat; böyle iken ve bilhassa Kastamonu'da, 
112 vilâyetimiz arasında.. 
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BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vatanseverlik
ten değil de Kastamonu severlikten şüphe eder
siniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 12 vilâye-
ıtinıiz arasında Türkiye 'inin e,n fazla orman mah
sulleri Kastamonu bölgesinde istihsal edilir. 
Yaıni senede 2 .milyon metreküb istihsâl edildiği 
bir devirde, 6 milyon metre'kübü de orman yolu
nun gitmediği yerlerde çürümekite olduğu bir 
devirde ve tzmiütte yapılan kâğıt fabrikasının 
kullandığı kendirin tamamının yüzde 75'inin .de 
Kastamonu'dan gittiği bir devirde artık Kas-
itamonu'da kâğıit fabrikasını yapmamak, demin 
söylediğim sözü bana tekrar ettirmeyin, anla
yanlar anlar... 

CENOİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Niye yapmıyorlar bu fabrikayı ? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İnşallah 
'bu makûs talih 'artık sona erecektir. Aynı şekil
de muhterem arkadaşlarım 'geri kalmış bölgele
rimizde çimento fabrikalarının daha çok ku
rulması, çok pahalı olan çimento fiyatlarının 
düşürülmesi lâzımdır. Kalkınacak bir memle-
keitte bugünkü çimenito fiyatları ile memleket 
kalkınamaz. Kastamonu'da .çimento iptidaî mad
desinin her nevi var, beyazı da, beyaz olmayan 
da. Kalkınmamış bir bölgedir, ihtiyaç oradadır, 
iptidaî madde oradadır. Lütfen bu yöne de 
önem verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı bir dakikanız var, 
ıbu süre zarfında ikmal ediniz. 

maalesef maliyetindin altında satılmaktadır. Bu 
gidişle milletin özünü ve temelini teşkil teden 
•orıta talbaka, alt talbaka olmakta, alt tabakalıik-
tan da çılbarak yok olmaktadır. Bunu ilgililere 
şiddetle duyurmak isterdim, 

BAŞKAN — Lütfen son beyanınızı yapınız 
ve bitiriniz, rica ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Son temennim; -muhterem arkadaşlarım, bu 
bir şikâyettir temenniden ziyade, Yüce Meclisi-
nıi'ZG ve Hükümetimize mutlaka duyurulması 
için benim 500 bin kişilik seçmen bölgemden 
gelen fiigandır. Şöyle ki, kâğut sanayiinde kul
lanılan kendir miktarı, Bakana da söyledim, 
müsteşara da söyledim, sayın genel müdüre de 
söyledim, Meclise de duyuruyorum ve bunu res^ 
mî makamlara ulaştırmak kanunî tedbir yolu
na gideceğim eğer tedbir alınmazsa. Kâğıt sa
nayiinde kullanılan kendir miktarı senede 3 
ıbdn tondur muhterem arkadaşlarım. Bu miktar 
ıSKKA Geniel Müdürlüğü tarafından tek kalem 
halinde ihale edilmektedir. Dikkat buyurun bu
nun muhammen bedeli 30 milyon liradır, % 7,5 
teminat üzerinden takriben 2,5 - 3 milyon li
ra da muvakkat teminatı vardır. Bu kadar 'bü
yük parayı müstahsilin kurduğu Kendir Tarım 
Satış Kooperatifleri verfememıeiktedir, vereme-
yinee ihaleye iştirak edememektedir, edemeyin
ce yüzleroe tarım satış kooperatifi ihale dışı kal
makta; Türkiye'de yalnız bir tüeear, yalnız tek 
ibiiır firma yıllardan beri bu ihaleyi almakta, 
[köylünün alın terini yalnız kendi celbine indir
mektedir. 

OENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Ne düzeni bu? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu, doğ
runun çok ötesinde, çok acı bir hakikattir ar
kadaşlar. Tıeımennnim şudur;... 

BAŞKAN — Sayım Tosyalı bitiriniz, son 
cümlenizi lütfen siöyleyiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Temennim 
şudur; Sayın Bakanım!, isim beyan .etmiyorum, 
şimdi size güveniyorum. Sayın Başkanım yüce 
varlığınızla ilgililere iletilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Zapta geçiyor. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bundan 
böyle eğer mevcut Hükümet ve gelecek hükü-
mejtler Anayasanın içinde kalacaklar ise, ilân 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyor 
ıSaym Başkanım. 

Üçüncü temennim, genel sanayiin tenneli olan 
küçük sanayiin ve sanayi sitelerinin yurdumuz 
sathına yayılması ve 'bilhassa geri kalmış böl-
igelerdeki küçük sanayi sitelerine öncelik veril
mesidir. Bu temennidir, bu yolda çalışılmaktadır. 
Sanayi Dairesine bilhassa teşekkür ederim, 
memlekete hakikaten büyük hizmet eıtmekitedir-
leı\ 

Dördüncü temennim, sanayiimize iptidaî 
madde yetiştiren köylü, çiftçi ve şoförierimiizin 
kullandığı, başta traktör olmak üzere kamyon 
ve (her nevi nakil araçları, yedek parçaları, su
nî gübre fiyatları, ziraî mücadele maikine ve 
ilâçları çok pahalıdır. Bu nevi malzeme vasıfta 
ve makinelerin fiyatları artarken köylü, çiftçi 
ve şoförlerin ürettiği ziraî ürünlerin fiyatları 
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eıtltikleri programlarınla sadık .kalacaklar ise, yıfl-
lık prolgr anılara sadık olacaklar ise.. 

BAŞKAN — Daha sakin olum lütfen. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Tek kişi

yi değil, çok kişiyi himaye ötmemiz lâzımdır. 
(«Bravo» sesleri). Bu sebeple SEKA'nın 3 hin 
tonluk kenjdir ilhtiya,cı kâğıt yapmak için tek ka
lem halinde ihale 'edilmeyip 200 - 300 - 500 ton
luk çok kalemler halinde çeşitli fasılalarla ihale 
edilmesi lâzımdır. Böylece müstahsilimizin bin 
bir teşvikle, emekte meydana getirdiği kendir 
satış kooperatifleri de ihaleye iştirak edebilir. 
SEKA müessesesi çok daıha iyi kaliteli mal ala-' 
ibilir. Temennim bundan ihanettir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı, buyurunuz efendim. 
ıBÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — Bir tavzi
himiz vardı, Sayın Bakan konuştuktan sonra mı 
söz vereceksiniz? 

BAŞKAN — Ne zaman arzu ederseniz, Büt
çenin tatbiki ile ilgili olarak mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — Evet. 

BAŞKAN —' Peki, Sayın Bakamdan sonra 
mümkündür. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; mümkün olduğu kadar 
temas edilen hususlara anahatları itibariyle ce
vap vererek sözü uzatmamaya çalışacağım. 

Millî Güven Partisinin Sayın Sözcüsü Saym 
Türkmenoğlu'na, Cumhuriyetçi Partinin Sayın 
Sözcüsü Sayın Sungura, Adalet Partisinin Sa
yın Sözcüsü Sayın Salâhattin Güven arkadaşıma 
teşekkür ederim, kendilerinin mütalâaları ile 
çok büyük ölçüde Sanayi Bakanlığı beraberdir. 

Değerli mütalâalarını lütfetmiş olan diğer 
sözcü arkadaşlarıma daha detaylı arzı cevap 
etmek durumundayım. Demokratik Partinin Sa
yın Sözcüsü Mehmet Kılıç arkadaşımız; «Sa
nayi Bakanlığı işletmeler bakanlığı değildir» de
diler. Mehmet Kılıç arkadaşımızın mütalâasını 
tüm olarak dinlediğimiz zaman, arkadaşımızın 
bir tarihe kadar Sanayi Bakanlığının iyi idare 
edilmediği gibi bir kanaate sahip olduğu neti
cesi çıkıyor; muayyen bir tarihten sonra daha 
doğrusu, Sanayi Bakanlığının başarılı olmadığı 
gibi bir kanaate sahip olduğu neticesi çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlar, Sanayi Bakanlığının 
öyle problemleri var ki, bunlar arkadaşımızın 
söylediği, tespit ettiği tarihlerden öteye de git
mektedir. Ezcümle, Sanayi Bakanlığının işlet
meler bakanlığı hüviyeti daha önceki yıllardan 
beri kaybolmuş bulunuyor idi. Sanayi Bakan
lığını İşletmeler Bakanlığı halinden çıkarmak 
için o tarihlerde de bir gayret sarf edildiğini 
görmüyoruz. Ancak, 1970, 1971, 1972 yılların
da Sanayi Bakanlığının bir Sanayi Bakanlığı 
hüviyetiyle yeniden reorganize edilmesi için ça
lışmaların başlamış olduğunu müşahede ediyo
ruz. 

Arkadaşımız haklı olarak şu problemi orta
ya koydu: Bir memlekette sanayileşmenin ke
sin tercihi yapıldıktan sonra ve sanayileşme za
rureti artık münakaşa edilir olmaktan çıktıktan 
sonra, memleketimizin ekonomik kalkınması 
sanayileşmeye bağlandıktan sonra, Sanayi Ba
kanlığının bu ağırlık ölçüsünde yeniden reorga
nize edilmesi lâzımdır; bunda hiç şüphe yoktur. 
Bunu Sanayi Bakanlığı çeşitli vesilelerle, ken
disiyle ilgili meseleler görüşülürken, birçok defa 
açıklamıştır. 

Bu konuya temas etmiş olan diğer sözcü ar
kadaşlarıma da arzı cevap etmiş oluyorum bu 
suretle. Sanayi Bakanlığının yeniden reorgani
ze edilmesi, günün koşulları içerisinde bir zaru
rettir ve İm çalışmalar başlanmıştır. Bir teşki
lât kanunu hazırlanmaktadır; çalışmalar çok 
ilerlemiştir, çeşitli memleketlerin teşkilât ka
nunları getirtilerek oralarda sanayi bakanlıkları 
nasıl organize edilmiştir, bunlar da« tetkik olun
muştur. 

Şunu arz etmek isiterim ki, Sanayi Bakanlı
ğı; daha üretim safhasından iıtibanen sınaî üne-
timin miktarı dahil, üretimin kalitesi dşftıil, üre
timin fiyatı dahil söz salhıiıbl olması gerekli bir 
bakanlıktır. Ayrıca, Sanayi Bakanlığı sanayiin 
hammaidde ikmali konusunda süz sahdıbf olmalı
dır; sanayile lâzım olan enerji hususunda söz sa
hibi olmalıdır; sınaî yatırımların finaıjııse edil
mesi konıus.un|da söz sahibi olmalıdır; mıevcut sı
naî tesislerin finanse edilmesi ye rantalbjl bir şe
kilde işletilmesi konusunda söz sahibi oliraalıdır; 
sanayi politikasının tespitinde, sanayi politika
sının yürütülmesinde, takip ve kontrolünde söz 
sahibi olmalıdır. 
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İşte Sanayi Bakanlığının yeni teşkilât kanıl
ım, kısaca satır başlarını söylediğim bu konu
ları da içerisine alan bir teşkilât kanunu ola
rak hazırlammaktadır. Yakın zamanda son çalış
maların yapılıp, ikmal edilmesini ve bu tasa
rının Meclislerimize sunulmasını, sevkedıilmesini 
sözcü arkadaşlarımla birilikte ben de yürekten 
temenni ediyorum. 

Sayın sözcü; «Ortak Pazarda gerekli rolü 
oynayaibilmemiz için bakanlık ona göre organi
ze edilmelidir.» dediler. Sayın sözcünün bu mü
talâası doğrudur. Biraz Önce teşkilât kanunu ile 
ilgili olarak söylediğim mütalâa içerisinde bu
nu da telâklki etmek lâzım gelir. Sanayi Bakan
lığı Türkiye'nin sınaî mamullerinin Ortak Pa-
:zar sınaî mamuileriyle, fiyat balkımamdan, kalite 
bakımından, standartlar ' bakımından, miktar 
ibalkımından rekabet edebilecek duruma gelmesi 
'konusunda vazife sahibi olmalıdır. Halen bu hu
susta ço,k dağınık bir çalışma düzeni karşısın
da olduğumuzu görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı
mız Ortak Pazar meseleleriyle ilgilidir, Maliye 
Bakanlığımız ilgilidir, Plânlama Teşkilâtı ilgili
dir, Ticaret Bakanlığı ilgilidir, Sanayi Bakan
lığı ilgilidir. Bütün bu ilgilerin bir karışıklık 
doğuracağımda da şüphe yoıktur. Bizim kanaa
timizce de burada önderlik edecek, öncülük ede-
oelk merkezî bir kuruluşa ihtiyaç vardır. 

Arkadaşımız; «Organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi sitelerinin inşaatları, hızlarını ve 
cazibelerini kaybetti» diye bir mütalâada bulun
dular. Yine o noktaya geliyorum, arkadaşımıza 
ıgöre bir tarihe kadar bunlar hızlı gidiyordu, bir 
tarihten sonra cazibesini kaybetti. Bizim bu (ka
naate iştirak etmemiz mümkün değil; iştirak et
mememizin de makul sebepleri vardır; onları 
arz etmeye çalışacağım. 

Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi böl
gelerinin hızı azalmamıştır. 

- 1. — Küçük sanayi siteleri inşaat faaliyet
leri hızında, azalma yerine, aksine büyük ölçü
de artma bahis konusudur. 1972 yılı kredi tah
sislerinde 1971 yılma zaran % 61 artış sağlan
mış olması bunun kesin bir delilidir. Halen 20 
site bittirilmiş, hizmete sokulmuştur. Bu siteler
de 4203 işyeri mevcuttur. Üst yapı keşif bedel
leri 123 milyon Türk Lirasıdır. 36 yerde 10 391 
işyerini ihtiva eden 650 .milyon Türk Lirası üst 
yapı keşif bedelli site inşaatları muhtelif safha
da devam etmektedir. 1973 yılında 13 yeni site

ye başlanması plânlanmıştır. Sanayi siteleri in
şaatlarında genellikle gecikme yoktur. Az sayı
daki birkaç sitede gecikmemin tek sebebi, yürü
tücü kuruluşlar olan belediye ve kooperatiflerin 
kendi hisselerine düşen meblâğı toplayaffnama-
ları ve inşaat yapamamalarıdır. 

Organize sanayi bölgelerinde ise bir gecik
me, yine aynı şeikilde küçük sanayi sotelerinde 
olduğu gilbi, bahis konusu değildir, bilâkis bir 
hızlanma vardır. 

Manisa organize sanayi bölgesi ikmal edil
miş ve hizmete açılmıştır. 

Konya organize sanayi bölgesinin gerekli fi
nansmanı sağlanmıştır. Ancak belediyece emane
ten yapıldığından, 1972 yılında ikmal edileme
miştir, 1973 yılında tamamlanacaktır. 

Eskişehir organize sanayi bölgesinle başlan
mıştır. 1974 yılında hizmete açılacaktır. 

Gaziantep organize sanayi bölgesi inşaatı de
vam etmektedir, 1975 yılında tamamlanacaktır. 

Gerek sanayi siteleri ve gerekse orgaoizıe sa
nayi bölgelerinin kısa sürede tamamlanamama
sı sanayici ve esnafımızın ödeme güçlerinin de 
sınırlılığı ile ilgili bulunmaktadır. 

Bu husustaki sözlerimi bitirmeden, bütçe 
ödeneklerini de küçük sanayi siteleriyle ilgili 
olarak zikredersem bu faaliyetimizde bir ya
vaşlama olmadığı kendiliğinden görülür. 

1964 yılımda bu işle ilgili ödenek 10 milyon, 
1965 yılında 15 milyon, 1967 yılında 33 milyon, 
1968 yılında 2 milyon, 1969 yılında 24 milyon, 
1970 yılında 53 milyon, 1971 yılında 56 mil
yon, 1972 yılında 90 milyon lira idi. 

Arkadaşımız Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile 
ilgili olarak, «Bütçe raporumda gerekli bilgiler 
yoktur, onun için biz de fazla bir şey söyleye-
ımiiyoruz. Söylediklerimizde de yanlıslılk varsa 
bunu mazur görsünler» tarzında bir mütalâada 
bulundu. 

Arkadaşımızın bu konu ile ilgili mütalâaları
na da iştirak edemiyoruz. Arkadaşımız bütçe ra
porundan malüanat almak için elbette ki bu rapo
ru tetkik edebilirdi. Ancak arkadaşımız bu ko
nu ile ilgili olarak bilgiye ihtiyaç duymakta idi 
ise, Sanayi Bakanlığının kapıları açıktı ve ken
disine gerekli büıgiler, ihtiyaç duyduğu bilgiler 
her zaman verilebilirdi. 

Arkadaşımızın mütalâaları arasında, «sınaî 
yatırımların yavaş yürüdüğü» tarzında bir mü-
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taâla vardı; misal de zikretti, Arkadaşımıza gö
re, İskenderun Demir - Çelik tesisleri yavaş yu
nuyor, çimento fabrikaları çdk gecikmiştir ve 
(diğer yatırımlar da, Ereğli'nin tevsii de gecik
miştir. 
İskenderun Demir - Çelik tesislerimde Ocak 

1973 sonu itibariyle 3 362 000 000 liralık yattı
rılın yapılmıştır. Böylece mukavele yapıldıktan 
40 ay sonra yatırım nispetti % 42,5 -değil, % 52 
ıdir. 1974 yılı sonuna kadar hammadde tesisleri, 
kok faibriikaları ve yüksek fırın biıtiriılmiiş ola
cak ve 1974 yılı sonunda mayi maden istıhisal 
edilecektir. Halen bir geeilkme bahis konusu de
ğildir. Bugün fabrikanın ünitelerinden makine 
atölyesi, çe'ldk konstrüksiyon ate İyesi faaliyette 
•geçmiş, bobinaj atelyesi ve dökümhaneler de 
Ikı&a zamanda faaliyete gelecektir. 19 . 2 . 1973 
tarihinde fabrika limanı açılmış ve malzeme ge
tiren gemiler fabrikanın limanına yüklerini bo
şaltmaya başlamışlardır. 1975 - 1976 ve hattâ 
1977 - 1978 yıllarında da tesislerin 2 milyon 
tona tevsii ile ilgili çalışmalar ve inşaat devam 
edecektir. 

Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının tevsiatına 
gelince : Bu tevsiatm finansmanı halen temin 
edilmiş, ihalle hazııiılkları ikmal edilmiş ve iha
leler peyderpey yapılmaktadır. Programa göre 
1975 senesi sonuna kadar kapasitesi 1 250 000 
ton yassı mamul seviyesine çıkartılacalktır. 

Yapılmakta olan çimento fabrikalarına ge
lince : 1969 yılında yapımına başlanan Ünye, 
Bolu ve Mardin fabrikalarının, bir taraftan de
valüasyonun 'etkileriyle maliyetleri bir miktar 
yükselmiş, diğer taraftan iptal edilen 933 sayılı 
Kanunun öngördüğü teşvik tedbirleri ortadan 
kalktığı için finansman yetersizlikleri başgöster-
miş ve bu yüzden bir müddet ertelenmişlerdir. 

Ancak 1971 yılımdan sonra yeniden orta va
deli kredi imkânları sağlanabilmiş ve dış sözleş
meler yeniden yürürlüğe sokularak tesislere hız 
verilmiştir. Bıolu ve Ümye çimento fabrikaları 
1973 yılının Ağustos - Ekim aylarında, Mardin 
Faibrfikası 1974 yılının ilk yarısında üretime baş
laya/bilecektir. 

1972 yılında TürfMyetâte bütün çimento faıbri-
ıkalarmm yurt içinde satılan miktarlarından ar
tan kısmı tamamen ihraç edilmiştir. Böylece bü
tün çimento fabrikalarının stokları eritilmek su
retiyle 1 446 000 ton çimento ve kLinker ihraç 
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edilmiştir. Bu miktarın üzerinde ihracat yap
mak, fabrikaların kapasitesi bakımından kabil 
id eğil idi. 1972 yılında yapılan 1 446 000 ton çi
mento ihracatı küçümıseneeeik bir miktar değil
dir. 1971 yılında dünyada en çdk çimento ihra
cı yapan ülke, 2 400 000 ton ile Sovyet Rusya 
olmuştur. 1972 yılında ise Türlkiye Batı Avrupa 
ülkeleri arasında en çok çimento ihraç eden ül
ke olmuştur. 1973 yılında daha fazla ihracat ya
pabileceğimizi ümit ediyoruz. 

'«Çimento fabrikaları gecikmiştir» tarzında 
arkadaşımız konuşunken, bu sahada hiçbir şey 
yapılmamış okluğu gibi bir kanaate sahip bu
lunuyor zethaibma kapılmış olduğum için şu ma
lûmatı da arz ediyorum : Ayrıca 1971 yılında 
Gaziantep Fabrikası yeni tevsi ünitesi, 1972 yı
lında ise yeni Aşkale Fabrikası, Adana Fabrika
sı tevsi ünitesi üretime katılmışlardır. Bugün-
lende Göller Bölgesi Çimento Fabrikam üretime 
başlamak üzeredir. 

Çimento üretimi yıllar itibariyle aşağıdaki 
seyri takip etmiştir : 

1969 yılında 5 800 000 ton, 1970 yılında 
6 400 000 ton, 1971 yılında 7 600 000 ton, 1972 
yılında !8,4 milyon ton olmuştur. 

Görülüyor ki, arkadaşımızın tespit ettiği ta
rihten sonra da Sanayi Bakanlığı ilgili kuru
luşlarında üretim gelişmeleri devam etmiştir. 

Arkadaşımızın gübre konusu ile ilgili sözle
ri arasında, Gemlik projesi ile ilgili olarak bâzı 
'mütalâaları olmuştur. Cumihuriyet Halk Partisi 
sözcüsü bulunan arkadaşımız da/ keza bu Gem
lik projesiyle ilgili mütalâada bulunmuştur. 

Gömük projesinin, Sanayii Bakanlığı görevi
ne başladığım tarihten evvel geçirmiş olduğu 
safhaları bir tarafa bırakıyorum, çünkü 1968 yı
lından başlıyor. Ancak, vazifeye başladığım ta
rihte Plânlama Teşkilâtının bir yazısı! ile Gem
lik Gübre Faibrikası ile ilgili muamele durdurul
muş bulunuyor idi. Sanayi Bakanlığı,! Azot Sa
nayii ile müştereken bu konuyu incelediğinde, 
memleketimizin gübreye olan ihtiyacu |ve bu ih
tiyacın yıldan yıla arıtmakta oluşu karşısında 
Gemlik gübre komplekslinin bir an elvvel inşa 
edilmesi zaruretini tesplit etti. Bu tefspibe uy
gun olarak, gerek Plânlama nezdinde,! gerek il
gili diğer bakanlıklar nezdinde teşebbüse geç
ti. Konu, Bakanlıfklararası İktisadî Kurulda 
görüşüldü ve Gemlik gübre teslisinin inşa edil-
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meşinin doğru olduğuna karar verildi. Bumdan 
sıonra da hiç vakit kaybetmeksizin ihale forma
liteleri tamamlandı, teklifler istendi ve ihaleye 
çıkarıldı. İhaleye çıkarıldıktan sonna - bu yakın 
tarihlerdeki konulardır - ihalede usulsüzlük ol
duğu diğer firmalar tarafından şikâyet konusu 
yapıldı. Bu şikâyetler üzerine bir Sanayi Ba
kanlığı müfettişi ile bir Maliye müfettişi konu
yu incelediler. Yalnız Sanayi Bakanlığı müfet
tişimin incelediği ile yetinmemek için tarafımız
dan Maliye Bakanlığından maliye müfettişi de 
/işitendi ve Maliye müfettişi de bu tetkikata ka
tıldı. 

Müfettişler hem gerekli inceletmeyi yapmak, 
hem de. icap ediyorsa gerekli tahkikatı yapmak 
üzere vazifelendirildiler. Neticede, müfettişler 
raporlarını yazdılar ve tevdi ettiler. Halen bu 
rapor inceleme safhasındadır. Raporun incele
me safhası bittikten sonra bir karar verilecek
tir. Yalnız, bu konuda arkadaşlarımla iştirak 
halinde olduğum bir nokta vardır. İhale bozul
duğu takdride uzun gecikmelere sebebiyet ve
rilmektedir. Tekrar ihaleye çıkarılması belki 1 
yıllık bir zaman alacaktır. 

Halbuki, her geçen gün Türkiye'nin bu güb
re ihtiyacının hızlı bir şekilde çoğalması vakı
ası karşısında bu bir kayıptır ve bundan mem
leketin uğradığı zarar elbette hesap edilebilir 
de. Onun için mümkün olduğu kadar gecikmele
ri bertaraf edecek bir çözüm yolu bulmak müm
kün müdür, değdi midir1? Bunu da bu raporu 
incelerken araştırıyoruz. 

Arkadaşlarımız teknik personel sorunlarına 
Sayın Kılıç arkadaşımızla birlikte değindiler. 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde teknik personel 

• sorunu, halen Hükümetin de üzerinde durduğu 
bir sorundur. Bir çok defa çeşitli vesilelerle bu 
kürsüden beyan ettim; Türkiye'nin imarı ve 
kalkınması mühendislerimizin gayretleriyle, mü-
hendislerimizün çalışmaları ile olacaktır. Bunu 
göııememezlikten gelmek .mümkün değildir ve 
(mühendislerimizin ö'zlüik hakları ile ilgili prob
lemlerinin süraitle halledilmesi lâzımıdır. Sanayi 
Bakanı olarak bunun takipçisi olmuşumdur, ha
len İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan tek
nik elemanlara yan ödeme verilmesi konusunda 
bir kararname çıkarılmak üzeredir. İleri bir saf
hadadır, önümüzdeki günlerde bu kararname
nin çıkarılacağını ümiıt ediyorum. 
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Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü değerli ar
kadaşımız çok çeşitli ve ayrıntılı konulara te
mas ettiler. Arkadaşımız evvelâ mütalâalar içe
risinde 1970'de Birinci ve İkinci plânları mu
kayese eder bir pasaj okudular ve 1970'de sa
nayi hızının. % 2,5 olduğunu zikrettiler. Bu su-
reitıle plân hedeflerinin gerisinde kalındığını ifa
de ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, 1970 yılında üretici 
fiyatları ile imalât sanayiinde gelişme hızı 
% 2,5, faktör fiyatları ile % 3,7, faktör fiyat
ları ile tüm sanayide 1970^de kalkınma hızı 3,1 
dir. Öyle resmî dokümanlar var İd, bu sanayi 
hızım % 5,1, % 5 olarak da gösltenmekteler. 
Yalnız 1970 yılında anormal derecede sanayi 
kalkınma hızının düşük okluğu da bir vakıa; 
ama sadece bu anormal yılı tespit ederek ve bu 
rakamı zikrederek muhakeme yürütmek ve 
bundan netice çıkarmak da hatalı. Hemen arz 
edeyim ki, kalkınma plânlarımızın çeişitli yıllık 
dilimlerinde sanayi hızları bazen plân hedefle
rini de aşabiliyor. Niçin o yılları alıp da netlice 
çıkarmıyoruz? O yılları alıp netice çıkarırsak 
nasıl hatalı olursa, 1970 yılını alıp netice çıka
rırsak aynı tarzda hatalı olur. 

1970 yılında sanayide kalkınma hızının bu 
derece anormal şekilde düşük olmasının özel se
bepleri vardır. O tarihte hammadde ikmalinin 
yapılmasındaki güçlükler bilhassa ithal yolu ile 
gelen hammadde ikmalinin yapılmasında güç
lükler, döviz transferlerindeki önemli gecikme
ler ve yatırım malları ithalâtında karşılaşılan 
güçlükler nazarı itibare alınacak olursa, sebebin 
daha ziyade bu yılda Türkiye'nin döviz transfe
ri imkânlarının azlığına dayandığı neticesine va
rılır. 

İşite sebeplerden birisi de budur. 1970 Ağus
tosunda bir ekonomik program tatbikatta ko
nulmuştur. O ekonomik programın tatbikatın
dan sonra - ki, muvaffak olmuş bir program
dır - Türkiye'nin döviz rezervleri bugün 1,5 
milyar liraya yaklaşmıştır ve Türkiye döviz 
sıkıntılarından kurtulmuştur. 

Şimdi muhtelif yıllar itibariyle sanayi kal
kınma hızlarını arz ediyorum : 

Faktör fiyatları ile 1963'de 10,2, 1964'de 11,3, 
1965'de 10,4, 1966'da 14,1, 1967'de 6,9, 1968'de 
14,7,'1969'da 9,4, 1970'de 3,1, 1971'de 10,2, 1972' 
de 11,9. 
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Arkadaşımız burada imalâlt sanayi hızını, 
1970 ile ilgili olarak % 2,5 diye zikretti, ima
lât sanayiinde ise 1972'de % 12,5. Bu, plân he
defini de aşan bir hızdır. 

Şimdi Demokratik Parti sözcüsü arkadaşıma 
da cevap vernıiş oluyorum. Sanayi Baikanlığı-
nın izlediği politikanın muvaffak olup olmadığı
nı eleştirirken, sanayi kalkınma hızının ne oldu-
ğununda bir endik olarak ele alınması gerekir. 
1972 yılında % 12,5 imalât sanayiinde kalkınma 
hızı elde edildiğine göre, arkadaşimızm söyledi
ği şekilde Sanayi Bakanlığının faaliyetlerini ba
şarısız göstermek mümkün değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşı
mız, münakaşasını çok ettikleri bir diğer konuya 
da değindiler. Bu da montaj sanayii, ambalaj sa
nayii meselesidir. 

Nedense arkadaşlarımız Türkiye sanayiini 
daima montaj ve amibalaj sanayii olaraik niltele-
mıekiten memnuniyet duyar gibi bir haldedirler. 
Türkiye'de olsun, başka memleketlerde olsun, 
ibir sanayii veya ağır sanayii, muayyen safha
lardan geçmeden kurmak mümkün değildir. 
Montaj safhasından geçmeden kurmaik mümkün 
değildir. Daima zikrettim, Maliye Bakanlığında 
(Gelirler Genel Müdürü iken ve Cumhuriyet 
Halik Partisi Hükümeti de meveut iken, bura
ya sevkettiğimiz vergi kanununda bir montaj 
muafiyeti getirmişizdir; doğru olarak getirmi
şizdir. Montaj sanayiin teşvik etmek için mon
taj muafiyeti getirmişizdir. Bilahare bu defa 
Maliye Bakanı olarak huzurunuzda montaj mua
fiyetini kaldıran metinler getirdik, burada bu
nun münakaşalarını yaptık. 

Şimdi bir seviyeye kadar bu sanayi geliştik
ten sonra, artıik himayeye muhtaç olmaktan çı
kıyor. Himayeyle muhtaç olmaktan çıkmıştı, biz 
ide himaye tedbiri olan montaj (muafiyetini kal
dırmış bulunuyordulk. 

Montaj talimatnamesi tatbik ediliyor mu 
edilmiyor mu? Bir sınaî montaj mamulü söy
leyin ki, montaj taMmatnamesinin gereğine uy
gun düşsün, dedi arkadaşımız. Bu kafbil montaj 
(Sanayileri vardır ve talimatnamenin hükümleri 
dahilinde yerli nispeti muntazaım olarak artmış 
olan montaj sanayileri vardır. Cumhuriyet Se
natosunda da münakaşası yapılmıştı, mestelâ oto
mobil sanayii arasında bir oftomoıbildıe plânlama
nın muayyen ayda tespit ettiği yerli nispeti 
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% 67 olacakken % 64 olmuştur. % 10 tolerans 
dahilinde bunu mütalâa ettiğimiz zaman (Büyük 
'bir montaj sanayii olduğu için bunu arz ediyo
rum.) talimatname hükümlerine uygun Mr mi
sal zikretmiş oluruz. 

Montaj sanayii safhasından Türk sanayiinin 
çıkması elbette temenni edilir bir husustur, ar
kadaşımızla bu konuda h'elmfikirim. Ancak, bir 
çok defalar huzurunuzda aikreittiım, dişli kutu
su sanayiini kurmadan, mlotor sanayiini kunma-
dan, muayyen bir seviyenin üstüne montaj sa
nayiinde ulaşmak mümkün değildir. Dişli ku
tusu sanayiini, motor sanayiini kurduğumuz za
man montaj sanayii diye bir sanayi kalmayacak
tır ve ümit ederim ik o zaman arkadaşlarımız 
çok sever .göründükleri bu konuyu artık tekrar 
etmeyeceklerdir. 

Yalnız, Türk sanayiini montaj ve ambalaj sa
nayii tarzında nitelemek de doğru olmaz. Bugün 
biz .çjimien'to fabrikalarımızın % 85'ini, şeker 
fabrikalarımızın % 85'ini çelik konstrüksiyon-
ları, çay fabrikalarını Türkiye'de kendimiz imal 
ediyoruz. 

Y. ZÎYA YAĞCI (Ankara) - , Özel kesim... 

ıSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Özel kesim ile ilgili 
mütalâalarınıza biraz sonra geleceğim. İster 
özel kesim yapsın, ister kamu kesimi yapsın, 
Türik sanayii bir bütün olarak ele alınmak lâ
zımıdır. 

Ona göre mütalâada bulunmak lâzımdır. 

Şimdi arikadaşımızın fiyat artıglarıyle, fiyat
larla ilgili mütalâalarına geçiyorum. 

Arkadaşımız diyor ki : «Sanayi Bakanı % 
4 - 6 fiyat artışı normaldir, dedi, haklıdır. Ama, 
% 4.0, % 50 civarında sanayi mamullerinin fi
yatları artmıştır, bunun sebebi olarak da Sana
yi Bakanı memur maaşlarını, toplu Sözleşmele
ri, işçi ücretlerini gösteriyor.» ; 

Arkadaşımız bu mütalâada bulunuiasaydı şu 
cevapları arz etmeyecektim. Fiyat alkışlarının 
çdk çeşitli sebepleri var. Evvelâ buj sebepleri 
ikiye ayırmak lâzımdır. Birisi ekonomik, diğe
ri ekonomi dışı sebeplerdir, j 

Ekonomik sebepler arasında, arkadaşımızın 
normal ve haklı gördüğü % 4 - 6 istikrarın sı
nırında sayaibileoeğimiz fiyat artışları vardır. 
Bunu istikrarın sınırında saymamızın sebebi, 
Türkiye gibi kalkınma halinde olan memleket-
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lerde, kalkınma sum basanına durumunda olan 
ve büyük çapta yatırım yapan memleketlerde 
bu nispeti erdeki fiyat artışları kaçınılmazdır. 
Binaenaleyh 'her yıl Türkiye'nin kalkınması ve 
kalkınma çabaları devam ettiğine göre, bu nis
petler dahilinde bir fiyat artışı olacak'tıır. 

Bunun yanında bütün dünyada fiyatlar art
maktadır. Amerika Birleşik Devletlerind'e 197*2 
•yıhnda Eylül ayı itibariyle fiyatlar % 2,5 art-
'mıştır. Batı Almanya'da c/c 7, Fransa'da % 7, 
Hollanda'da % 8,1, İsveç'te %6,2, Japonya'da 
% 6,5, İngiltere'de % 7,8, Belçika'da % 6,7, Da
nimarka'da c/( 1,2, Avusturya'da % 7,9, İsviç
re'de c/c 7,8, ispanya'da % 9,2; bütün dünyada 
fiyatlar artmaktadır. Dünyadaki fiyat artışla
rının; bilhassa ithalatı düşündüğümüz zaman, 
sıınaî mamullerimizin hammaddesini teşkil eden 
ara malını teşkil eden ithalatı düşündüğümüz 
zaman, yatınım ithalatını! düşündüğümüz za
man, Türkiye'deki fiyat artışlarına tesir ede
bileceği neticesinle varırız. Demek: ki, dünya fi
yatlarının artış hızıı, Türkiye'deki fiyat artışla
rını da arttırıcı yönde tesir icra etmektedir. 

İkinci sebep olarak bunu zikretmek müm
kündür. Bunun yanında devalüasyonun etkile
ri 'devalüasyonun ikinci yılını teşkil eden 1972 
yılında da tesir etmekte devam etmiştir. Bir 
diğer sebep te budur. 

Bir diğer sebep, 1971, yıılında demir gibi, kö
mür gibi, enerji gibi, kâğıt gibi anamallara ya
pılan zamlardır. Bu mallara yapılan zamlar da 
fiyatların yükselmesine, sınaî 'mamut fiyatları
nın yükselmesine sebep olarak zikredilmek ge
rekir. 

Bundan başka talep arttırıcı şekilde tesir 
eden, arkadaşımızın da söylediği toplu sözleş
meler, personel kanunu giderleri, tekaüt aylık
larının artışı gibi talep artırıcı istikamette te
sir eden giderler de fiyat artışında tesirli ol
muştur. Bunun yanında destekleme alımları do-
layns'ıyle fiyat artışları olmuştur. Bütün bunla
ra ilâveten daha başkalarım da saymak müm
kündür. 

Bunun yanında ekonomi dışı sebeplerle su
nî şekilde gerek sınaî, gerek diğer mamullerin 
fiyatlarının artırıldığı da görülmüştür. İşte 
bütün bunların muhassalası olarak Türkiye'de 
fiyatlar bildiğimiz ölçülerde artmıştır. Ancak 
şunu da kabul etmek lâzım gelir ki, 1972 yılın-
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I da fiyatlardaki artış temposu, alınan tedbirler 
dolayısıyle azalmıştır, hızını kaybetmiştir. 

Arkadaşımız; «Kallkınmamızı özel kesimin 
I insafına bırakamayız» dediler ve Teşvik Kanu

nu ile ilgili tasarıyı teferruatlı bir şekilde eleş
tirdiler ve bu eleştiriler içinde de ıbir aralık : 
«Temenni ederim ki Bakan; nasıl olsa Meclis
lere, Komisyonlara gelecektir, oralarda tartışa
cağız diye bunu geçiştirmez» diye de bir te
menni de bulundular. 

Arkadaşımın bu temennisi olmasa idi, sözü
mü hakikaten arkadaşımın söylediği şekilde kı
sa kesecektim, fazla vaktinizi almamak için. 
Ama bu temenniye uyarak konuyu ben de ana-
hatlarıyle burada kısa bir süre eleştirme duru
munda kalmaya kendimi mecbur hissediyo
rum.' 

Evvelâ özel kesim yatıranları, kamu k'eisimi 
yatırımları konusuna temas edeyim. Ekonomi 
bir kültür, bir bütündür. Plem 'kamu kesiminin 
iktisadî faaliyetleri, yatırımları, üretimleri ne
ticesinde oluşur, hem de özel kesimin iktisadî, 
ticarî, üretim faaliyetleri neticesinde oluşur. 

Binaenaleyh, hem karma ekonomi sistemine 
biz sa'hibiz, b'u sistem üzerinde bir münakaşa
mız yoktur demek, hem de kamu kesimi ile 
özel (kesimi birbirinden ayırtederek bu kesim
lerden birisinin lehinde, diğerinin aleyhinde 
mütalâada bulunmak pek birbiriyle bağdaşır 
bir husus olmuyor. Ama arkadaşımı diyorsa ki, 
hem kamu kesimi faaliyetleri içinde kamu ya
ranı noktasından uygun olmayan faaliyetler 

I vardır, hem de özel kesim faaliyetleri içinde 
kamu yararına uygun düşmeyen faaliyetler var
dır, bunları düzeltmeliyiz diyorsa, elbetteki 
kendisiyle aynı fikirde olduğumuzu beyan .ede
riz. 

I Özel kesimi bir çıkar çevresi olarak görmek 
ve çok kâr ediyorlar tarzında özel kesimi mü
talâa edip ona göre söz söylemek benim kanaa
timce kamu yararı ile bağdaşır bir husus de
ğildir. Eğer özel kesimde bir mülteşeiblbis ka
nunların kendisine verdiği haklar ve selâhiyet-
ler dahilinde icraî faaliyette bulunuyorsa ve 
kendisine düşen görevleri de yerine getiriyor
sa; bilfarz vergisini kaçırmadan ödüyorsa, o da 
kamu yararına uygun bir faaliyette bulunuyor 
delmektir. Türkiye'deki vergi nispetleri de bir 

I hayli yüksektir, % 70'in üstüne kümülâtif gelir 
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vergici nispetleri çıkmaktadır, binaenaleyh dü- I 
rüsc çalışan özel kesim 'bir memleket hizmeti 
görüyor demektir. | 

Arkadaşıımız Teşvik Kanunu konusunda mü
talâalarda bulundu ve Devlet parası ile bir çok 
büyük müteşebbislerin daha da zengin edilece
ği fikrini savundu. Meclislere sevk edilmiş olan 
Teşvik Kanunu şöyle bir sistem getirmektedir; 

Yapılacak yatırımın vüsati, yaratılacak is
tihdam hacmi ve Türkiye'nin geri kalmış böl
gelerinde yatırım yapılması daha çok teşvik 
uygulamasını gerektiren unsurlar arasındadır. 

Demek 'İri, yatırımın hacmi büyükse, istih
damı yaratılan imkânı fazla' ise ve Türkiye'nin 
geri kalmış bölgelerinde yapılıyorsa bütün teş
viklerden istifade edecektir. Bunlardan bâzıla
rı noksan ise bir yatırımın % 100 teşviklerden' 
istifade etmesi mümkün değildir. 

Ayrıca arkadaşımız; işte falanca vergiden; 
Kurumlar Vergisinden 10 yıl muaf olacak, Ge
lir Vergisinden şu kadar müddet muaf olacak, 
Gümrük Vergisinden muaf olacak dJyc mütalâa
lar söyleyerek, Devlet imkânları ile bir kısmı 
büyük müteşebbislerin daha da zengin edilece
ği fikrini ileri süıdü. 

Şimdi huzurunuzda şunu açıklamak istiyo
rum ve dikkatlerinizi istirham ediyorum. Muh
terem arkadaşlarım, bu teşvik tedbirleriyle ve 
teşvik tasarısı ile yapılmak istenen şey şudur : 
Eğer hiçbir teşvik getirmezseniz, hiçbir muafi-
yeit uygulamazsanız o yatırım yapılmayacak. 
Daima zikrediyorum ve biraz da göze batan 
bir misâl olsun diye zikre diyorumı meselâ 50 
milyon liralık bir yatırım ise, bunun 25 milyo
nunu tedarik etmiş ise 'müteşebbis, (gerek di
ğer hissedarlardan, gerek halka açık küçük ta
sarrufları sanayie yöneltmek suretiyle) 25 ve
ya 30 milyonunu tedarik etmiş ise, 15 milyon 
veya 20 milyon da Gümrük vergisi ödemek du
rumu ile karşı karşıya ise bu, yüksek maliyetli 
bir yatırım oluyor ve bu yatırımı yapması müm
kün değil, yatırımı yapmayınca yani müessese 
kurulmayınca ne ödenecek Gümrük Vergisi var
dır, (çünkü yatırım ithalâtı yak), ne ödenecek 
Gelir Vergisi, ne de ödenecek Gider Vergisi var-
du . Yani müessese kurulmadan, kurulmamış 
bir müesseseden vergi tahsil etmek, Devlete ge
lir sağlamak mümkün olmadığı için arkadaşı
mızın «vergi muafiyeti veriliyor» tarzındaki 
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ifadelerinde duyduğu endişe o kadar şiddetli 
olarak doğru değildir. 

Müessese teşvik tedbirleriyle kurulduktan 
sonra, o da gayet nadir her teşebbüse uygula
nacak değil bu, tasarıyı münakaşa ederken gö
receksiniz birçok şartları var, o şartlar yerine 
gelirse, o kayıtlara ve şartlara, o vasıflara, o 
niteliklere haiz ise müteşebbis veya teşebbüs o 
muafiyetler öyle tatbik edilecektir. Şimdi ar
kadaşımız ; «Bir defa kuruldu, kurulduktan sıon-
ra niye 10 sene daha muafiyet tatbik ediliyor» 
diye soracak olursa şunu söylemek lâzımdır : 
Türkiye'nin geri kakmış bir mıntıkasında şu 
kadar müddet Gelir Vergisinden veya Kurum
lar Vergisinden muaf olacağını bildiği için he
sabını yapıp ancak ona göre rantaibl hale gele
bileceğini hesapladığı için gidip o bölgeye ya
tırım yapacaktır. Aksi takdirde bunu getirmez-
sieniz yatırımı yapamaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu kanun geldi
ği zaman bu meseleler daha detaylı görüşül
meyecek mi? Lütfetseniz de o zaman bu işi da
ha detaylı görüşecek hale gelirsek. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, Sayın Başkanın da yerinde ika
zına uyarak bu Teşvik Kanunu ile ilgili müta
lâalarımı! burada kesiyorum. 

Şimdi arkadaşımız bir de kamyon ve trak
tör fiyatları konusuna temas etti ve bir de be
ni (itiraf edeyim ki) üzen bir beyanda bulun
du ve dedi ki : «Sanayi Bakanı yalvarır tarz
da, aman yapmayın tarzında ilgililere söz söy
ledi. 

Burada bir konuyu iyi anlamamız lâzım. Be
nini bu hadiseye bakıış tarzımla arkadaşımın 
bakış tarzı arasında, anlaşılıyor ki büyük fark 
vardır. , 

Biz Sanayi Bakanlığı olarak kendimizi, va
tandaşların hukukunu koruma mevkiinde his
sediyoruz. Kendimizi üreticinin de j hukukunu 
koruma mevkiinde hissediyoruz, tüketicinin ele 
hukukunu koruma mevkiinde hissediyoruz. Bi
naenaleyh, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ola
rak Bakanlığın alacağı tedbir; traktör, kam
yon, kamyonet imalâtçısıını fabrikacını kapata
cak duruma getiremez. Bu defa o üreticinin hu
kukunu korumuş oluruz. İsabetli yol odur ki, 
hem tüketicinin hukuku korunmalıdır, hem dv 
üreticinin hukuku korunmalıdır. 



M. Meclisi B : 67 24 . 2 . 1973 O : 2 

Beniım kamyon ve kamyonet üretenlere yap
tığım konuşma şudur; onu aynen .okuyorum : 

-«Bilindiği gibi halen komple kamyon ve 
kamyonet ithali yapılmamaktadır. Yerli ola
rak imal edilen kamyon ve kamyonetlerin fi
yatları da 1970 yılında alınan genel ekonomik 
tedbirlerden sonra serbest bırakılmıştır. Ba
kanlık bu sanayii kolunda faaliyet gösteren sa
nayicilerin her türlü ihtiyacını karşılamakta
dır. Bu tedbirlerin gayesi, Türkiye'nin kamyon 
ve kamyonet ihtiyacının dahilde bu işle uğra
şan firmalar tarafından karşılanmasını sağla
maktır. Halbuki tatbikatta memleket ihtiyacı 
nispetinde üretim yapıılmadığı, resmî ihalelere 
iştirak edilmediği, peşin para ile satış yapılma
dığı, satışa arz edilen kamyon ve kamyonetle
rin türlü muamelelerle tüketiciye fahliş fiyat
larla intikal 'ettirildiği görülmektedir. Bu tat
bikat karşısında bu sanayiin daha fazla hima
yesini Devletten beklemek doğru değildir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu sanayi da
lının bütün problemlerini sanayicilerle birlik
te çözümlemeye ve güçlüklerini gidermek için 
gerekli tedbirleri almaya hazırdır. Sizleri bu 
maksatla buraya davet etmiş bulunuyoruz. Hiç 
kimsenin hukukunun zarar görmemesi için ih
tiyaç sahiplerinin haklarını koram aya da ayni) 
zamanda kararlı hulunuyoruz. Gerekli tedbir
leri beraiberce almak üzere Bakanlığımız yetki
lileriyle nıüş'tere'k çalışmalar yapmanızı istiyo
rum. 

Başka çareler bulunmazsa bu tedbirler ara
sında, entegrasyona gidilmesi, komple kamyon 
ve kamyonet ithaline müsaade edilmesi, fiyatla
rın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespiti 
ve büyük kapasiteli yeni kuruluşlara imalat 
müsaadesi verilmesi düşünülecektir. 

Şimdi bu konuşmada bir tazallüm! hal yok 
ve imalâtçıların .kargısında yal varım a gibi bir 
duruma düşmek de mevcut değil. 

Bunun özü şudur : Türkiye'nin bir işidir bu. 
Bu işi iyi görmek: 'durumundayız. Bütün ilgi
liler 'buradadır, siz de buradasınız, bunu kont
rol ve takip edecek Bakanlık ilgilileri; tüketi
ci mümessilleri ve dağıtıcılar da buradadır. 
«Bunun iyi görülmesini istiyorum; bu işi iyi 
görmediğiniz takdirde gerekli tedbirleri alaca
ğız.» demekten barettir. 

Şüphesiz biz, bu imalâtçıları hiç düşünme
den bâzı muamelelere tevessül edebilirdik. Ama 

hem bu kuruluşlam kuruluş sırasında teşvik 
edeceksiniz; «Aman kurulun, memleket dahi
linde yapalım» diyeceksiniz; hem de onların 
hukukunu düşünmeden tedbir alacaksınız. Bun
ların ne spekülatif faaliyetlerle, fahiş fiyatlar
la mal satmalarına gözyumacağız, ne de bunla
rın kapanmalarına bir sebep teşkil edeceğiz. 

Arkadaşımız «Perakende satış fiyatlarını ni
ye tespit etmiyorsunuz; Bakan rekabet vardır; 
dedi arz ile talep arasındaki dengeye göre fi
yat teşekkül ediyor; halbuki bu monopoldür; 
bunda bu hal yoktur» diye bir mütalâada bu
lundu. 

Bir defa burada monopol yoktur; bunlar al
tı firmadırlar ve yeni kuruluşlara da her za
man müsaade edilebilir. Müsaade edilip edilme
yeceğini bize müracaat ettikleri zaman uzman 
arkadaşlarımız tetkik ediyorlar. Ayrıca Devle
tin de bunlarla ilgisi vardır; Devlet de üreti
yor. Binaenaleyh bir monopol hali yok. 

Sanayi Bakanlığı da bu fiyatları tespit edi
yor. Meselâ traktörü ele alalım; Sanayi Bakan
lığının tespit ettiği traktör fiyatından traktör 
satılamaz ise bunun sebebi yeteri miktarda 
traktör olmayışıdır. 1973 Programında 35 bin 
traktör üretilmesi öngörülüyordu. Sanayi Ba
kanlığında yapılan toplantılar neticesinde 1973 
yılında 40 bin traktör üretilmesi imkânları 
araştırılmış ve tespit edilmiştir. Üretimler ay 
ay tespit edilmiştir. Her ay ne miktar traktö
rün piyasaya arz edileceği tespit edilmiştir. 
Eğer tespit edilen miktardan daha az traktör 
yapılır ve piyasaya arz edilirse ithalât yapıla-
caıktır diye kendilerine söylenmiştir ve biz bu
nu yakından takip ediyoruz. Ocak ayu içerisin
de tespit edilen miktarın üstünde traktör ima
lâtı ve traktör arzı olmuştur. 

Bayil'erdc husule gelen münferit vakaların 
da bize intikalini kolaylaştırmak için, herhalde 
lütfedip gazetelerde dikkat buyırrnmşsunuzdur, 
Bakanlığa intikal ettirsinler diye söyledik. Ba
kanlığa çeşitli vakalar intikal ettiriliyor ve 
bunları takip iediyoruz. 

Arkadaşımız gübre sorunuyla ilgili mütalâ
alarda bulunurken Akdeniz Gübre Fabrikası
nın üretime açılmaıyışunı üzüntüyle karşıladığı
nı bildirdi. Akdeniz Gübre Fabrikası çalışma
ya başlamış ve üretime açılmıştır. 1972 yılında 
238 497 ton üretim olmuştur. Bunun 172 bin 
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tortu satılmıştır, 45 bin ton s'to'k vardır. Di 
amonyum fosfat tesisi bu fabrikada daha son
raki tarihlerde imâlata geçmiştir. Bu da 2 560 
ton üretimde bulunmuştur. 1973 yılında daha 
yüksek bir kapasite ile çalışabileceğini ve tec
rübe safhasını tamamıyle bitirip yükseık kapa
site ile çalışarak memleketimizin güibre ihtiya
cına katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. 

Arkadaşımız şundan emin olmalıdır : Çeşit
li gübre fabrikalarında çeşitli arızalar, bâzan 
teknik arızalar husule gelebilmektedir ve bun
ları normal addetmek lâzımdır. Bu arızaları sü
ratle gidermeye çalışıyoruz. Tekrar çıkmış arı
zalar vardır, giderilmiş arızalar vardır; gide-
/ılmesine tevessül edilenler vardır. Yalnız şu
nu iyi bilmelidir ki, Türkiye'nin gübre ihtiyacı 
memleket üretimi kâfi gelmediği takdirde itha
lât ile karşılanacaktır ve çiftçimiz gübreslz bı
rakılmayacaktır. 

Arkadaşımın bir de, «özel sektör yatırımı 
malı üretmeyecek, aramalı üretmeyecek,» tar
zında bir mütalâası oldu. Bayın Başkanın mü
samahasına sığınarak Teşvik Kanunuyle ilgili 
olarak bir cümle daha söylemek istiyorum. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında ara mal
ları, yatırım inalları sanayiinin kurulması ter
cihi yapılmıştır. Teşvik Kanunu tasarısı da bu 
tercihe paralel olarak hazırlanmıştır. Ara malı 
ve yatırım malı yapan sanayi daha öncelikle 
teşvik edilecektir. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin teknik ele
man" sorununa ve Gemlik ile ilgili diğer* müta
lâalara daha önce arzı cevap etmiş bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, bâzı arkadaşlarımızın 
zatıâlİniz'den .cevaplandırılmasını diledikleri so
ruları var. Ben takdim edip zapta geçireceğim. 
Dilediklerinizi hemen veya daha sonra yazılı 
olarak cevap verme olanağını haizsiniz. Zapta 
geçtiğine göre, tetkike muhtaç olan kısımları 
var ise onların yazılı olarak cevaplandırılması 
mümıkün. 

Sayın Kâzım Ulusoy, şu soruları »onmakta
dır : 

1 — Şeker pancarının kilosu yirmi 'kuruş, 
kuru küspenin kilosu 63 kuruştur. Çalışan iş
çilerin yevmiyelerinin ve gübrenin pahalı olma
sı pancar çiftçimizi müşkül duruma düşürmüş

tür. Sanayi Bakanlığı 1973 yılında şeker pan
carına zamı yapmayı düşünüyor mm1?! 

2 — Şeker fabrikaları emrinde çalışan, sa
yıları 600 - 800 kişi olan pancar eMei çavuşla
rı, Şeker - İş Sendikasına kayıtlı olup, 'Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce si
gorta kapsamıma alınmışlardır. Şeker Fabrika
ları Genel Mmdürlüğü, pancar ekici çavuşları
nın sigortasının tarım sigortası, tarım işçisi 
midir, sanayi işçisi midir gerekçesi ile prim 
ödememekte ısrar etmektedir. Yirmi, yinmibeş 
yıldır hizmet görten pancar çavuşları ne zaman 
sosyal güvenliklerine kavuşacaklardır <? 

BAŞKAN — Sual bu efendim. Yazılı veya 
sözlü cevap verebilirsiniz. 

Buyurunuz efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANİ ME

SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan, arka
daşımız pancar fiyatlarıyla ilgili soruyu sorar
ken, ileri sürdüğü bâzı mütalâalara iştirak et
mek raıümıkün değil. Arkadaşımız, gübre fiyat
larının pahalılaşmasını da bir sebep olarak gös
terdi. Pancar üreticisine gübreyi, Şeker Şirke
ti 'kendisi tedarik etmektedir. Binaenaleyh, güb
re sıkıntısı diye bir sıkıntı çekmiş: olması va
rit değildir. 

Ayrıca, bu gübre fiyatlarında son yıllarda 
bir artış da yapılmamıştır. Arkadaşimızm, pan
car fiyatı yükselecek mi, tarzındaki sorusuna, 
T)enim burada kesin cevap vermem mümıkün de
ğil. Bu h;er zaman, pancar fiyatının tespiti bir 
Hükümet meselesi olmuştur, Hükürnette elbet
te ki bu konu konuşulup karara bağlanacaktır. 
Her sene bu konu konuşuluyor ve karara bağ
lanıyor. 

Arkadaşımızın ikinci sorusuna gelince, 'ekim 
ve sökiinı çavuşlarının tarım işçisi mi, yoksa 
sanayi işçisi, mi »olduğu hakkında çâşitli Yargı
tay içtihat kararları vardır. Davalaı| çeşitli böl
gelerde açılmıştır ve derdesttir. Yargıtay içti
hadı 'birleştirme kararı alındığında^ ona göre 
hareket edilecektir. | 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu smjli cevaplan
dırdınız. Şimdi, diğer bir soruyu t(|vcih ediyo
ruz. Adıyaman Milletvekili Zeki Adjyamaıı aşa
ğıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılması
nı diliyor, zapta geçmesi için ifade Idiyorum. 

«1. Adıyaman İplik Fabrikasında tevsi ya
pılacak mı? 
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2. Yapılacak tevsi için 1973 Bakanlık büt
çesinde ödenek konmuş mudur? Ödenek mikta
rı ne kadardır? 

3. Dokuma tezgâhlarının çalıştırılması için 
bir teşebbüs var mıdır?» 

BAŞKAN — Soru bu efendim. Zapta geçti. 
Kısa bir müddet içinde cevaplandırırsınız yazılı 
olarak. 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, aşağıdaki 
sorunun cevaplandırılmasını diler. Yazılı veya 
şimdi, sözlü olarak. 

«Ordu ili, geri kalmış illerimizden birisidir. 
Yarım milyon insanın barındığı vilâyetimizde 
herhangi bir sınaî yatırım yapılması düşünül
mekte inidir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan. Bunu 
yazılı olarak cevaplandırayım. Müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Kastamonu Mil
letvekili Mehmet Seydibeyoğlu, aşağıdaki soru
sunun cevaplandırılmasını diler. 

«Plânın ilkeleri arasında, sanayiin yurt ça
pında yaygınlaştırılması öngörüldüğüne Sayın 
Başbakan ve Hükümet, geri kalmış yörelere hiç 
değilse birer fabrikanın kurulacağını mükerre-
ren beyan ettiklerine göre, seçim bölgeni ve ge
ri kalmış iller arasında olan Kastamonu'da, ip
tidaî maddesi bulunan hangi sanayi kurulacak
tır, 1973 yılında?» 

BAŞKAN — Soru bu efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Devamla) — Bunu da yazılı olarak 
cevaplandırayım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Çankırı Millet
vekili Nuri Çelik Yazıeıoğlu, aşağıdaki sorula
rın cevaplandırılmasını dilemektedir. 

«1. Türkiye'de monte edilen ve yerli sana
yi mamulü olarak empoze edilen traktör ve oto
mobillerin (marka belirtilerek) maliyetleri ve 
kâr sınırları nedir? Devamlı fiyat artışlarında 
Hükümetin ne gibi etkileri veya tedbirleri var
dır? 

2. Fiyat artışları Hükümetin müsaadesi ile mi 
olmaktadır? Bu konuda Hükümetin herhangi 
bir yetkisi var mıdır? 

3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
geri kalmış yöreler arasında yer alan Çankı
rı'ya ne gibi kamu sanayi yatırımı öngörülmüş

tür? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konu
da hazırlıkları var mıdır?» 

ıSANAYt VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan bu so
rulardan bâzılarına şimdi arzıcevabedebilirim, 
ancak çok uzun sürer. Arkadaşımız muvafakat 
ederse yazılı verelim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baytürk. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Be
nim, Sayın Bakandan öğrenmek istediğim hu
suslar şunlar; 

1. Üçüncü Beş Yıllık Plânda Divriği de
mir madenleri Etibanka bağlanacaktır diye bir 
söz vardır. Bu, halen Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarının emrinde bir işletme olarak çalış
maktadır. Plân, bunun Etibanka geçmeesini ön
görüyor. Geçmesi düşünülüyor mu? Düşünülü
yorsa, ne zaman geçecektir? 

2. Sayın Bakan, «Teknik elemanlara yan 
ödeme verilecektir» dedi. Ben de inanıyorum 
bunun verileceğine. Fakat bu yan ödemeler, tek
nik elemanları harice, özel sektöre göç etmekten 
ve bir de bu iki imkânı bulamayan; fakat çalış
mak mecburiyetinde olanları işine bağlayabile
cek yeterlikte midir? Buna inanıyorlar mı ted
bir bakımından? 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Bakan. 

İSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan, demir 
madenlerinin Enerji Bakanlığında toplanması 
konusunda Bakanlığımızı ilgilendiren, sadece 
Divriği'deki madenler konusu vardır. Bu Tür
kiye Demir Çelik Fabrikalarına bağlı bir tesis
tir. Bunun da Etibanka geçip geçmeyeceği 'ko
nusu üzerinde teknik seviyede çalışmalar ya
pılmaktadır. Ancak, ben şahısî düşüncemi arz. 
edeyim, bir tesisin hammaddesi başka kim'se-
nin elinde ve 'diğer bâzı zarurî maddeleri baş
ka otoritelerin elinde, işletmesi de başka bir 
resmî kuruluşun elinde olduğu zaman, asgarî 
koordinasyonu tesis etmekte dahi bâzı güçlük
ler husule gelmektedir ve bu suretle fabrika
ların tam randımanla - zaman zaman - işlemez 
hale gelmesi gibi durumlarla karşılaşılmakta
dır. Benim şahsî fikrime göre, bir tesisin kül 
halinde, hammaddesinden itibaren sınaî mamul 
haline gelinceye kadar tek sevkü idarede bıı-
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lunması, üretimin istikrarlı şekilde devamı ba
kımından faydalıdır. 

Teknik elemanlarla ilgili soruya gelince, tek
nik elemanların kamu sektöründen özel kesime ve 
dış memleketlere gitmeleri, sadece son yıllarda 
görülen bir vakıa değildir. Daha önceki yıllar
dan beri bu çeşit hareketlere, bu çeşiit intikal
lere rastlamak mümkündür. Bunların bir mu
kayesesini yaptığımız zaman, son yıllarda art
mış mıdır, artmamış mıdır? Buna baktığımız 
zaman, tanı bir mukayese imkânını verecek is
tatistiklerden maalesef yoksun bulunuyoruz. 

Ancak, böyle örnekleme metodu ile veya 
sondaj yolu ile yapılan tetkiklerde, son yıllar
da büyük bir hızlanma, da yoktur. Bu, gelişme 
halinde olan Türkiye'de özel keşlimde daha çok 
iş imkânları, daha çok ücret ve daha çok maaş 
bulma imkânları dolayısıyle olmaktadır. Devlet 
kesimindeki mıühendiıslerimize, onların Devlet 
kesiminde kalmalarnıı sağlayacak miktarlarda 
ödemede bulunmak zarureti ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. Bugün tespit edilecek yan ödeme
ler bunu sağlamadığı takdirde, yeniden elbette 
ki, gözden geçirilecektir. Fabrikalarımızı tek
nik elemansız, mühendissiz bırakmamız müm
kün değildir. Ancak, özel kesimdeki miktarlara 
hiçbir zaman ulaşmak imkânımız da yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tekrar yazılı so
rular geldi, onları takdim edeceğim. Saym Hü
samettin Başer ile Sayın Baha Mlüderrisoğlu 
müştereken imzaladıkları bir soru önergesinde 
şu sualin cevabını istiyorlar. 

i«l /Karaman ve Nevşehir iplik fabrikaları
nın teVsiileri yapılacak mıdır? ödenekleri ne
dir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Lütfederseniz bunu 
da yazılı olarafk cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Kars Milletvekili Musa Doğan şu sorunun 

cevaplandırılmasını dilemektedir; 
«Kars İğdır ilçesinde en iyi kaliteli pamuk 

yetişim ektedir. İğdır'da Sümerbank iştirakiyle 
bir iplik fabrikasının kurulmasına imkân var 
imidir?» diyorlar. 

ISANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Müsaade ederseniz, 
buna da yazılı cevap arz edeyim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz. Pe
ki efendim. 

Teşekkür ederim Saym Bakan, başika soru 
yoktur. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Teşekkür eder, say
gılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Saym Başkan, deminki sorumun dışında bir 
sorum var. 

(BAŞKAN — Saym Bakan, son müsamaha 
olarak Sayın Seydibeyoğlu'nu kırmıyalım. Her 
ne kadar suali cevaplandırılmışsa da, son ola
rak sorusunu cevaplandıralım. 

Buyurun, Sayın Seydibeyoğlu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Ayrı olarak Sayın Bakandan rica ediyorum. 
Belki Saym Bakan cevapları arasında bahset
miştir, çlünkü Saym Hasan Tosyalı'nm da bah
settiği ve Sayın Bakanın da geçen yılkı bütçede 
konuştukları konu hakkında bendenizin de bir 
sorum olacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim, o imkânı size de 
tanıyalım, sorunuz. 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Geçen yılki konuşmalarımda, bendeniz Kas
tamonu'da bir kâğıt fabrikası kurulması hak
kında bir sual tevcih etmiştim. Orada iptidaî 
maddenin bulunmadığını Saym Bakan ileri sür
müştüler. 

Buna ilâve olarak, Orman Genel Müdürlü
ğünün SEKA'ya yazdığı bir yazılı geri gönder
miştir. Bu yazıyı ve eklerini Sayın Bakan tet
kik etmiş midir? Türkiye'de en çok istihsal Kas
tamonu ve havalisinde yapılmaktadır. Ham
madde. itibariyle Kastamonu en zengin bir yer
dir.* 

BAŞKAN — Yani «bu iş için gereken tetkik 
yapılmış mıdır»' diyorsunuz. , 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kajstamonu) 
—- Efendim, Kastamonu orman istihsali bakı
mından en zengin ildir. Bugün Türkiye'nin beş-
tebir odun istihsali burada -yapılmaktjadır. Or
man Başmüdürlüğü bu bölgede 1 miljvon 849 
bin metreküb tomruk odun istihsal I etmiştir. 
Halbuki Çaycuma Fabrikası ise 240 b{n metre-
küble işlemekte, çalışmaktadır. Bu dufmm kar
şısında saym Bakan hâlâ eski fikrindej İsrar et
mekte midir? Buraya bir fabrikanın Irarulması 
için çalışma yapacaklar mıdır? Buntt tetkik 
ederek, bir neticeye bağlanmasını rica:etmekte
yiz. i 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME-
<SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan, buna 
•da yazılı cevap vermemiz gerekiyor. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksi
niz, peki sayın Bakan. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Ben kendilerine gerekli dokümanı verece
ğim, tetkik etmelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME-

iSUT EEEZ (Devamla) — Saygılarımı sunarım 
efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Adalet Partisi Grubu adına ikinci kez Sayın 
Hüseyin Balan söz istemiş, Demokratik Parti 
Grubu adına da Sayın Mehmet Kılıç söz iste
miş. Daha önce Adalet Partisi Grubu adına 
söz istenmiş olduğu için Sayın Balan'a söz ve
riyorum. Yalnız, bu ikinci görüşme olduğu için, 
8 dakikalık süre içinde bitirmeniz gerekiyor. 

Sayın Hüseyin Balan, buyurunuz. 
A. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BALAN 

(Ankara) — Sayın Başkan, sevgili arkadaşla
rım, Sanayi Bakanlığının 1973 bütçesi üzerinde 
ikinci kez Adalet Partisinin görüşlerini açıkla
mak üzere yüksek huzurunuzdayi/m. 

Türkiye, sanayi yatırımlarına ağırlık ve ön
celik vermek suretiyle kalkınacaktır. Sanayi 
yatırımlarının başlıca 4 unsuru vardır: Ham
madde, işgücü, teknoloji ve sermaye. 

Kalkınmış uygar milletlerin hiçbiri bu 4 un
suru tümü ile yerli olnaklardan karşılayama
mıştır. Yerli olanakların sağladığı iç kapasite 
kendi kendine yeterli olmadıkça dışarıdan ik
mal yapmak kaçınılmaz zorunluluk haline ge-
lir. En yüksek potansiyel hangi unsur da ise 
diğer unsurlardaki eksiği tamamlamak ve bu 
4 unsur arasında bir denge kurmak, hızlı kal
kınmanın ilk şartıdır. Hammadde bol, insan-
jgüeü var, teknoloji yetersiz, sermaye yetersiz. 
Türkiye'nin bugünkü durumu böyledir. İstedi
ğimiz, hızlı kalkınmaktır. Öyle ise hammadde 
ve işgücü potansiyelini tümü ile kullanacak tek
noloji ve sermayeyi bulmak zorundayız. 

Kendi içine dönük, kendi yağı ile kavrulan 
klâsik liberalizmle hızlı kalkınmaya imkân yok
tur. Şimdi teknoloji ve sermayenin bulunması 
yollarını araştıralım. Teknoloji en az sermaye 
kadar önemlidir. Güvenliğini yüksek kazancını 

I gözetmeksizin, sermayeden daha çok ürkektir. 
I İkinci Dünya Savaşının sonunda Almanya bir 
I taş yığını haline geldi, Varını yoğunu savaşta 
I harcadı ve bir hayli borçlandı. İşgal ordularına 
I boyun eğdi. Almanya'nın ayakta kalan potaıı-
1 siyeli, teknik eleman ve teknoloji unsuru kısa 
I zamanda Almanya'yı bugünkü durumuna gc-
I tirebilmiştir. Alman teknolojisi o kadar başarı 
I göstermiştir ki, senin hammaddeni, senin işçin 
I ile imalâta çevirtip, sana satmak ve olağanüstü 
I kâr sağlamak suretiyle ekonomik hâkimiyetini 
I sürdürmektedir. Bugün Türkiye için hızlı kal-
I kmma probleminin çözümü, teknoloji çağını ka

patabilmeğine bağlıdır. Bunun için başta teknik 
elemana gerekli önemi vermek, sanayileşmede 
ele alınacak projelerin teknik eleman ihtiyacı-

I nı en iyi şekilde karşılamak şarttır. 

Şayet Türkiye'yi bir cennet vatan yapmak 
istiyorsak Türkiye'yi teknik eleman cenneti 
haline getirmemiz de şarttır. Türkiye'nin uy
gulamakta olduğu karma ekonomi düzeni için
de özel sektöre ağırlık verilmeli, yabancı şer-

I maye yatırımları teşvik edilmelidir. Sermaye 
Piyasası Kanunu ve Sanayi Teşvik Primleri 
Kanunu süratle çıkarılmalı, özel sektörün ter-

I cih ettiği projelerin gerçekleştirilmesinde her 
safhada yardımcı ve denetçi rolünü Devlet üze
rine almalıdır. Türkiye'de kurulmuş yatırıma 
dönük kooperatifler birleştirilmeli, halka açık 
anonim şirketlerin sayılarını artırıcı çabalar 
gösterilmeli, dış üleklerdeki işiçlerimiziin ta
sarrufları Devletin teminatı altında halka açık 
anonim şirketler marifetiyle sanayi yatırımları
na yöneltilmelidir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının özel sektörle 
rekabete girmesinde kamu maliyesinin yararı 
değil, zararı bulunduğu da idrak edilmelidir. 
Sanayileşme ve millî kalkınma hareketimizin 
ölçülü ve dengeli politikalardan bir nebze yok
sun olduğuna birkaç Örnekle değineceğim : 

Asgarî işçi yevmiyeleri tespit edilirken, gay
risâfi millî hâsılanın gözönünde bulundurulma-

I sı şarttır. Maalesef, bizde bu yapılırken millî 
1 hâsıla gözönünde tutulmamıştır. Asgarî işçi yev

miyesinin yıllık tutarı gayrisâfi millî hâsılanın 
fert başına düşen yıllık ortalamasından yüksek 

I olmamalıdır. Halbuki tespit edilen asgarî işçi 
I yevmiyesiyle nüfusu çarparsak gayrisâfi millî 
1 hâsılanın üstünde büyük bir rakama ulaşıyo-
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ruz; 264 milyar. 1972'nin yıllık ekonomik ra
poruna göre, ikinci bölge asgarî yevmiyesi 
23,5 liradır. Yıllık çalışılan gün, 300, nüfus ise 
37,5 milyon, gayrisafi millî hâsılamız da 1972 
rakamları 214,8 mdlyar olduğuna göre ortalama 
nüfus başına düşen gelir 5 728, bir işçinin 300 
günde asgarî yevmiye ile eline geçen para 
7 050 liradır. 

Bu netice, millî geliri artırmak, yani üreti
mi artırmak şartını düşünmeden yevmiyeleri ar
tırmak eğiliminin ağır bastığını göstermektedir. 
Halbuki çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak ve 
iktisaden gelişmiş bir toplum yaratabilmek için 
fert başına düşen millî geliri asgarî yevmiyenin 
yıllık tutarının çok üstüne çıkarmak gerekmek
tedir. Bu noktaya varabilmek için çalışma dü
zenini bilimsel metotlarla yenilemek, diğer bir 
'deyimle çalışma reformunu yapmak ve uygula
mak lâzımdır. Üretim teşvik primleri yanında, 
fazla üretimden işçinin pay alması esasını mut
laka kabul etmek ve uygulamak lâzımdır. Grev 
ve Toplu Sözleşme Kanunu bu esasa göre yeni
den düzenlenmelidir. Bu tedbirler alınmadığı 
takdirde gelirinden fazlasını yiyen, borçla ge
çinen bir toplum durumundan kurtulamayacağı
mız da- bilinmelidir. 

Şimdi ikinci nokta olarak da, yabancı ser
mayenin Türkiye'de yatırım yapması konusuna 
bir nebze değinmek istiyorum. 

Yabancı sermaye yatırımları hakkındaki gö
rüşümüz şu suretle açıklanalbilir : 

Önce şu noktayı belirtmek gerekir ki, az 
gelişmiş ve kalkınma çabalarına girmiş olan 
bir ülke olan Türkiye'de sermaye maliyeti yük
sektir, parasının değeri düşüktür. Türk ekono
misi devamlı bir enflâsyonist baskı altındadır. 
Gelmesini beklediğimiz yabancı sermayenin 
'kendi ülkesinde sermaye piyasası sağlam bir 
şekilde kurulmuş, sanayi yatırımları ve kalkın-
una -kemaliyle gerçekleştirilmiş, para değeri 
yüksek, kâr oranı düşük, faizler cüzidir. 

Büyük sermaye birikimleri için yatırım sa
haları dar olduğundan gelişmiş ekonomiler, kâr 
oranı yüksek, ve yatırım salhaları bakir ülkele
rin cazelbesine kapılmaktandır. Türkiye'de ham
madde ve işgücü bol ve ucuzdur. Sermaye ye
tersiz ve bu yüzden faizler yüksektir, teknoloji 
de yetersizdir. 

BAŞKAN — Saym Balan, lütfen toparlayı
nız. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) 4- Toparlı
yorum Saym Başkan. j 

Görülüyor ki, Türkiye'nin hammaddesi ve 
işçisi, yalbancılarm teknolojisi ve sermayesiyle 
sanayi yatırımlarında bir denge kurjmak eğili-
mindedıir. 

iScnin hammaddeni, senin işçini i çalıştırıp 
kendi memleketinde imalâta çevirip; sana sat-
'tılkları gibi imalâtı senin ülkende yapıp sana 
satmayı, fazla üretimi de ihraç etmeyi teklif 
ediyorlar. Aynı unsurların etkinliği (ile dışarı
da yapılan imalâttan ve elde eıdiletı kârdan 
vergi almamıza imkân yoktur; ama İülkemizde 
sağlanan kârdan en az % 50 oranınjda vergi 
alırız. Fazladan teknik tecrülbe ve ihtiyaç stoku 
kazanırız. 

İşte, yabancı sermayenin Türkiye'de yatı
rım yapmasını teşvik etmenin bu kidar kârlı 
tarafı ve önemli bir mânası vardır. : «Yabancı 
sermaye çok kazanıyor, bizi sömürüyor» sözle
ri, hissî olmaktan öte hiçbir ekonomik! değer ta
şımayan dar görüş ve zararlı propagandadır. 

Benim sözlerim burada bitiyor. 
1973 bütçesinin Türk Ulusuna ye Sanayi 

Bakanlığı mensuplarına hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, Adalet Partisi Grubu aı$ına Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıralından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Görüşmelerin yeterli; olduğuna 
•dair önerge gelmiştir, takdim ediyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — Peki efendim. ! 

iSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Sanayi Bakajılığı büt

çesi aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve tjeklif ede
rim. 

Manisa 
Mustafa Orhan Daut 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sİyın Nuri 
Yazıeıoğhı, buyurun efendim. | 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇaLkırı) — 
Saym Başkan, saym arkadaşlarım; l 

Bütçe müzakerelerinde öteden beri 
aleyhinde arkadaşlarımın yaptığı 
yapmayacağım. Yani, «yeterlik aleyhimde 
nalım ki..» eleyip yapacağım konuşmayjı 
yacağım. Özellikle yeterlik aleyhinde! 
cağım. 

yeterlik 
uygulamayı 

bulu-
yapma-
buluna-
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Sayın arkadaşlarım, İçtüzüğümüz, altı hatip 
konuştuktan sonra yeterlik verilmesini öngör
müştür. Yüce Mecliste 5 partinin grubu vardır. 
Beş partinin grup sözcüleri konuşuyorlar, bu kez 
ikinci kez görüşmek için söz istiyorlar; altıncı 
onlar oluyor. Bakan konuşuyor, «Hükümetten 
sonra son söz millc'tvekilmindir» kaydı var; mil
letvekilinin kişisel görüşlerine olanak veren bu 
kaydı da bu kez gruplar ikinci görüşme için 
alıyorlar. Bakandan sonra grup sözcüleri ikin
ci kez söz alırlar. Ancak, bu söz almada o grup 
sözcüleri Bakanın burada yaptığı konuşmaları 
cevaplamak veya karşılamak amaeiyle alırlar. 
Hal böyle değilse, bu sayın grup üyeleri Bakan
dan önce lütfetsinler ikinci sözlerini alsınlar ve 
«Bakandan sonraki son söz milletvekilinin» ola
nağından kişisel görüşlerini sunacak arkadaşlar 
yararlansınlar. 

Bunun sonucu ne oluyor? Görüyorsunuz ve 
dışarıda fiskoslar arasında da duyuyorsunuz, 
dedikoduları da duyuyoruz ve üzülüyoruz. Efen
dim, bütçe müzakerelerinde Millet Meclisinde 
şu kadar kişi vardı, beş kişiyle', onbeş kişiyle 
bütçe kabul edildi; kamuoyu üzerinde olumlu 
etkisi yok... Ee, elbette olmaz. Burada konuşma 
olanağından yoksun milletvekili boşuboşuna 
beklemez. Bu bakımdan bütçe müzakerelerinin 
ilgi çekici olabilmesi için sayın yöneticilere, 
Başkanlık Divanına da olanak verme bakımın
dan; Başkanlık Divanı mecburiyet karşısında 
grup adına söz deyince grup adına sözü veriyor 
ve milletvekiline vermiyor, güç durumda. Onlar 
da isterler milletvekillerini konuşturmayı. 

Bu bakımdan sayın grup yöneticilerinden is
tirham ediyorum; ikinci kez konuşmalarını, Ba
kan konuşmadan önce lütfen yapsınlar. Ama, 
varsa Bakana bir cevapları, biraz önce Sayın 
Yağcı'ya Bakan burada belki elli, altmış nokta
dan cevap verdi, belki Sayın Yağcı olanak bu
lur konuşabilirdi, olurdu; ama şimdi konuşan 
arkadaşımızın Bakana verdiği bir cevap yoktu. 
Bakandan önce pekala konuşmalarını yapar ve 
«son söz milletvekilinindir» olanağından da mil
letvekili yararlanırdı. Bu bakımdan, tekrar is
tirham ediyoruz, gruplar ikinci kez konuşmala
rını Bakandan önce yapsınlar. Hattâ aynı şa

nslar konuşacaksa, Sayın Başkan uyarıyor za
ten; «ikinci on dakikanızı kullanacakmısınız ?» 
diye. 

Bu bakımdan, önergeyi reddedelim. Sanayi 
Bakanlığı konusu Türkiye'nin çok önemli bir 
konusudur. Bu müzakerelerin yeterliği kanısın
da değilim, aleyhte oy kullanmanızı diliyor say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, uygu
lama tastamam ve dosdoğru tabiî, hiçbir eksiği 
yok. Altı arkadaşımıza söz verdik, .ondan sonra 
Sayın Bakana söz verdik, daha sonra da iki 
grup... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, ben uygulama aleyhinde değilim. 
Bir yanlış anlaşılma olmasın, tasrih ettim. 

BAŞKAN — Evet eefndim, onu söylüyorum. 
İki grup sözcüsü söz istedi. Bir grup sözcü

süne şu anda söz verdikten sonra yeterlik mu
ameleye konacak. Şayet, Yüce Meclisiniz yeter
lik önergesini reddederse diğer gruplara ve şa
hıslara söz verme imkânları doğacaktır. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde müza
kerenin yeterliğme ait önergeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. . Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri takdim ediyorum. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 
Bölüım 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 7 897 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 42 182 950 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir. 

111 Sanayii koruma ve geliş 
tirme 114 149 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir. 
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Lira 

112 Küçük sanatları koruma ve 
geliştirme 148 621 531 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir. 

113 Sanayii teşvik, uygulama 6 005 295 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi madde efendim ? Madde 
yok. Bölümlere geçtik, bölümleri okutuyorum. 
Bölüm 113'ü oyunuza sunuyorum: . 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

24 . 2 . 1973 

Bölüm 
(Prog.) 

O : 3 

Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 20 246 926 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Yazıcıoğlu, eğer bir bölümden bir bö
lüme aktarmayı tazammun eden bir teklifiniz 
olmuş olsa idi, onun üzerinde muamele yapar 
•idik. Ama bu rakamlar üzerinde bir söz söyle
meniz mümkün değil. Biliyorsunuz gider artı
rıcı, gelir azaltıcı teklifte bulunamazsınız. 

Bu şekliyle 1973 yılı Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Memleket ve millet hayrına olsun. 
Birleşime on dakika ara veriyorum, 

Kapanma saati : 18,08 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma ısalaltli : 18,16 

BAŞKAN : Baişkanvlekilti Nıroetffittı Ok. 

KÂTİPLER . Hüseyin Yenİparaar (Tünle©!), ŞadiiİBlitaaly (Bieeik) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan -67 nci 
Bklteşimiu üçüncü oturumunla başlıyoruz. 

C - TURIZM VE TANTMA BAKANLıĞı 
BÜTÇESI 

BAŞKAN — Gündem program gereğince Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı 1973 bütçesi üzerim
de 'görüşmeye başlıyoruz.. 

'Grupları adına söz almış bulunan aılkadaış-
] anma'takdim ediyorum : 

Dıcmokraitik Parti Gruibu atlına Suyun Adnan 
Akanca, 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Naini'C İk
bal Tıo'kgöz, 

Ouimıhuriyctçi Parti Grubu adına Sayın. Ali 
İhsan Göğüs, 

Millî Güven Partisi Gruibu adına Sayın Ilam-
'di llamaimeiöğlu, 

Oumıhuriyet Halk Partisi Gfııubu adına Sayın 
Altı Döğerlli. 

Kişisel beyanda bulunmak isteyen âılkadaşla-
rnnız : 

Buseyim Yenipmar, Tufan Doğan Avşangil, 
Kemal Ataman, Hasan Tosyalı, Nur'i pel i t Ya
zıcıoğlu, Zekeriya Künşad, Baha Mikteırrisıoğku 

Demiokraıtik Par/ti Gruibu adına Sayhn Adnan 
Akarca, buyurunuz edendim. 

Saat 18,18. 

D. P. GRUBU ADINA ADNAN AKARCA 
(Muğla) — Sayın Başkan1, sayın millekiveMıleri; 

'Turizim ve Tanıtma Bakanlığı 1973 malî yılı 
bıüitiçeisi üzerinde Demokratik Pariti MiUeıt MceTi-
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si Grulbu adına görüşlerimizi, tenkit ve temenni-
leriîmizi arz ediyorum. 

Değerli ^milletvekilleri; turizm henüz yieıni, 
fakat gelişmesinden çok şey beklediğimiz bir 
endüstri dalıdır. İşte bunun için de Türkiye., 
«'Turizm için ideal bir nıeımletoet, turistler için 
bir cemniettir» diyor, Türkiye'nin ekomomik ve 
sosyal kalkınmasının ancak tuıriznı ile mümkün 
olacağını ileri sunuyoruz. Bilindiği üzere düınya-

- da bütün milletler kemdi!erine büyülk döviz sağ-
ılayan ve onları malî bakımdan kalkındıran bir 
'gelir kaynağı olarak-turizme azamî derecede 
önem vermektedirler. Böylece çağımızda bir tu
rizm ekonomisi doğmuştur. 

Sayın milletveikilleri; bugün dünyamaza tu
rizm tamamen yayılmıştır. Çünkü bergün mıomo-
it'on. biı- bayat yaşayanlarla devamlı çalışan in
sanlar, turizm sayesinde moral ve fizik canlılık
larını -tekrar kazanmaktadırlar. Turizmin hal
kın sağlığı üzerine müspet bir etkisi olduğu ika
dan.1, şüphesiz eğitici bir yanı da vardır. Halk 
turizm sayesinde kültürlümü de artırmaktadır. 

Diğer taraftan insanlar abasında yakınlaş
ma ve. •birbirlerini dalha iyi tanıma turizmle müm
kün olmakta, milletleri yelkdiğerine sevdirip 
saydırmaktadır. Turistler ise bir ülkeyi dinlen
mek, eğlenmek, sportif faaliyet yapmak, tedavi 
görmek, kazanç sağlamak ve görüp öğren'mek 
gibi almaçlarla ziyaret etmektedir. İşte turistle
rin başka ülkelere yaptıkları bu ziyaretlerden, 
turizmin belli başlı iki anaunsuru olan ulaşım 
ve konaklaınrı ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bir 
ülkede turizm ticaretinim başlaması ise herşey-
dıen iönee ulaştırma ve konaklabıa sanayiinin ve 
bunun gerekli şubelerinin faaliyete geçmesiyle 
mtimkün olmuştur. 

Ülkemizde turizm yeni olduğuna göre, şimdi 
hatırımıza şu sorular geliyor; bizde turizmin 
gelişmesine mâni engeller kaldırılmış mıdır1? 
Han'gi işlerimizi düzeltmemiz ve nelere dikkat 
ötmemiz gerekmıektedir? Turizmin ülkemizde 
gelişmesini sağlayacak bütün tedbirler alınmış 
mıdır? Ülkemiz kitle turizmine ne derece hazır
lıklı bulunmaMadır? 

İşte bu gibi somların ışığında düşünceleri-
nıizi, tenkit ve temennilerimizi aırz etmeden ön
ce, Türkiye'nin bugünkü turizm durumumun 
saptanlmasımm faydasına imamıyoruz. Bu konuda 
Akdeniz milletleriyle yaptığımız kıyaslamada 

çok geri olduğumuzu, em az turist çelken ülkeler
den biri bulunduğumuzu görüp üzülüyoruz, 1971 
de bizde «1 milyon turist» slogan haline gelir
ken, bunun Türkiye için büyük bir başarı olaca
ğı konu edilirken, komşumuz Yunlalniy'tjaın'ı bunum 
iki katı turist ziyaret etmekteydi. Diğeır tıanaf/tıan 
ıgene Akieniz ülkelerinden İspanya, 27, İtalya 
16 ve Yugoslavya 19 milyona ulaşan turist sayısı 
rakamlarına sahip bulunuyorlardı. 

Oysa Türkiye turizm alanında dünya milklt-
leriyle boy ölçüşebilecek değerlere sahip bulun
maktadır. Essiz doğa güzelliklerinin yanı sıra, 
tarihî ve arkeolojik değerlerin pek çok bulundu
ğu Türkiye'de Koma, Bizans, Yunan, ^Selçuk ve 
Osmanlı uygarlıklarını bir arada görmek müm
kündür. Ayrıca güneşi, denizi ve halkının misa
firperverliği ile dopdolu olan ülkemiz her mev
simde turiste hitaıbedeıbiLmeJktedir. 

İspanya, İtalya, Yugoslavya ve Yunanistan'
ın yüksek olan turist sayılarını etkileyen neden
ler arasında, bu ülkelerde turizim endüstrisinin 
iyice gelişmesinden başlka, şüphesiz kültür birli
ği önemli rol oynamaıktadır. Roma İmparatorlu
ğunun tarihini okulda iken öğrenen bir İngi
liz önce İtalya'yı, sonra da 'gene mitolojide 
masallarını okuduğu Yunan Allahlarımn mem
leketini görmek istiyor. İşte bu, turizmdeki 
kültürel etkidir. Batı ülkelerinin birbirlerine 
olan yakın bağıdır. Evet Batı Avrupalı önce İs
panyayı, İtalya'yı, Yugoslavya'yı ve Yunanis
tan'ı görmdk istiyor. Hattâ turizmi bize kıyasla 
daha eoik gelişmiş olan Lıibnam, Tunus ve Fas 
gibi ülkeleri de ziyaret ediyor. İşte bu önce zi
yaret edilecek, görülecek ülkeler arasında Tür-
kiyemizin de mutlaka girmesi gerekmektedir. 

Bununla beraber işin asıl ilginç tarafı, ül
kemize gelen turistlerin büyük kısmının Batı 
Avrupalı oluşudur. Çünkü şimdi Avrupa'da tu
ristik moda, arkeolojidir. Türkiye ise çok bü
yük bir arkeolojik değer hazinesine sahip bu
lunmaktadır. Bu amaçla Yunanistan'a gidenler, 
arkasından Türkiye'yi de görmek gereğini duy
maktadırlar. Fakat maalesef biz arkeolojik tu
rizmin hiç reklâmını yapamıyoruz. Yurdumuz
da cereyan eden Grek Mitolojisinin Batı kültü
ründeki önemini pe!k bilmiyor ve bu yüzden bu 
efsaneleri değerlendiremiyoruz. Mitolojinin en 
romantik efsanesi yurdumuzda Latmos, yani 

| Beşparmak Dağlarında bir çoban olan Endimon 
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ile Ay ilahesi Diana arasındı geçmişitir. Biraz 
'Batı kültürüne sahibolan herkes bunu Avrupa'
da bilmektedir. Keza Apollo ve Artemis tara
fından Manisa'nın bir dağında taşa çevrilen 
ve mütemadiyen -gözyaşı döken Niobe Efsanesi 
de çok meşkurdur. Biz sadece Truva'nm tahta 
at ile zaptı efsanesinin biraz reklâmını yapmış 
bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri; turizm organizasyo
nunun en baş konularından biri şüphesiz Bak
lanı ye propagandadır. Başarılı turizm ise her-
şeyden önce yeterlii propaganda ve tanıtma de
mektir. Bu işin başına tam bir Batı kültürüne 
sahibolan insanların getirilmiesii gereğine kani 
bulunuyoruz. Diğer taraftan turizm reklâmcılı
ğı yapılırken, propagandası düzenlenirken, gö-
ziönüne alınması gereken en önemli noktalardan 
biri, mevcudlolmayan bir şeyi varmış gibi gös
termemektir. Gerçeğe uymayan beyanlar, fayda 
yerine daima büyük zararlar vermektedir. Ma
mafih bu hal bizim için pek varit olmasa gerek
tir. Çünkü biz elimizin altındaki kıymetlerimizi 
henüz tanımıyoruz. Evet reklâmımızı, propa
gandamızı yapmadan önce, kendi turistik yer
lerimizin değerini tam olarak bilmemiz, öğren-
miemiz gerieikm ektedir. 

Sayın milletvekilleri; reklâm ve propagan
da için para harcayıp turistlere «Türkiye'yi ge
lip görün» demek belki de kolaydır. Ama Tür
kiye'nin reklâmını, propagandasını yatırımları 
ile paralel yürütımeli ve gelişigüzel harekete bu 
konuda yer vermemelidir. Diğer taraftan rakip 
bâzı komşu ülkelerin engelleyici propagandası
na da hedef oluyoruz. Bugün Türk turizminin 
gelişmesini önleyici propagandanın Yunanis
tan'dan ve demir yerde arkasından geldiğini 
memldketimizde pek çok insan bilmektedir. Fa
kat biz bununla da yeterince meşgul olamıyo
ruz. Otellerimizin, motellerimizin pis oluşundan 
tutunuz da kişi emniyetinin bulunmayış]na ka
dar her herzenin yer aklığı bu çirkin propa
gandayı ortadan silmek için, Hükümetimizin 
yanında halkımıza da düşen görevler şüphesiz 
vardır. Bu propagandayı etkisiz kılmak için, 
halkımızı turistleri, dürüstlüğü ve ananevi mi
safirperverliğiyle karşılamalı, turistler ülkemi
zin doğal güzellikleri ve tarihî zenginliklerinin 
yannsıra Türklerin ruhî faziletlerini tam bir 
şekilde öğrenmelidirler. Fakat ne yazık ki top

lumumuz yabancı turiste henüz hazırlıklı değil
dir. öo'k zaman turisti «Soyulacak» ve «Yolu
nacak» bir kişi olarak görüyoruz. Evvelce du
varlarda bir af işlimiz vardı; bu afiş; «Turist 
misafirimizdir, onlara saygı gösterelim» diye 
halka hitab ediyordu. Maalesef bu etkisiz kal
mıştır. Toplumumuzun turizm bakımdan e git
memekte" daha fazla gecikmemizin büyük zara
rına inanıyoruz. 

Türkiye'ye parayı kitle turizminin1 kazandı
racağı artık anlaşılmıştır. Bizim hitâbeıdeceği-
miz kitle daha çok orta halli Avrupalı olmalı
dır. Nitekim Avrupa'da ülkemize karşı başla
yan bir kıpırdanış görülmektedir. Bu kıpırdan
ma değerlendirilmeli ve turizm endüstrimiz tu
ristik ihtiyaçlara göre mükemmel bir tarzda 
organize edlilmelidir. Bu alanda vaktimiz ise, 
noksanlarımızın fazlalığını düşünürsek, çok az
dır. 

ıSayın milletvekilleri; turistler Türkiye'de 
hiçbir zaıman aldatılmam alıdırlar. Eğer biz tu
ristleri çeşitli şekillerde aldatırsak, sonunda 
kendimiz aldammış oluruz. İlerde Türkiye'ye 
gelmek isteyecek insan bulamayız. Önümüzdeki 
yıllarda ise ülkemizin Yunanistan gibi bir «tu
rist merkezi» haline geleceğine dair kuvvetli 
emareler, belirtiler simidi den ortaya çıkmıştır. 
Halen yılda yurdumuza 1 milyon turist geliyor, 
fakat bu rakamın 2 ve 3 yıl sonra 3 ; milyona 
çıkacağı hesaplanmaktadır. İşte bizim bu artışa 
hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Fakat bu 
ağır gidişle bu hazırlığın mümkün olmayaca
ğı kanaatindeyiz. 

Bugün turizmde en büvük dâvamız i turistle
re arz edilecek otel, motel ve pansiyon yatak 
adedinin artırılması konusudur. Otel İlerimizi ve 
diğer konaklama tesislerimizi yeter sayıya çı
karmakla beraber, bu yerler ucuz ve sade, ye
mekleri çeşitli ve eğlencesi bol olmalıdır. Deniz 
kenarlarında güneş dağıtan tatil köylerine ağır
lık verilmelidir. Diğer taraftan kış aylarında 
b'oş geçen günlerin acısını yazın çıkartın Lak üze
re çalışan mevcut otellerimiz, pahalı tarife uy
gulamaktadır. Otellerin tarife konusu mutlaka 
ele alınmalı, bu iş bir düzene konulmalıdır. Üs
telik bu oteller sahiplerinin zevkine, parasına 
ve bilgisine göre yapılmıştır. Türkiye'nin ihti
yacı ise lüks yerine modern, temiz, asgarî kon
foru olan Avrupa standartlı otellerdir. |>u otel-
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lerde mümkün olduğu kadar yerli mallar, yerli 
motifler bulunmalı ve müşterilerinin rahatı 
için her özellikle donatılmalıdır. 

Sayın Balkanımız A'kçal bir beyanatında, 
Muğla yakınlarımda 10 bin yataklı ('maliyeti 
1 milyar liraya yakın) dev bir tatil köyü, An
talya'da Türk: ve Almıan sermaye ortalklığmın 
yapacağı 300 yataklı bir otel ile Kemer'de 700 
yataklı bir tatil köyünün en geç 1973te ta
mamlanacağını bildirmiştir. Şüphesiz bundan 
büyük bir memnuniyet duymaktayız. Fakat bu 
gibi yeni tesislerde hizmet görecek personel na
sıl sağlanacaktır? Sayın Bakan bu konuda bir 
bilgi lütfederlerse memnun oluruz. Turistler te
miz ve konforlu konaklama işletmelerinde şüp
hesiz haJklı olara/k tam bir hizmet ara>maiktadır-
lar. Kalifiye personelden yoksun bir konaklama 
işletmesi ise turiste gerekli hizmeti yapamaz, 
sonunda da kâr yerine zarar getirir. 

Sayın milletvekilleri; bildiğiniz gibi kalkın
ma plânlarımızda her yıl 5 bin kalifiye perso
nelin yetiştirilmesi öngörülmüştür. Halen Anka
ra ve İstanbul Otelcilik okulları ile İzmir, An
kara ve İstanbul'daki Otelcilik ve turizm eği
tim merkezlerinde yetişirilmesine çalışılan per
sonel sayısı yılda 500'ü geçmeni ektedir. Oysa 
turizm her şeyden önce eğitim demektir. Çünkü 
turistlere hizmet, kelimenin tam anlamıyle eği
timle mümkün olmaktadır. Türkiye'de otelcilik 
ve diğer konaklama tesislerimiz gelişirken, ka
lifiye personel miktarımızın maalesef çok az 
oluşu, ülkemizde personel yetiştirilmesi gereği
ne ağırlık verilmesini zorunlu kılmaktadır. Ya
tırımların verimli olması tesislerin iyi işleme
sine bağlı olduğu için, bu işlerin personelini 
yetiştirmek üzere, her türlü turistik tesislerin 
iinuhtaeolduğu elemanlara yeter miktarda burs 
vermek, bunları tam bir şekilde eğitmek gere
kir düşüncesindeyiz. 

Üstelik bu yıl Türkiye'ye büyük bir turist 
akınının olacağı, ülkemize 1 300 000 turistim 
ziyaret yapacağı umulmakta, böylece 76 mil
yon dolar olan turizm gelirimizin bu yıl 100 
milyon dolara ulaşacağı hesaplanmaktadır. 
Acaba bu yılkı bahis konusu olan turist akını 
için Bakanlık ne gibi tedbirler almıştır? Nasıl 
bir hazırlık içerisine girmiştir? Bunu merak 
ediyoruz. Bugünlkü konaklama tesislerimiz ve 
işletmeciliğimizle, diğer organizasyonlarımızla 

bunu karşılayabilecek; durumda mıyız? Şüphe
siz buna olumlu bür cevap vermek mümkün de
ğildir. Çünkü konaklama tesis kapasitemiz, an
cak: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı sonun
da 120 000 yatağa çıkacak ve aynı zamanda 
toplam yatırım ihtiyacımız 4,5 milyar olacak
tır. Bugün ise 33 000 turistik yatak kapasite
miz vardır. Bundan ayrı olarak gene resmî bir 
beyandan öğrendiğimize göre, 65 000 düşük 
vasıftaki yatağı buna ilâve etmek mümkündür. 

Değerli milletvekilleri; turizm endüstrimi
zin yavaş gelişme nedenlerini iyi bilmeli ve ül
kemizde turizm hareketlerini hızlandıracak ça
releri tam bir şekilde ortaya koyabilmeliyiz. 
Bir defa turizm endüstrisi bir özel teşebbüs işi
dir. Devlet bu işleri genel olarak plânlamalı, 
kredi ve imkân bulmalı, ancak özel teşebbüsün 
girmediği alanların açılmasında külfeti ve zah
meti üzerine almamalıdır. Devlet zorunluk ol
madıkça turizm alanında işletmecilik yapmama
lıdır. Yabancı özel sermayenin Türkiye'de tu
rizm alanımda yatırımlarda bulunması bilhassa 
desteklenmeli, bu alanda görülebilecek engel
ler süratle giderilmelidir. 

Bizim gibi malî ve iktisadî imkânları sınırlı 
olan ülkeler için turizmi geliştirmek kolay bir-
şey değildir. Gelişme yolundaki ülkelerin en 
kısa bir zamanda ekonomilerini kalkındıracak 
olan turizm alanında şiddetle muhtaç bulun
dukları yatırımları sağlamak üzere uzun vade
li, çok düşük faizli krediler vermelidir. Bıu'a-
da şunu belirtmeliyiz ki, turistik krediyi teşvik 
tedbiri olarak kabul eden Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı, bu yılki çalışmalarında bu noktaya 
önem vermeye başladığını göstermiştir. İki yıl-
lılk Ödemesiz devre dahil 8 yıl vâdesi olan ve 
yılda % 7 faizi bulunan bir pansiyon kredisi 
Turizm Bankası tarafından bâzı turistik sahil 
şehirlerimize sağlanmıştır. Halkımızın pansi
yon kurmaya teşvik edilmesi ve alıştırılması, 
turistlerin konaklama ihtiyaçlarını kısmen yar
dımcı olaealktır kanaatindeyiz Esasen turistler 
pahalı otellerden ziyjde pansiyonları daha faz
la tercih etmektedirler. Özel teşebbüsün turiz
min kazançlı bir alan olduğuna inanması, bu 
alana yatırımlarını yapması mutlaka sağlanma
lıdır diyoruz. 

Türkiye'de turizm alanına gelen yabancı ser
maye henüz 43 milyon gibi az bir rakam ile ifa
de edilmektedir. Tunus, Fas ve Yunanistan gibi 
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ülkelerde yalbancı sermaye önemli yatırımlar 
yapmış, bu ülkelerin turizmde hızlı gelişmele
rini mümkün kılmıştır. Bizde ise yabancı serma
ye düşmanlığı engelleyici unsur olmuş, bu alan
da zaten biraz nazlı bulunan yabancı sermaye
yi korkutmuştur. 

Sayın milletvekilleri; Türkiyemizde gümrük 
ve polis bakımlarından giriş, çıkış kapıları çok az
dır. Bugünıün hareketli turizmi karşısında, giriş 
ve çıkış kapılarının çoğalmasını gerekli gör
mekteyiz. Aynı zamanda turistik illerimizin za
rurî mahallerinde giriş ve eıOnş kapıları olmalı
dır. Örneğin; Datça'nın Knidos harabelerini ve 
öökova'yı görmek isteyenler, Marmaris'e çık
mak zorunda kalıyorlar. Datça'ya ve Gö'foova' 
ya pelkâlâ bir giriş ve çıkış kapısı kurulabilir. 
'Giriş kapıları ndaiki işlemleri çabuklaştırmak, 
kolaylaştırmaktan başka, ülke içinde ulaştırma 
işlerimizi de düzeltmelk durumundayız. Hudut 
(kapılarından içeriye giren turiste medenî bir 
karşılama vie muamele göstermek, rahat ve em
niyetli bir yolculuk yaptırmak gerekmektedir. 
Ulaşım bakımından bugün dünyada otomobilli 
turistler en başta geliyorsa da, ka ray ollarımı
zın uygun ve standart olmayışından ve trafiği
mizin pek düzenli bulunmayışından Türkiye'ye 
lOtıomobilIcriyle ziyaret eden turistlere daha az 
ı aistlanmaıktadır. Beş yıllık kalkınma plânla
rında turistik bölgelerin yollarına öncelik veri
leceği ifade olunmasına rağmen, bu iş henüz ta
mamlanamamış, el atılan yolların bitirilmeisi 
ise bir türlü mümikün olamamıştır. Bununla be
raber turistik mahallere giden kılçık yolların 
önemleri dıolayısı ile biran önce yapılmalarını 
zarurî buluyoruz. 

ıSayın milletvekilleri; ulaşımın turizm için 
o kadar önemi vardır ki, Federal Almanya 1da 
turizm]e Ulaştınma Bakanlığı meşgul olmakta, 
turizmin ülkede gelişmesi ve yayılması için uğ
raşın aikta dır. Bizim karayollarımızm en iyi ya
pılmış olanları dahi çift high - waylerde seya
hat etmiş turistler içim pek tatminkâr değil
dir. Trafikte çalışan polislerimizin turistlere 
Ikarşı bilhassa nazdık olmaları ve omlara iyi mu
amele yapmaları gerekmektedir. İstanbul ve İz
mir gibi büyük şehirlerimizde arabalarını yan
lış yere park eden turistlerin araba plâkaları 
alınmakta, hattâ plâkaları sökülmeydiler çekiç
le kırılmaikta ve bu muameleye mâruz kalan tu-
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ristler çok şaşırmakta ve başvuracakları maka
mı dahi bilemediklerinden perişan olmaktadır
lar. Bu işleme mıâruz kalan turistlerin park et
miş olduğu yerlerde yasak levhasının; bulunma
dığını da burada kaydetmeliyiz. 

Bir turist gezisini daima neşe içerisinde yap
mak ister. Yollarda huzursuz olursa, bir park 
yüzünden emniyetini kaybederse, şüplıesiz Tür
kiye'yi görmek istemez. Turistin Türkiye'de kal
masını sağlamak ise esas bizim görevimiz oldu
ğu kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan Türk Flıva Yollarımın her şe
yinin düzeltilmesi gerekmektedir. Je t asrı, Yu
nanistan'ı turistlerin âdeta bir Mekkejsi yapnıış-
mışltır. Bir defa biz de uçaklar zamaninda kalk
malıdır. Beklemeler, mazeretsiz gecikmeler tu
ristleri son derece üzmektedir. Rötarlar, iptal
ler asgariye indirilmeli, yeni F - 28'lerde alındı
ğına göre, arzu edilen seviyede hizmet verilme
lidir. Hele kötü servis ve bir de yüzül gülmeyen 
hostesler, bu .kötü etkiyi daha çok fazlalaşıtır-
maktadır. Burada şu noktayı belirtmekte bil
hassa zaruret görüyoruz; bilindiği üzere Avru
palı için vakit nıalkit demektir. Evet, zamanın 
onlar içlin çok .büyük değeri vardır. ; Bizde ise 
zaman mefhumunun önemi gereği kajdar zihin
lerde yer etmemiştir. Batılı bu yüzden; Türkiye'
deki bu zihniyete karşı üzülmekte, hattâ bazam 
buna isyan etmek istemektedir. Biz! onlardan 
zamanlarının israfını isteyemeyiz. Turistlerin 
zamanlarını tam bir şekilde değerlendirmelerine 
imkân vermeliyiz. 

Bugün demiryollarımız da turistlet için uy
gun nitelikte değildir. Devlet Demirfyollarmın 
ıslahı ve modern nir duruma getirilmeleri lâ
zımdır. Bunu yaparken de kuşetli vagonlara ve 
pulman tipi kompartımanlara ağırlık verilmeli
dir. | 

-BAŞKAN — Sayın Akarca, birinci 20 daki
kalık müddetiniz bitti, 10 dakikayı ilâVe ediyo

rum. I 

ADNAN AKARCA (Devamla) — İlâve edin 
Sayın Başkam. | 

Türkiye'de denizyolu ile gelen turistlerin 
büyük kısmı inelusive tours'ları ve kruvasiyer 
seferlerini seçmekte, böylece geceyi gemide ge
çirdikleri gibi, şehirlerimizi gezip gördükten 
sonra yemek ve eğlenmek için dahi gemilerine 
dönmektedirler. İşte İstanbul gibi şehirlerimiz-
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de bu durıuma rastlıyoruz. Demiz yolundan ge- ' 
len bu tip turistlerle daha ziyade seyahat acen-
taları meşgul olmaktadırlar. Zira bunlar, seya
hat aeentalarmm başlıca sermayelerini teşkil 
etmektedirler. Seyahat aeentalarmm bunlara 
faydaları ise, müze gibi yerlerimizi gezdirmek 
ve şehirlerimizde birkaç. tur attırmaktan iba
ret kalmaktadır. 

Diğer tanaftan Marmaris ve Bodrum gibi kı
yılarımızdaki ünlü turistik şehirlerimize Yu
nanlı motoribotlar turist getirmekte ve bunları 
gene aynı gün içerisinde geriye götürmektedir. 
Keza Bulgar ve Romen vapurlarının da bu şe
kilde İstanbul'a seferleri olımaiktadır. Bunlar 
sakillerimizi ve şehirlerimizi bir günlüğüne ıgö-
rüp gitmektedirler. Türkiye'ye bıraktıkları pa
ra ise hiç de önemli bir miktar değildir. İşte 
ıbiz, bumu ülkemizin turizmde büyük bir kaybı 
olarak. -görüyoruz. Esasen turistler 24 saat bir 
<m>emleJkeitıte kalmazlarsa bunlara turist de den
memektedir. Türkiye'ye günübirliğine gelen ya
bancılara Türk kemilerini ve uçaklarını tercih 
letıtirmek çarelerini aramamızın ve bu işi bizim 
de faydalanacağımız bir şekle sokmamızın za
ruretine inanıyoruz. Turist akınını Yunan ada
larından Türkiye'ye çevirmemiş, böylece bun
ların ülkemizde kalmalarını sağlamak üzere 
Türk gemi ve motorbot trafiği kurulmaısını re-
alize etmemiz gerekmektedir. Her ne kadar de
niz filomuz küçükse de (Yunanistan'ınki bizim
kinden 20 kat fazla) Denizcilik Bankası elinde
ki gemilerden bir kısmını bu işe ayırmalı, bun
dan da ülkemize döviz sağlamalı, böylece nis
peti az da olsa bir miktar kâr yapmalıdır. 

Değerli milleltveikilleri; burada kısa olarak 
deniz turizminden bahsetmek istiyoruz. Deniz
den uzak yerlerde ikamet eden insanlar hürri
yet hissini, yaşama sevincini ancak denizlerde 
'bulmaktadırlar. İnsan yalnız olduğunu ancak 
denizelle hissedebilmekte, aynı zamanda sağlığı 
bakımından da denize ilgi göıstermekltedir. Bu 
yüzden eğilence limanları kurmayı deniz turiz
mimizi geliştirmek için gerekli görüyoruz. Can-
nes'deki eğlence limanı bunun örneğidir. Kendi 
deniz vasıtalarıyle bu gibi limanlara gelen tu
ristler zengin olup bunlar paralarını tereddüt
süz eğlence için harcamakta, fakat demirledik
leri limanda bütün şehir avantajlarını bulmayı 
arzulaıma'ktıadırlar. 

Sayın milletvekilleri; avcılık, dağcılık, 
kampçılık, deniz ve su sporları ile diğer sportif 
tesislerin kurulmalarının ve geliştirilmelerinin 
zaruretine inanıyoruz. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı 1973 yılında lokanta ve benzer yan hiz
met üniteleri, yüzme havuzları, golf, tenis, 
l}owiing, buz palteni, teleferik, teleski gibi tu
rizm amacına yararlı kapalı veya açık spor te
sislerini, yan hizmet ve işletmie yerlerini des
teklemeyi kararlaştırmasını büyük bir memnu
niyetle karşılıyoruz. Fakat binicilik, dağcılık, 
kayak, golf, tenis ve balıkçılık gibi turistlerin 
hoş bir şekilde eğlenebilecekleri her nevi spor 
Kanada'nın ve Birleşik Amerika devletleriyle 
diğer bâzı Batılı ülkelerin millî parklarında ya
pılmaktadır. Bununla beraber, yerli ve yabancı 
turistler millî parklara sportif bir amaçtan zi
yade doğanın kucağında yaşamak için gelmek
te, orada gür olunanların temiz havasını tenef
füs etmekte ve masmavi göllerin durgunluğunu 
ve ırmakların kıvrak akışlarını .seyretmekte
dirler. İşte bütün bunlar büyük şehirlerin gü
rültülü havasından kaçıp gelenler için büyük 
bir zevk olmaktadır. Doğanın renkli birer ha
rikası olan Kanada'daki ve Birleşik Amerika 
Devletlerindeki millî parkların hapsine karadan 
ve havadan, bazılarına ise deniz, göl ve nehir
lerden ulaşmak mümkün ise de, son derece mü
kemmel asfalt yollar da otomobiliyle seyahat 
etmeyi tercih eden turistlerin en rahat bir şe
kilde yolculuklarını sağlamaktadır. Turistler 
buralarda şatomLsu lüks binalardan mütevazı 
otel ve motellere kadar her nevi konforu olan 
konaklama mahalleri bulabilmekte ve bâzı oto
mobilli turistler otomobillerinin arkasına tak
tıkları treyler evler ile de gelmektedirler. Hat
tâ bâzı doğaseverler de kamp hayatının caızibe-
sine kapılıp bir çadırın altında geceyi geçir
mektedirler. İşte böyleee doğa ile kaynaşmak 
ve hoş bir şekilde eğlenmek üzere yerli ve ya
bancı turistlerimiz için millî parklar kurmalı
yız. Çünkü ileri toplumlarda millî parklar tu
rizm bakımından kaçınılmaz bir zorunluk ola
rak ortaya çıkmaktadır. 

Şimdiye kadar ülkemizde kurulmuş olan 
millî parklar bu gayelerden uzak kalmış, yalnız 
yabancı turistler değil, yerli halkımız da bun
lardan faydalanamamıştır. Oysa biz millî park
lar kurmak için diğer birçok ülkelerden mutla-
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ka çok daha şanslıyız. Çünkü berrak sularda le
ziz alabalıkları bulunan ırmaklar, cazibeli bü
yük dağlar, mavi göller, insana heyecan veren 
büyük ormanlar, gayet manzaralı ve güneşli sa
hiller, tabiî su kaynakları, yüksek irtifalardan 
aşağıya düşen şelâleler, tarihî anıtlar ve savaş 
alanları ile kıymetli kuş ve yaban hayvanlarının 
yaşadığı arazi parçaları Türkiye'mizde oldukça 
bol bulunmaktadır. Memleketimizin her yanı ay
rı bir renk dekoru içerisinde olup yabancıları 
âdeta büyülemektedir. Amerika ve Kanada'da-
ki örnekleri gibi millî parkların bizde de bir an 
önce kurulmaları, teşkilâtlanmaları ve turistik 
ziyaretlere açılmalarını candan diliyoruz. Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı bu konuda Orman 
Bakanlığı ile tam bir işbirliği yapmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; turizm konumuz diğer 
ilgili bakanlıklarla tam bir koordinasyon iste
mektedir. Bakanlıklararası bir komitenin bu ko
nu ile ilgilenmek üzere devamlı çalışması gerek
mektedir. Bu komitenin kabul edeceği karar
larla teknik tedbirlerin memleketimizin turizm 
endüstrisine olacak faydalarına inanıyoruz. Di
ğer taraftan turiste zorluk çıkaran kanunlar, 
kararlar, tedbirlerin yerine en kısa zamanda 
kolaylaştırıcı tedbirler alınmalı, engelleyici ka
nun ve kararlar süratle kaldırılmalıdır. Ayrıca 
tanıtma alanında milletlerarası tanıtma şirket
leriyle işbirliği yapılmasını temenni etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri; sözlerimin sonuna 
gelmiş bulunuyorum. Fakat iki hususa daha kı
saca temas etmek istiyorum. Çünkü bunları 
önemli görüyorum. Bunlardan birincisi turistik 
eşya satışları ile ilgilidir. Bugün turistik eşya 
olarak en çok deri eşyalar satılmaktadır. Ülke
mizde deri konfeksiyon bu sayede doğmuştur. 
Deri eşya satışlarımızın halı satışlarımızı geçmiş 
bir durumu var. Ufak taşlı yüzükler, kolyeler 
ve bilezikler de çok satış yapmaktadır. Halı sa
tışlarımızda ise turistler, aldıkları halıları mem
leketlerine gönderme bakımından birçok forma
litelerle karşılaşıyorlar. Bu yüzden de almak
tan vazgeçiyorlar. Formalitelerimiz daha basit
leştirilmelidir düşüncesindeyiz. Bir turist malı 
beraberinde götürürken sorumlu olmuyor da, 
posta ile gönderirken bizim kanunlar malın bin 
dolardan yüksek olmasını yasaklıyor. Böylece 
halı için adrese verilen siparişler mümkün ola
mıyor. 

Bahsedeceğim ikinci husus turist rehberleri 
konusundadır. Bunların bilgileri maalesef yeter
sizdir. Her birinin turistlere söyledikleri birbi
rinden farklı olmakta ve katiyen verilen bilgiler 
birbirini tutmamaktadır. Bunların Bakanlıkça 
kursa tabi tutulup yeniden eğitilmelerini rica 
ediyoruz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1973 malî 
yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu adına 
Yüce Meclise ve Bakanlığın güzide mensupları
na saygılar sunarım. Sayın Başkanım teşekkür 
ederim. (D. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Naime İkbal Tokgöz, 
A. P. Grubu adına, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA NAİME İKBAL TOK
GÖZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1973 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle A. P. nin Millet Meclisi 
Grubu adına görüş ve temennilerimizi arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum ve Yüce He
yetinize saygılarımı sunuyorum. Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının Sayın Bakanını ve muhte
rem mensuplarını selâmlıyorum. 

Ve gene sayın raportör arkadaşlarımızın ha
zırladıkları bütçe raporu ile; geniş bilgiyle mü
cehhez 1972 turizm raporundan dolayı Sayın 
Bakan ve raportör arkadaşlarımıza teşekkürle
rimizi sunuyorum. 

Turizmin tarifi : Birçok yazarlar, kuruluş
lar, turizmi kendi görüşlerine göre tarif etmiş
lerdir. 

Geçen yıl bu kürsüden bize göre turizm : 
«Güzel bir gönülle güzellikler manzumesi içinde 
gezintidir» demiştim. 

Evet, gene diyorum ki, bize gör^ turizm; 
yaş, cins, dil, din, mezhep farkı gözetmeksizin, 
gözetilmeksizin güzel bir gönülle güzellikler 
manzumesi içinde gezinmektir. . I 

Turizm bir yönü ile bediiyatı teıjıeffüs et
mektir. | 

Değişik iklim, renk ve ışık güzelliklerinin in-
sanoğlu'nun hafızasına, gönlüne, nakşolması sa
natıdır. i 

İnsanların bidayette maddeden uziak, özledi
ği yerlere, şekillere ovalara, yamaçlara, denizle
re, yaylalara kavuşabilmesi hevesi; bu masum 
istekleri birçok gönülleri birlikte sarınca, şekil-
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leııiyor, kristalleşiyor ve ekonominin kalıpları
na dökülerek yeni bir kazanç yolunun doğma
sına sebeboluyor. Biz buna turizm diyoruz, tu
rizm sanatı diyoruz. 

Modern araçlarla, mesafelerin gittikçe kısal
makta olması ise, turizm endüstrisinin dünya 
sathına yayılmasına ve yerleşmesine sebebolu
yor. Kıtalar arasında, koşuşan, gönülleri hüsnü
niyetle dolu, bu insanlara, bölünmüş, portatif 
rezervlerini ne kadar mümkün olabilirse o ka
darını, kendi ülkesine çekebilme hünerine biz 
turizm ticaret diyebiliriz. 

Turizm ticaret, müşterisini kendi vatanında 
değil, yabancının ülkesinde arayıp bulan bir ti
caret şeklidir. Yani, Belçikalıyı, Belçika'da, Ka
nadalıyı Kanada'da bulup, yurduna celbedcbil-
me sanatıdır. Öyle bir ticaret kervanıdır ki, 
ambalajları, güneş, renk, ışık, plajlar, rayihalı 
çiçekler, menevişli sahiller, tarihte, mazide ge
zintilerle dolu bir pazarlama kervanı. 

Yüce Tanrı, kâinatı kurarken bâzı yerleri 
çorak, bâzı yerleri yalçm kayalardan, bâzı yer
leri harbetmek için, bâzı yerleri insanlar ağla
sın, insanlar gülsün için yarattı. 

Her maksat için doğan İm ülkelerde, bize, 
güzellikler nasiboldu. Eşsiz berrak sularımız, 
mavi sahillerimiz, her nüanstan yeşillerimiz, 
yayla gülünü andıran akşamlarımız, dağlarımız, 
göllerimiz, yamaçlarımız, ekinlerimizle renkli 
ve güzeller güzeli çieecklcrimizle biliyoruz ki, 
Halik yurdumuzu turizm sofrası olarak yarattı. 

Avrupa, Asya kıtalarının mültekasmda bir 
güreş minderi gibi; yiğitlerimiz için, onların fa
ziletli anaları için yaratılmış bu güzel vatan; 
dağına, taşına gerekirse seve seve kurban ola
bileceğimiz bu güzel vatan. 

Sanki, bütün dünyada memleketler görevlen
dirilirken ülkemiz için de turistleri teshir etsin, 
turizmde ün salsın, turizmle zengin olsun diye 
emrcyledi Yüce Halik. 

Tarık Bin Ziyad, İspanya'yı fethettiği za
man, «işte Endülüs hazineleri içindesin Tarık.» 
diye münacat eylemişti... Fatih olacak yerde, 
bir turist olsaydı, bize misafir gelseydi, gözleri 
altınlarla elmaslarla kararan Tarık, bu güzel
likler içinde gene «Ey Tarık Bin Ziyad! İşte 
dünyanın en kıymetli hazineleri içindesin» diye
cekti. öylesine eşsiz, öylesine renkli tabiat ya-
pılarıyie dolu bir vatan sahibiyiz. 

Turizm, ucu bucağı bulunmayan bir sanat
tır. Geçen asrın insanları, çift atlar koşulmuş 
arabalarla kıraçlar, ormanlar aşarlardı.. Uçak
lar bugünün tabiî aracı. Gelecek asrın insanı tu
ristik" gezisini ay için yapacak, bugün televiz
yonlara konu olan bu hâdiseler olağan yolcu
luklar sayılacak ve bize bizim atlı devirlere bak
tığımız gibi bakacak gelecek yüzyılların nesil
leri... Su ve yaşama şartı olan başka seyyarelere 
gidilmeye çalışılacak. Böyle olmakla beraber, 
asrımızda hissemize ne kadar görev düşmüşse 
onu tam olarak yapmak, bizim için başarı bu 
olacaktır. 

Son yıllarda turizm konusuna, memleketi
mizde de ciddî olarak eğilinilmiş olmakla bera
ber, turistik potansiyelimiz nispetinde başarıya 
ulaştığımızı iddia edemeyeceğiz. 

Adalet Partisi 1965'te iktidara geldiği za
man turizm gelirleri 18 milyon dolardı. Zama
nımızda 76 milyon dolara ulaşmıştır, turizm ge
lirleri. 

1971 yılının turizm gelirleri, rapora göre, ilk 
9 ayında 57 milyon dolar iken, 1972 yılının aynı 
döneminde % 64,6 oranında artarak 93,9 mil
yon dolar olmuştur. Yıl sonunda bu miktarın 
118,4 milyon dolar olması beklenmektedir. Böy
lece 1971 yılma nazaran artış oranı % 50,7 ola
caktır. 

Turist gelirleri artmakla beraber plân hedef
lerinin altında seyretmiş bulunmaktadır. Tu
rizm giderleri ise, rapora göre 1971'in ilk 9 ayın
da 31 milyon dolar olan turizm giderleri, 1972 
yılının aynı döneminde % 34,8 oranında artmış 
ve 42,9 milyon dolar olmuştur. Bu miktarın yıl 
sonunda 54,1 milyon doları bulması ümidedil-
mektedir. Böylece 1971'e göre artış oranı % 28,3 
olacaktır. 1971 yılında turizmden sağlanan ge
lir 63 milyon dolara baliğ olmuştur. 

'Memleketimizin en önemli turizm zenginli
ği, tarihî ve arkeolojik eserleridir. Ülkemizi 
ziyaret sebebi sorulan turistlerin '% 80'ni tari
hî eserlerimizi görmek seibdbi ile geldiklerini 
açıklamışlardı, birkaç yıl önce. 

Yeraltı, yerüstü servetlerimiz yanısın tarihî 
kazıların da mühim bir rol oynadığı muhakkak
tır. 1972 yılında 40'ı Türk ilim adamları, 24'ü 
yabancı ilim adamları ve 2'ısi müşterek olmak 
üzere 66 kazı yapılmıştır. Bu kazıların turiz
mimize tarih açısından elbet katkısı büyük ola
caktır. 
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Şifalı suİarımiz: 
Diğer bir zenginliğimiz de şifalı sularımız 

"ve kaplıcalarıımızdır. Bu konuya geçen sene de 
değinmiştim, memleketimizde 1 000 kadar şifalı 
su bulunduğunu biliyoruz. Elbet hepsinin veya 
çoğunun aynı yıllar içinde işletmeye ve turizm 
alanına alınmasının mümkün olmadığını tak
dir ederiz. Ancak bir gerçek var iki, bu şifalı 
sularımız ve kaplıcailarımız, envanterimizin çok
luğundan olacak ki, henüz birinci plânda müta
lâa edilir hale gelmemiştir. Yahut fiziksel plân
ların yapıcıları, ya bunların değerinden haber
sizdirler, yahut kendi 'görüş ve intihalarına gö
re elbet bir heyet olarak çalışmalarına rağmen 
plânlama hususunda ibu tabiî servetin farkına 
varjmış görünmüyorlar. Halbuki komşularımız 
ülkelerden İbizi ayıran belki yegâne kıstas hiç
birisinde bizimle yarışacak, böyle bir tabiat ba
ğışı yoktur. 

Kaplıcalarımıza gelince : (Bilhassa Güney 
.komşularımız ve onlara civar komşularımızın. 
özlemini çektikleri kaplıcalarımız, turizm ge
linleri. yönünden, ve süre (bakımından en verim
li olabilecek bir potansiyele sahiptir. 

Yurdumuzdaki konaklamalara baktığımız 
zaman, raporda belirtildiğine göre, 1965 - 1971 
yılları ortalaması bir turistin 5 gece, 1971 yılın
da ise 5,5 gece kaldığını görmekteyiz. Başka 
memleketlerin meselâ: Yunanistan'da 11, Fran
sa'da 9, İngiltere'de 14,7 olduğu gözönüne alı
nırsa, turistin bizde çok az konakladığı görül
mektedir. 

Yukarda arz eylediğimiz gibi, kaplıca turiz
mini lömplâna alma imkânlarını hazırlayabilir-
sek, yabancı turistlerin konaklama süresi 20 
'günü (bulacak, ve turizm gelirlerine inikası da 
o nispette olacaktır. Burada sürenin kür ve te
davi müddeti olduğu tahmin edilir elbette. 

(İkinci Beş Yıllık Plân döneminde yurdumu
za gelen turist sayısı turizm gelirleri ve konak
lama tesisleri maalesef plân hedeflerine ulaşa
mamıştır. 1971'de Yugoslavya'ya gelen dış tu
rist sayısı bize gelenin 20 misli olmuştur. Kom
şularımız Bulgaristan ve Yunanistan'a bize ge
lenden 3 - 4 misli ıfazla turist gelmektedir. 

Yabancı turisti (meşgul edecek nice zengin
liklerimize, tarihimize, arkeoloji alanındaki de
ğerli envanterimize rağmen komşularımızdan 
geri 'kalmamızın sebeplerini konaklama tesisle

rinin kifayetsizliğinde, hizmet eğitiminin nok
sanlığında aramak ve bilhassa trafik işleminin 
düzensizliğinde bulmak mümkündür. Turizm 
her şeyden önce hikâyesini yolla yazan bir sey
yahtır. 

Karayollarımız oklukça iyi bir istikamette 
ilerlemesine rağmen, nakil vasıtalarını kulla
nanların, kamyon şoiförlerinin, hattâ otobüs şo
förlerinin yarışmaları, uykusuz ve dikkatsiz 
balleri, liyakatsızlara verilmiş ehliyet cüzdan
ları, şoför muavinlerine terkedilmiş araçların 
tehlikesi, hattâ özel araba sahiplerinin yersiz 
sürat (hevesleri ve bunlara eklenen aktarma ve 
ara istasyonlarında, araba vapuru iskelelerinde 
beklemeler, yabancı turisti değil zaman zaman 
bizleri de bezdirmektedir. 

Memleketimize ekseriya Avrupa Ortadoğu 
ülkelerinden gelen turistlerin yarısından fazlası 
karayolu ile gelmektedir. 1971 yılında memle
ketimize gelen turistlerin [% 44'ü karayolu ile 
gelmiştir. 

Gerçi Sebûendam İstanbullunuzun belini bir 
gümüş kemer gibi kavrayacak çelik konstrüksi-
yonlu boğaz köprüsü pek yakında bu güzellik
ler mecmuasının iki kıyısı arasında neşeli ço
cuklar gibi durmadan kayan arabaların res
medeceği yeni görüntüsüyle asrımızın en gü
zel eserlerinden biri olarak tarihindeki yerini 
alacaktır. Ancak, bu milyonluk şehrin sayfiye
sine ve kasabalarına ve turisti rahatına kavuş
turmaya bu da yetmeyecektir. Kara trafiğinin 
yukarda arz eylediğim gibi gittikçe hız alması, 
yeni iskeleler aramak, kurmak ve böylece Ulaş
tırma Bakanlığıyla işbirliği içinde yeni imkân
ları sağlamak, hem yerli hem yabancı turiste 
izdihamdan, beklemekten yorgun düşmüş turis
te en kısa zamanda yerine varmak imkânını 
sağlayacaktır. Yerli ve yabancı turistin dikka
tini çeken Yalova süratle büyümekte, büyük 
plaj siteleri yanyana bütün sahili kaplamakta
dır. Ancak, araba vapuru bekleyen! vasıtalar da 
ikinci bir sahil şeridi gibi sabahlar^, kadar plaj 
sitelerine paralel seyyar bir sitelej* mecmuası 
gibi tempo tutmaktadır. Yeniden kurulacak 
ve daha kısa geçitlerden kurulmasa, uygun ola
cak araba vapurları iskeleleri dahai kısa, 15 - 20 
dakikalık bir zaman süresi içinde karşıdan kar. 
şıya geçmeyi sağlayacak, malî portesi yapacağı 
hizmete nazaran pek de ağır sayılmayacak İra 
iskeleler, büyük bir derdi halledecektir. 
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Uçaklarımız, kaptan pilotlar bakımından ha
kikaten ehil ellerdedir. Ancak, hostos ve diğer 
servisler üzücü 'hikâyeler yaratacak kadar ha
zindir. Gerçi bu konulara Ulaştırma Bütçesinde 
değinmek lâzım diye düşünülebilir de, ulaştır-
macı o 'bakanlığa aittir, ulaşan ise turizmin sü-
jesidir. Onun için burada işaret etmeden geçe
meyeceğim. 

Bütün dünyada olduğu gibi, Oharter uçak 
seıerlerinin gittikçe eoğalmasıyle yurdumuza 
gelen turist sayısında artma olmuştur. 1972 yı
lının ilk 10 ayında, 1971'e göre artış göstere
rek 40 420'ye yükselmiştir. Ekseriya Yeşil Köy 
Hava Yolu ile gelen yolculara gösterilen sert 
muamele peık ürkütücüdür. Biz henüz bir ma
ğazanın vitrini önünde müşteri cezlbi için çalı
şan kuyumcunun pazarlayıcı zihniyetinden çok 
uzaktayız. 

Bu yaz Amerika dönüşümde hiç ilgisi olma
yan 1Türk Hava Yollarına ait bir personelin 
Ankara'ya transit geçeceğimi söylememe rağ
men, Ibeni yabancı sanarak gümrüğe sokmak 
için gösterdiği çaba, kemerleri takılmış, sigara
ları söndürülmüş bir uçakta 40 dakika uçuşa 
geçmeden Temmuz sıcağında 'beklemenin ve bir 
bardak soğuk isu isteyen yolculara karşı hostes
lerin ^gösterdiği şımarıkça ve olumsuz jest ve 
cevaplanın ve sonra ılık nar şurubu ikramının 
hâtırasını (hâlâ canlı tutuyor hafızanı. Yerimde 
bir yabancı olsaydı ne diyecekti kimbilirl.. 

Kitle turizmi memleketimiz gibi senenin 12 
ayında da faydalanılabilecek bir memleket için 
elverişli bir gelir kaynağıdır. Bu yönde çalış
malara daha fazla kız verilmeli, konaklama te
sislerimiz 'bu görevi yapabilecek kapasiteye 
ulaşmalıdır. 

Yurdumuzda 1971 yılında 31 000 belgeli ya
tağı bulunan konaklama tesisleri 1972 yılında 
72 000 yatağı bulmuştur. 

İkinci plân döneminde öngörülen 191 O00 ya
tak kapasitesine göre gerçekleşme oranı <% 37 
gibi oldukça düşük bir seviyede kalmıştır. 

Konaklama tesislerimiz, yata'k sayısı bakı
mından Yunanistan'dan 5 defa daha azdır. Ay
rıca, hizmet takdimi ve vasıflı olmaları bakı
mından da yeterli değildir. Konaklama tesisle
rimizin kâfi seviyeye ulaşmamış olması turizm 
(gelirleri ıbakımından çok büyük kayıplara uğ
ramamıza sebebolmaıkıtadır. Konaklama tesisle-
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rinin finansmanı için kullanılacak kaynakları 
çoğaltmaya gayret etmek zorundayız. Özel 
sektörü, şirketleri ve geniş şirketleri daha faz
la teşvik için lüzumlu im'kânları sağlamaya 
mecburuz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda 4,5 milyar lira şek
linde kabul edilen turizm yatırımlarının 1,5 mil
yar lirasının altyapı tesislerine, 3 milyar lira
sının da konut tesislierine tahsisi öngörülmüştür. 
1973 bütçesinde tüm yatırımların miktarı 759 
milyon lira civarındadır. Bu noktadan hareket
le 5 sene içerisinde 4,5 milyarlık yatırıma ula
şıp ulaşmayacağı endişesi doğmaktadır. Bu du
rumda, ileri yıllarda daha büyük yatırımları 
temin etmek ve gelecek yılların bütçelerinde 1 
milyar lirayı aşan mdblâğları karşılamak gay
retini ıgöstermek gerekecektir. 

Kongre turizmi : 
Geçen yıl, İra kürsüden kongre turizminin 

ehemmiyetine temas edereîk 'bilhassa bâzı şehir
lerimizde bunun biran evvel gerçekleştirilmesi
nin temennisinde 'bulunmuştum. Kongre salon
larına işaret etmiştim. Bu yıl da bu ihtiyacın 
gerçekçiliğine işaret etmek istiyorum. Bu ko
nuda Antalya'da temeli ,'bıı yıl atılacak bir ote
lin kongre salonunu da ihtiva edeceğini öğren
mek, İzmir'de Kongre Sarayının inşaatına baş
lanacağını duymak, bizi ziyadesiyle sevindirir. 
Geçen yıl da sbilhasisa Konya üzerinde durarak 
Büyük İslâm Mütefekkiri Mevlâna Celâlüddinî 
Rumî'nin 700 ncü ölüm yıldönümü anma tören
lerine büyük hazırlıklar yapıldığını, Batı Av
rupalılar dtihil birçok yabancı mütefekkir ve 
filozofların programla ilgilendiklerinin, tanzi
minde yer aklıklarını, 'bu törenler için bir kong
re salonuma şiddetle ihtiyaç olduğunu belirt
miştim. Konya'dan 'henüz 'böyle (bir eserin ümit 
verici sesi yükselmedi; 'beklemekteyiz. Yaban
cı ülkelerde yaptığımız seyahatlerde hayranlık 
duyduğumuz eserler yanında gıptanın üstünde 
de 'bir hisle seyrettiğimiz salonlar, muhteşem ve 
muazzam kongre sarayları oldu. Madrid'deki, 
Almanya'da küçük bir şehir olan üniversite ka
sabasında rastladığım büyük ikongre salonları, 
Waslhington ve Şikago'da 'gördüğüm kongre 
saraylarını, örnek olarak zikredebilirim. 

Propaganda : 
Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığının 1972 yılın

da el sanatlarının hâtıra eşya yapımının folklor 
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değerlerimizin korunması ve teşvik edilmesi 
amacıyle düzenlediği çeşitli yarışmaları gönül
den destekliyor, ilgilileri tebrik ediyoruz. Dö
ner Sermaye 'Müdürlüğünün olumlu çalışmaları
nı yakından izliyor, her bölgenin özelliğine uy
gun el sanatları ürünlerinin teşviki ile kurslar 
açmak suretiyle vatandaşa -hediyelik hâtıra 
eşya yapma konusunda (Bakanlığın yardımcı ol
ması gerektiğine inanıyoruz. 

T. C. Turizm Bankasının sermayesinin 600 
milyona, çıkarılması gerekince, Bakanlar Ku
rulunun hu mehlâğı 1 milyar liraya kadar ç.ıka-
rabilnıesinc dair- 1570 sayılı Kanunu ve uygu
lamasını memnunlukla karşılıyorum. 

Cumhuriyetin 50 nei Yıldönümü dolay isiy
le ilki hu yıl haşlayacak her yıl devam edecek 
İstanbul Festivali için iki yıldan heri çalışılma
lar yapılmaktadır. Kültür ve sanat vakfına 4 
milyon liralık bir yardım fonu ayrılmış bulu
nuyor. Bu festivalin İstanhulumuzun özellikle
rini tarihî varlığını, yalılarını, '-konaklarını, es
ki müziğini, fütuhat devri İstanbul'un özellik
lerini de aksettirecek !bir nitelikte olmasını bü
yük bir özlemle istemekte ve 'beklemekteyiz. 
Yani, diğer bir deyimle Fransızların «Spektakl» 
dedikleri tarihî yeniden dile ıgetircn ışıklı ve 
müzikli 'gösterilerin Türk varlığımız yönünden 
hu festival içkide yer almasını istiyorum. 

Bir gerçeğe temas etmek [gerekirse, turizm, 
konumuzun, yatırımlar ve konaklamaların da 
ardında kalan yönünü propoganda bölümü teş
kil etmektedir. Dış ülkelerdeki temsilcilerimiz 
Bakanlığımızca kendilerine gösterilmiş tevec
cühün mukabil hizmetini çoğu kere tam mâna-
siyle açıkça verememektedirler. Meselâ, başka 
milletlerin çok önceden hazırlayarak manken
lerini o illerin en 'gözde mankenlerinden seçe
rek -katıldıkları sergilere bizim temsilcilerimiz 
gereği kadar önem vermemekte, daha doğrusu bi
zi çoğu zaman lâyikiyle temsil etmekten uzak 
kalmaktadırlar. 

Basınla münasebetleri ya lisan kifayetsizlik
leri, veya bilgisizlikleri yüzünden gerektiği ka
dar yakın olmadığı için, bulundukları ülkelerin 
aranılan, iyi münasebetler kuran, vasıflı temsil
cilerimiz olmaktan uzak kalmaktadırlar ve şöy
lece de propoıganda ve tanıtma görevlerini haik-
kiyle yerine getirememektedirler. 

BAıŞKAN —• iSayın Tokgöz, süreniz doldu, 
ilâve müddetinizi kullanacaksınız. 

NAjİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Sayıları az da olsa büyük turizm savaşımı
za aynı heyecanla katılmamalarına tahammülü
müz yo'k. Çevrelerinde bir sevgi.'.' hâlesi yarat
malarını istiyoruz. Hele, 'böylesine canla başla 
çalışan genç Ibir kadro, Bakanlığımızı temsil 
ederken. - (bugün artık turizm ihtisas konusu 
olmuştur - yalnız lisan 'bilmek de kâfi değildir. 

Yurt içindeki tanıtma çalışmaları da Bakan
lığın gayretlerine münhasır kalmakta, TRT, di
ğer kurıluşlar, belediyeler, il genel meclisleri ve 
halk turizm konusuna lâyik olduğu şekilde pro
paganda bakımından eğilomemektedir. Yeni du
yurma aracımız televizyonun bu vadideki su
nacağı hizmeti en müessir propaganda olacak
tır. Çünkü hem göze hem 'kulağa hitabetmekte 
ve yeni hir araç olması dolayısiylc ele geniş va
tandaş kitlelerinin ilgisi üzerinde toplanmakta
dır. 

Burada TKT 'Genel -Müdürlüğünce filme al
dırılıp birkaç hafta önce televizyonda yayın
lanan Niğde'nin Ihlara vadisini gösteren olduk
ça uzun ve hakikaten güzel çekimli filmini bü
yük bir zevkle seyrettiğimizi ve itiraf etmek 
gerekirse yurdumuzun 'turistik ve kıymet değe
ri (büyük olan bu vadisini biz de ancak televiz
yonun bu hizmeti sayesinde tanıdığımızı söy
ler, bu yönden TKT ıGeııel Müdürlüğünü kut
larken bu güzel gayretlerinin maalesef televiz
yonda hoşa harcandığım, gördüğümüz diğer 
saatlerinin yerini alacak şekilde devamını te
menni ederim. Meselâ: Bir kadını tarif ederken 
«eteğinin söküğünü bile -dikemez.» denilmesi 
bizde pek yerleşmiş hir ölçüde iken, 5 hafta sü
re ile iki hanımefendinin ekranı hirer saate 
yakın müddetle işgal ederok seyirdilcrinin en 
aşağı yarısının da erkek olmasına rjağmen tek 
kanallı bu televizyonu işgal ederek ötek dikme
sini, biçmesini öğretmesi için harcanmış za
manı ve bedel kıymetini de yerinde bulmadığı
mızı söylemeden geçemeyeceğim. 

Turizm ve tanıtma konusunda memleketi
miz bir hayli yol katetmiştir. Bu kokuda mües
sese rayına oturmuştur. Gereken kuvvei zinde 
verilmiştir. Her geçen yıl memleketimizi lâyık 
olduğu merhaleye ulaştıracaktır. Çalışmaları
nı takdirle izlediğimiz Sayın Turizm! ve Tanıt
ma Balkanımızla Bakanlık 'mensuplarına ve 
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memleketimize 1973 malî yılı Turizm ve Ta
nıtma Bütçesinin uğur getirmesini, başarı getir
mesini diler, Yüce Heyetinizi Millet Meclisi. A. 
P. Grulbu adına saygılarımla selâmlarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adına 
Sayın Ali Ilışan Göğüs... 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Onun yerine ben konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Turizm re Tanıtma Bakanlığının 1973 malî 
yılı bütçesi dolayısıyle Cumhuriyetçi Parti Mil
let Meclisi Grubu adına görüşlerimi arz ediyorum. 

İkinci Dünya Savaşından sonraki yıllarda re
fah düzeyinin yükselmesi ve bireysel gelirlerin 
•artması sonucu, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşa
yan halkın seyahat eylemleri artmış ve buna pa
ralel 'olarak dünya turizm hareketleri hızlı bir ge
lişme temposu içerisine girmiştir. Önceleri, özel
likle Güney - Avrupa ülkelerinde yoğunlaşan bu 
hareketler, ulaşım tekniğindeki ilerlemelerle bir
likte 1960 'bardan sonra ülkemizin de dahil bulun
duğu Doğu Akdeniz ülkelerine ve Kuzey - Af
rika yöresine yayılmaya başlamıştır. 

Turizm hareketleri bir yandan hızla artar
ken, diğer yandan mahiyet değiştirmiş, değişik 
yerler görmek merakına karşılık, güneşli bir tatil 
geçirmek özlemi seyahat arzusuna, yön veren da
ha önemli bir saik haline gelmiştir. Öte yandan 
ulaşım teknik ve yöntemleri gelişmiş, uluslararası 
seyahatler bireysel •olmaktan çıkarak kitle turiz
mi haline, dönüşmüştür. Bunların sonucunda tu
rizm, özelliifce gelişen ülkeler için ödemeler den
gesi güçlüklerini gidermede önemli <bir kaynak, 
hâttâ kalkınmayı destekleyici ekonomik bir 'sek
tör olarak görülmeye başlanmıştır. Nitekim Tu
nus, Fas, Yunanistan gibi bâzı ülkelerde son yıl
larda turizmle sağlanan gelirlerin, ödemeler den
gesi içindeki payı önemli oranlara çıkmaktadır. 

Turizmin ekonomik bir 'mahiyet kazanması, 
(belli doğal avantajlara sahip ülkeler arasında 
uluslararası bir rekabetin doğuşuna yol açmış, da
ha fazla turist çekmek ve daha fa'zla döviz girdi
si sağlamak çabasında olan ülkeleri belli bir tu
rizm politikası tespit etmeye ve izlemeye yönelt
miştir. Özellikle tatil turizminin gelişmesi sonucu, 

doğal, tarihsel ve kültürel avantajların yanında., 
uygun yörede ve gerekli kapasitede konaklama ve 
eylenee 'olanaklarının yaratılması bir zorunluluk 
halini almıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemiz, 
yukarıda da belirttiğim gibi dünya turizminin ge
lişme doğrultusunda yer almaktadır. Diğer ta
raftan, turizm sektörü gelişmiş, ya da gelişmekte 
olan diğer ülkeler arasında çek ender bir turistik 
arz potansiyeline sahiptir. İklim ve doğal güzellik
lerinden sayısız termal kaynakları ve kaplıcaları
na kadar turizmin her türüne cevap verebilecek 
niteliktedir. Endüstriyel yaşantının sıkıcı hava
sından yorulan turistin meraklarını kamçılayan 
tarihsel ve arkeolojik değerler bakımından son 
derece zengin bir ülkedir. Öte yandan, gelenek
sel Türk misafirperverliği ve Türk folkloru do
ğal ve tarihsel özellikleri tamamlayıcı unsurları 
teşkil •etmektedir. Ancak, bugün için bu potan
siyeli gereği gibi değerlendirdiğimizi iddia etmek 
güçtür. Mevcut konaklama tesislerinin gerek ka
lite, gerek kantite itibariyle ülkemize yönelen 
turizm talebi karşısında son derece yetersiz kal
dığını, hu durumun zamanımız turizminin karak
teristiğini teşkil eden organize tur biçimindeki 
turistik akımlarının da rezervasyon imkânsızlığı 
nedeniyle ülkemize yönelmesini engellediğini üzü
lerek belirtmek zorundayım. 

Dünya turizminin gelişme yönünü ve Tür
kiye'nin bu gelişme içerisindeki yerini babaca 
anlattıktan sonra, dış turizmin Türkiye eko
nomisine ne gibi potansiyel yaranlar sağlayabi
leceğini açıklamak istiyoruz. Bir kere, dış 
seyahatlarm ülkemiz ekonomisinde en belir
gin etkisi, ödemeler dengesi üzerinde olmakta
dır. Turizm kazançları, görülmeyen ihracat 
kalemi niteliğindedir. Bu kalem bâzı ülkelerde 
toplam ihracat gelirleri içerisinde çok yüksek 
paylara ulaşabilmektedir. İspanya, Tunus, Fas, 
Yunanistan ve Lübnan gibi ülkelerle kıyaslan
dığında, ülkemiz turizminden sağlanan döviz
lerin ödenUeler dengesinıdeiki payı düşük bir dü
zeyde kanmaktadır. Mamafih, son yıllarda 
gelirlerde memnuniyet verici artışlar müşaha-
de edilmekte, buna paralel olarak bu gelirlerin 
ödemeler dengesindeki nispî payı artmaktadır. 
İşçi dövi'zlerindeki çok hızlı artış dışında, tu
rizm gelirlerinin ödemeler dsengesi üzerindeki 
öneminin hatırı sayılır bir gelişme gösterdiği 
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dikkati çekmektedir. Turizmin ödetmeler den
gesine olan etkisi yanında, ulusal geliri artır
ma g-ibi önemli bir etkisi de söz konusudur. Tu
ristlerin ülke içinde yaptığı, harcamalar çeşit
li sektörlere veya imalâtım çeşitli safhalarına 
intikâl ederelk ticaret hacmini artırmakta ve bu 
arada çoğaltan etkisiyle ek gelir yaratmakta
dır. Sonuç olarak, her turistin getirdiği her 
birim dövizin gerçek etkisi, göründüğünden 
(daha fazla olmaktadır. 

Dış seyahat hareketlerinin diğer bir önem
li etkisi de, istihdam hacmi üzierinedir. Tu
rizm seSktöründe istihdam yoğunluğu diğer sek
törlere nazaran daha yüksektir. Bunun mede
ni, bu sektörde makineleşme imkânlarmın sı
nırlı olmasından ileri gelmektedir. Sektörün 
(karakteri böyle olunca, yapılacak her yatırım1 

diğer sektörlere nazaran daha fazla insana iş 
imkânı sağlayacaktır. Dış seyahat hareketleri-
min, ülkenin sosyal ve kültürel hayatı üzerinde 
de birtakım olumlu etkiler icra ettiği malûm
ları olduğundan burada ayrıca bahsetmeye ge
rek görimemieikteyiz. 

Zengin bir turistik arz potansiyeline sahip 
olan ülkemizin dünya turizmindeki payı nedir 1 
Diğer ülkelerle nasıl bir kıyaslama yapabiliriz?. 
Bu sorulara verilecek cevaplar pek memnuni
yet verici olmayacaktır. Zira 1971 yılında 181 
ımilyon kişiye ulaşan uluslararası turizm hare
ketleri içinde ülkemizin payı ancak binde 5 ci
varındadır. Keza, aynı yıl 19,9 milyar do-
Tarlılk uluslararası turizm gelirinin ancak bin
de 5'i Türkiye'ye aittir. Bu oranlar göster-
mekteldir ki, Türkiye'nin dünya turizminden) 
alacağı pay, turistik potansiyeli ile bağdaşama-
malktadır. Ancak, son yıllarda gerek turist 
sayısında, gerekse turizm gelirlerinde dünya 
ortalamasının çok üstünde bir artış görülmekte
dir. Ülkemize gelen turist sayısınlda 1971 yı
lında % 21,8, 1972 yıhnida da % 10^6 lıfc bir 
artış meydana gelmiştir. Aynı yıllarda dünya 
turist sayısında % 9,1 ve % 7,7 civarında bir 
artış görülmüştür. Turizım gelirletitaizde ise 
1971'de % 22,6, 1972'de de % 66,6'lı& bir artış 
kaydedilmiştir ki, Sayın Bakanı ve Başkanlığı 
bu hususta tebriki bir vazife ladidederiz. 

Dünya turizm gelirleri için bu oranlar % 
10 ilâ % 15'tir. Bununla blera'ber, dünya or
talamasının üstünde kalan bu rakamlar, ben
zer imkânlara sahip ülkçlerinfein'e nazaran dü

şük bir seviyede (kaillmaıktaidıır, Nitekim, 1971 yıllın
da Tunus'a gıeJLen taımist sayıısunda % 48,1; Yu
nanistan'a gelen turist sayısında ise 40,8'lifc bir 
artma olmuştur. Bu da, ülkemize yöneldik po
tansiyel turizm talebini gereği gibi değerllen-
dirmediğimizi ortaya çıkarmaktadır. 

Ülkemizin uluslararası turizm hareketleri
nin gelişme yönünde yer almasına ve zengin 
turistik varlıklara siahip olmasına rağmen, 
dünya turizminde gereken paya sahip olama
yışımızın nedenleri çeşitlidir. Yukarda da be
lirttiğim gibi; ulaşım olanaklarının ıgelişmesi 
Sonucu, dünya turizmi belli bölgelerin inhisa
rından kurtulmuş vie çolk daha uzak yerlere 
yayılmaya başlamıştır. Ötıe yandan, turizm 
mahiyet değiştirmiş, merak gidermek, ya da 
heyecan duymak için yapılan düzensiz seyahat
ler olmaktan çıkmıştır. Zaımıammızın turizmi 
artık, tatil turizmi niteliğimdedrr. Gidilecek 
ülkedeki konfor, fiyatlar ve diğer çeşitli ko
laylıklar büyük önem taşımaktadır. Turist 
ulaşım masraflarını göze aldığı takjdirde, tati
lini geçirmek için en elverişli şartilları taşıyan 
ülkeye gidecektir. 

G-elişmiş ülke'lerde otomobil sahipliği oranı
nın artması, uluslararası hava yollu ulaşımının 
gelişmesi ve tarifesiz uçak seferleri «charter>M 
dediğimiz bir formülün hava yolu ulaşımını 
ucuzlatması sonucunda, dış turizmde uzaklık 
faktörü önemini kaybetmiştir. Bu duruma 
göre, turistlerini üllke tercihini etkileyen ıen 
önemli unsur; ülkedeki turizm endüstrisinin 
dunumu, yani konaklama ve eğlence imkân
ları olmaktadır. 

Ülkemizide turizm endüstrisi birtakım dar
boğazlarla karşı karşıyadır. Bir 'jcer-e turiste 
hîtlaıbedelbilecelk mevcut yatak kapasitesi, gerek 
sayı, gerekse nitelik itibariylıe mevcut talebi 
karşılamaktan uzaktır. Bugün Türkiye'de tu
ristlere hitabedebileoek yaltak sayışı 35 OOO'in 
altındadır. Konaklama kapıasifceımipdeki artış 
ise, hızla artan turist sayısı karşıkmda yeter
siz kalmaktadır. 1971'de Yugoslavya, Yu
nanistan ve Tunus'un yatak sayılar^ % 15 civa
rında artarlken, Türkiye için bu j oran ancak 
% 6 olabilmiştir. İkinci Beş Yıllıl^ Plân döne
mi sonunda,belg<eli ve belgesiz toplam 191 996 
yatak kapasitesine ulaşmamız öngörüldüğü 
halde, ancıak % 37'lik bir gierçtetkleşıme ile 
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72 000 yatağa ulaşılabilmiştir. Bu kapasite 
içindeki Türk turizmine hütabedebilecek nite
likte tesislerin yok denecek kadar az olduğunu 
belirtmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım; turizm yatırımlarının 
yetersiz oluşu, bu açıdan ıeıı büyük darboğa
zı teşkil etmektedir. Birinci Plân döneminde 
konut yatırımlarının toplam yatırımlar içinde 
% 2,1,7 oranında bir yer işgal etmiş olmasına 
karşılık turizm yatırımlarının payı % 1,3 dü
zeyinde kalmıştır. İkinci Beş Yıllık Plân dö
nemi içinde bu oran % 2,2 kadardır. Turizm 
sektörü yatırım ve işletmecilik açısından özel 
yerli sermaye için riskli bir sektör görünüşün-
ded'ir. Turistik öncelik taşıyan yörelerde alt
yapı olanakları, özel yatırımların yöreye ka-
nalize edilmesi en önemlisi olmaktadır. Yerli 
yatırımcılar kitle turizmine hitabeden, geniş 
kapasiteli tatil köyleri ve otel şeklinde tesis
ler için büyük sermayeler yatırmayı göze ala
mamaktadırlar. Turizîm ve Tanıtma Bakanlığı
nın belli turistik yörelerde, uygun nitelikte: ve 
yeterli büyüklükte tesisler kurulmasını sağla
mak üzere, yoğun çalışıma içinde bulunduğu
nu, turizmin gelişme ve öncelik merkezlerinin 
fiziksel plânlamasına yaptığını, buralardaki 
altyapı olanaklarını desteklediğini; diğer ta
raftan buralara yerli ve yabancı sermayeyi 
kanalize etmek amacıyle çeşitli teşvik tedbirle
ri almakta olduğunu, memnuniyetle müşahade 
etmefeteyiz. Nitekim, büyük bir kısmı, An
talya ve Muğla yöresinde olmak üzere, proje ve 
inşa safhasında bulunan ve önümüzdeki 5 - 6 
yıl içerisinde, sektöre uygun ve nitelik ve ka
pasitede 26 000 civarında yatak sağlayacak 
olan büyük teşebbüslerin bulunduğunu ve bun
lardan bir kısmının yaibancı sermaye ile or
taklaşa yürütülen girişimler olduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

,Saym Başkan, sayın arkadaşlarım; turizm 
•endüstrimizin işletmecilik açısından önemli bir 
darboğazla karşı karşıya bulunduğunu arz et
mek isteriz. Yerli stermaye, otel ve işletmeci
liğinde tecrübesizdir. Kalifiye iş gücünün ye
tersizliği yüzünden, rasyonel bir işletmecilik 
uygulanamamaktadır. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının, turizm endüstrisine kalifiye eleman 
kazandırma yolundaki yoğun eğitim çalışmala
rına, bu vesile ile değinmek ister ve takdir

le yadederitaı. Otel işletmeciliğinde tecrübeli 
yabancı sermayenin de, bu konuda öncü rol 
oynacağı bilinen bir gerçektir. 

Turizmimizin bugünkü durumunu anahat-
larıyle anlatmaya çalıştım. Şimdi, komşu ve 
rakip ülkeler düzeyine erişebilmek için, ne gi
bi tedbirler alınması gerektiğini, mevcut ça
lışmaların ne safhada olduğunu eleştirmeye ça
lışacağım. 

Yukarıda, turizm yatırımlarının yetersiz 
olduğunu, özel yerli sermayenin turizm sek
törüne kendiliğindein yönelmek durumunda ol
madığına değinmiştim. Hızla artan turilzım ta
lebi karşısında, dinamik bir turizm politika
sının tespit ve uygulaması, kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Bu cümleden olarak, turistik öne
mi saptanmış olan yerlerde, uygun kapasite
de konaklama tesisleri kurulması için, yatı
rımları teşvik edici tedbirlerin Hükümet eliy
le hızla geliştirilmesinin gerekli oliduğu, artık 
herkesçe bilinmektedir. Bu konuda akla gelen 
ilk husus, turizm yatıri'mllarının kredi yolu 
ile desteklenmesi olanağıdır. 

1971 yılı sonuna kadar turizm kredileri; Va
kıflar Bankası, İller Bankası ve Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankası olmak üzere 3 kuruluş 
tarafından verilmekte idi. Kredi kaynakları
nın bu şekilde dağınık olması, dünya turizmi
nin gelişmesine uygun yatırım politikasına yö
nelen, etkili bir kredi politikasının uygulan-
ımasını imkânsız kılmıştır. 7470 sayılı Kanun
da, turizm işletmeciliği yapmak ve turistik te
sislere kredi vermıelk amacıyle kurulmuş bulu
nan Türkiye Cıımihuriyeti Turizm Bankası, 
1972 yılı başında yapılan reorganizasyona ka
dar bu anlamda gereken başarıyı sağlayama
mıştır. 7470 sayılı Kanunun, 9 . 3 . 1972 ve 
1572 sayılı Kanunla değiştirilmesinden sonra, 
turizm kredileri tek elde toplanarak, uygula
nacak kredi politikasının ülkeleri belirtilmiş bu
lunmaktadır . Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
uygulanacak kredi ilkelerini her yıl genelgeler
le müteşebbislere duyurmaktadır. 1973 yılı 
için tespit edilen kredi politikasında, kitle tu
rizmi esasının benimsendiği anlaşılmakta ve bu 
esastan hareketle konaklama tesis ve işletmele
rine, ev pansiyonlarına, yan hizmet tesis ve 
işletmelerine, seyahat aeentalarma, turistük el 
sanatları yapımcılarına ve turistik amaçlı de-
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ııiz ulaşım inşa ve işletmecilerine verilecek 
kredilerin şartlarının ayrı ayrı saptandığı gö
rülmektedir. 

Finansman kaynaklarının kıtlığı nedeniyle 
kredi tedbiri, turizmi endüstrisinin teşvikinde 
tek başına yeterli bir faktör olamamaktadır. 
'Sektörden beklenenin gerçekleştirileibilımesi için, 
kredi yanında, birtakım malî ve vergisel ka
rakterli teşvik tedbirlerinin de uygulammıası 
bir zorunluluktur. Turizm endüstrisinde ha
len yar arlanmakta olduğu başlıca teşvik ted
birleri arasında, yatırım indirimi, ithalât kota
sından yararlanma, Bina Vergisi muafiyeti, 
Bina İnşaat Vergisi muafiyeti, vergi taksitlen-
dirilmesi, Gelir Vergisi muafiyeti, yabancı 
uzman çalıştırılması gibi araçlar sayılabilir. 
Ancak bu araçların da, iarzulanan hedeflere 
ulaşmak için yeterli olmadığını ifade etmek is
teriz. 

Teşvik tedbirleri kanun tasarısının bu yol
da atılmış önemli bir adım olduğunu belirtmek 
fotiyoruz. 

Turizm endüstrisinin diğer bir darboğazı da, 
turizmi yatırımları için uygun yerlerde ve •ye
terli genişlikte arazinin teminindeki güçlükler
dir. Bugün kitle turizmine elverişli, uluslar
arası pazarlara açık turistik tesisler inşası için 
ilk önemli şart, istenilen yerde ve uygun bü
yüklükte arazinin kolaylıkla temin edilememe-

• sidir. Bu tür yatırımlara elverişli arazi, ya 
kamu kuruluşları veya özel şahıslar elinde bu
lunmaktadır. Kamu kuruluşları elindeki ara
zinin kiralanması esasları, belli kriterlere gö
re önceden saptanıp, yatırımcılara duyurulma
dığından bir teşvik faktörü olarak (kullanıla-
<mamaiktadır. özel şahısların elindeki arazinin 
değeri de, spekülatif saiklerle aşırı derecede 
yükselmekte olup, yatırımları köstekleyici bir 
faktör olarak ortaya çıikmaktadır. 

Halen Yüce Meclisimizde ilgili komisyonda 
'bukman, Kıyılar ve turistik alanlar kanunu. 
tasarısında bu konu önemle ele alınmış ve uy
gulamaya açı/klik sağlayacak hükümler öngörül
müştür. 

-Bu arada, arazi teminindeki darboğazı gi
dermek üzere, Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
ca kamu sektörü elindeki arazilerin kiralan
ması şartlarının tespiti ve özel şahıslar elindeki 
arazilerin kamulastırılarak yatırımcılara sunul

ması için mülkiyet tespiti çalışmalarına giri-
şildiği anlaşılmıştır. Ülkemiz turizminin en 
önemli sorunlarından biri de bilindiği gibi ula
şım olanaklarının sınırlı oluşudur. Turistik 
gelişme ve öncelik yörelerinde kapa, deniz ve 
hava ulaşımına ilişMn altyapı olanaklarının yö
renin turistik arz ve potansiyeli karşısında ye
tersiz kaldığı bilinen bir gerçeiktir. 1971 yılın
da ülkemize gelen 550 000 civarijndaki kalıcı 
turistin 255 052'si yani <% 50,'ye yakın bir kıs
mı hava yolu ile giriş yapmıştır. 

Özellikle uluslararası seyahatlerde tarifesin 
uçak seferlerinin Gharter gelişmesi sonucu bu 
oran giderek artmaktadır. Ancak, turistik ön
celik yörelerindeki hava alanlarının çoğu Öhar
ter seferi uçaklarının inmesine elverişli bulun-
nıamaiktadır. Bu durum dış ülkelerden yapı
lan tur organizasyonlarının ülkeye yöneltilme
sinde önemli bir engel teşkil letmektedir. 1971 
yılında ülkemize gelen toplamı 92ı6 019 turistin 
389 851'i ise deniz yolu ile giriş yapmıştır, bu
nun büyük kısmı - 36] 431 Güneybatı Ana
dolu'da yoğunlaşan eiksküzyonist, yani günü 
birlik turları aracılığı ile gelmiş olup, bunla
rın tamamı deniz yolu ile seyahat etmiştir. 
Eksküzyonistlerin ülkemize getirdiği döviz mik
tarı azınsanmıayacafc kadar bir ölçüdedir. Öte 
yandan yine aynı yöreye ve daha Doğu'daki 
Antalya yöresine özel yatları ile seyahat eden 
çok sayıda varlıklı turistin de geldiği bilin
mektedir. Bu bakımdan Turizm :ve Tanıtma 
Bakanlığının bölgedeki limanları onarma ve ge
nişletme ve yeni yat limanları inşa etme yolun
daki çabalarım takdirle 'karşılar, Bakanlığın 
da bu hususta yardımcı faaliyetlerinden dolayı 
teşekkürlerimizi arz ederiz. 

Özel 'Otomobili ile gelen turistlerin ise gerek 
karayollarımızın yetersizliği, gerekse trafiğin 
düzensizliği konusundaiki şikâyetleri malûm ol
duğundan burada ayrıca bahsetmeye gerek gör
müyorum. Bu hususlardaki birçok! şeylere de
ğerli arkadaşım Akarca değinmiş j bulunmak
tadır. | 

1963 yılında kurulmuş bulunan| Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına 265 sayılı Kuruluş Ka
nunu ile sınırsız görev ve sorumluluklar yük
lenmiştir. Şüphesiz, bu turizmi sektörünün ka-
ralkteri icabıdır. Turizm, yalnız Turizm ve Ta
rantına Bakanlığının işi değildir, BJa'kanlıik di
ğer kamu kuruluşları arasında bir koordinatör-
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lük görevi yapmaik durumundadır. Çok yön
lü ve smrısız sorumluluklar yüklendiği hailde 
Bakanlığın gereken yetkilerle cihazlandırılma-
•mış olduğu bir vakıadır. Bu kuruluşumuzun 
hâlâ 'bir yetki yoksulluğu içinde bulunduğunu 
üzüntü ile belirtmek zorundayız. 

Turizm giriş kapısındaki gümrük memurla
rından taksj şoförüne kadar her Türk vatan
daşına görevler yüklenmeiktedir. Bütün bu gö
revlen Bakanlıktan beklemek gerçekleri gör
memek olur. Yukarda da belirtildiği gibi Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı ilgili kuruluşlar 
arasında .koordinatör rolü oynarak bu kuruluş
larla sıkı bir işbirliği içinde olacaktır. Konu
nun bu açıdan ele alınması ve etkin işbirliği ve 
koordinasyonun sağlanması için Bakanlığa ge
rekli yetkileri veren mevzuatın çıkartılmasın
da zorunluluk görmekteyiz. 

Bakanlığın gayretli çalışmalarından dolayı 
tebriki bir vazife sayarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı 1973 malî yılı bütçesinin 
millet ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, Cumhuriyetçi Parti Millet 
Meclisi Grupu adına Yüce Meclise saygılar suna
rım. (C. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, saat 
19,30'a gelmiş bulunuyor, program gereğince 
şimdi ara verip saat 21,00de tekrar'toplanmak 
gerekmektedir... («Aralıksız devam edelim» ses
leri) Çok kısa bir müddet içerisinde bitebileceği 
ihtimaline binaen müsaade ederseniz bitirinceye 
kadar ara vermeden devanı etmesi hususunu 
oyunuza sunacağım. 

Bu celsenin Turizm Bakanlığı Bütçesinin bi
timine kadar devamı hususunu Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Şimdi, söz sırası Millî Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Hamdi Hamaeıoğlu'nun bu
yurun efendim. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBL ADİNA 
HAMDİ IIAMAMCTOÖLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan; muhterem milletvekilleri; 
nıütevazi bir tutumla her gün biraz daha hamle 
yaparak başarılı bir çalışma temposu içinde bu
lunduğunu gördüğümüz Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının 1973 malî yılı bütçesi hakkındaki mil-

j lî Güven Partisinin görüşlerini ifade etmek üze
re huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, 
1971 - 1972 yılları içindeki turizm gelir ve 

giderlerimizle yatak sayımızı mukayese ettiği
miz zaman Bakanlığa tanınan imkânlar oranın
da lehte bir gelişmeye doğru yöneldiğimiz anla
şılıyor. 

Tespit edebildiğimiz rakamlar bu fikrimizi 
teyit eder niteliktedir. 

| 1971 yılının turizm gelirleri elimizdeki rapo
ra göre ilk 9 ayında turistlerden sağlanan gelir 
57 milyon dolar iken, 1972 yılının aynı dönemin-

ı de % 64,6 oranında artarak 93,9 milyon dolar 
olmuştur. Yıl sonuna kadar bu miktarın 118,4 
milyon doları bulması beklenmektedir. Böylece 
1971 yılına, nazaran artış oranı % 57,7 olabile
cektir. 

Yine bu rapora nazaran .1971 yılının ilk 9 
ayında turizm giderleri 31 milyon dolar iken, 
1972 yılının aynı döneminde % 34,8 oranında 
artmış ve 42,9 milyon dolara baliğ olmuştur. Bu 
miktarın yıl sonunda 54,1 milyon doları bulması 
umulmaktadır. Bu suretle 1971 yılma göre ar
tış oranı % 28,3 olacaktır. 

Netice itibariyle, turizm gelir ve gider den
gesi; 1972 yılının ilk 9 ayında, 1971 yılının aynı 
döneminde gerçekleşen 25,3 milyon dolara naza
ran bir misli artış göstermiş ve 51,1 milyon do
lar lehte fark vermiştir. 

1972 yılı sonunda, turizm gelirleri ile gider
leri arasındaki müspet farkın 63,3 milyon dolara 
ulaşması beklenmektedir. Bu vaziyette plân 
hedeflerine nazaran gerçekleşme oranı % 91,9 
olmaktadır ki, bu sonuç sözlerimin başındaki 
olumlu görüşümüzü teyit eder niteliktedir. 

Ancak bu sonuç her ne kadar kârlı görün
mekte ise de, işçiler hariç yurt dışına cılkan va
tandaş sayısı 1971 yılımda 471 bin kişıi olması 
itibariyle bunların seyahat harcamaları 42 mil
yon dolardır. Bu takdirde sağlanan dövizden 
fazlası dışa gidiyor deımektir. Bunun telâfi şek
li, yurt dışına seyaıhata çıkan vatandaş sayısını 
kısıtlamayı düşünmediğimize göre, turizm gelir
lerimizi artırma çabasına düşmemiz gerekir. 

Saygı değer milletvekilleri, 
Turist olarak yurdumuza gelen yabancıların 

ortalama kalış süresi, Fransa'da 9, İngiltere'de 
I 14, Yunanistan'da 11 olmasına rağmen ülkcımiz-
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de 5,5 gün olarak tespit edilmiştir. Bu noksan
lık nedenleri arasında bütçe olanaklarımız, ta
nıtmadaki 'eksikliklerimiz ile, turistin yunt için
de daha fazla kalmasını sağlayacak eğlence ve 
dinlenıme tesislerimizin sayısındaki yetersizlik
lerdir. 

Bir vesile ile de arz etmiş okluğum gibi, ya
şadığımız yüzyılda, her gün gelişen teknolojik 
imkânlar nedeni ile dünya milletleri artık ka
pı bir komşu haline gelmişlerdir. Bugünün in
sanı, zorlaşan hayat şartları itibariyle fırsat 
doğdukça kemdi imkânları nispetinde en iyi din-
lenmıe şeklini gezip dolaşmakta bulmaktadır. Bu
nun sonucu olarak, dünya yüzünde dış turizm, 
h'er ülkede de bir iç turizm doğmuşitur. Bu se
beple turizm, döviz sağlayacağı, dış ödemeler 
dengesine katkıda bulunabileceği gibi ekonomi
de de dinamizm meydana getirebilecektir. Diğer 
yandan yurt imarının gelişımeısinde rıol oynayan 
bir sektör haline dönüşmüştür. 

Güzel Türkiyamizin denizleri, elverişli ikli
mi yanında insanlarının misafirperverlikleri, ta
rih, sanat, arkeoloji, kültür ve folklor gibi de
ğerleriyle zengin bir ülkedir. Ant düşünceli ol
dukları için Türkiye'yi kötüleyen veya her ül
kede olabilecek bâzı münferit olayları istismar 
eden basit görüşlü bâzı turistler dışında hemen 
hemien yurda gelen turistlerim çoğu yurdumu
zu gördükten sonra mutlatka bir kene daha Tür
kiye'ye gelmek arzusunu duymaktadırlar. Bu 
durum, aslında turizm yönünden çolk zengin bir 
ülkenin sahibi olduğumuzu göstermektedir. 

Bu olanaklarımıza rağmen konaklama tesis-
leırimizdelki nicelik ve nitelik yönünden yetersiz
lik, ihtiyaçlara süratle cevap verememek, malî 
güçlükler, turizm sektörünün teşviki için mev
zuatta öngörülen değişikliklerin henüz yapıla
mamış olması nedenleri bizi bu gelir 'kaynağın
dan gerektiği oranda fayda sağlama kalkanın
dan maalesef mahrum bırakmaktadır. 

Turizmin alt ve üst yapı yatırımlarının, fi
ziksel plânlarının uygulanmasında bakanlıklar 
arasında bir koordinasyon sağlanamamıştır. 
Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Onman 
ve İmar İskân bakanlukları ile Turizm Bakan
lığı arasında bir koordinasyon olmadığı gibi 
özellikle belediyeler ve il özel idarelerinin de 

.turiztm, yönünden kontrolsüz çalıştıkları bir va
kıadır. 

Kısaca ve detaylarına girmeksizin arz ettiği-
nniz bu noksanlıkların giderllımesindeki yurt çı
karlarını izah etmeğe lüzum hissetmiyorum. 

Sayın milletvekilleri, kabulle rlinizc . mazhar 
olan Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde eksikle
rimizi giderecek bâzı tedbirler öngörülmüştür. 

Öncelikli bölgelerde kurulacak konalklaıma 
tesislleri başta olmak üzere her türlü turizm üst 
yapı yatırımının çeşitli teşvik tedbirlerinden ya
rarlandırılması, «yatırımların, ihracatın, turiz
min ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki 
için kanun» tasarısı ile sağlanacağı söylenım>elk-
tedir. 

Ülke çıkarlarına uygun ve bilimsel bir turizm 
plânlamasına olanak saglayaeaik olan kıyılar ve 
turistik alanlar kanun tasarısının süratle kanun-
lştırılarak tatbikat alanına konulmasında bü
yük faydalar vardır. 

Turizm faaliyetlerimizi arzu edilen seviyeye 
çıkarabildiğimiz gün istihdam güçlüğünideki sı
kıntımızı bir oranda azaltmak imkânına kavu
şacağımız şüphesizdir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, iyi yetişmiş, 
kalifiye eleman temini için her türlü tedbiri al
makta geri kalmamakla beraber bu alamda hiç 
bir fedakârlıktan da geri kalmamalıdır. Genel 
olarak yorgun veya sinirli bir turisti en küçük 
kaba hareket rahatsız edıebilinektedir. 

Turizm alanında dünyada seyreden süratli 
gelişmeyi vakit kaybetmeden izlemek zorunda
yız. Bu konuda ideolojik saplantılara yer ver
meksizin gerektiği hailende ve ölçüde yabancı 
sermayeden istifade etmekte tereddüt ıgöstcril-
memelidir. Yeter ki millî menfaatlerimizi daima 
gö'zöuüııo alarak akıllıca ve hesaplı davranıla-
bilsin. 

Diğer bir tedbir olarak da, 1570 sayılı Ka
nunla Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasının 
500 milyon liraya çıkartılan sermayesinin Ba
kanlar Kuruluna verilen yetkiye müsteniden bir 
misiline kadar çıkarılma hükmü uygulamaya 
konularak sermaye bir milyar liraya çıkarıldığı 
takdirde yukarıdan beri izah etmeğe çalıştığı
mız noksanlıkların telâfisi imkânı yaratılmış 
olacaktır. ! 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna gel-
•mlşlken bir - iki noktayı da Sayın Bakan ve yet
kililerin 'dikkatlerine sunmak isterim. 
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Türküye'nin hemen bir çak yeri şifa veren 
kaplıcalarla doludur. Bunların ıslahı halinde ve 
gerekli propagandası yapıldığı takdirde turist 
eelllbeden birer ünite kıymeti kazandırılabilir. 

Turistik bir tarife elde'öden bâzı müessese
lerin, murakabe dışında kaldıkları kanisiyle, fi
yat politikasını maalesef istislmar ettiklerii bir 
vakıadır. İnsanlar ekseriya çak para vermek-
Iten ziyade aldatılmaktan üzüntü duyarlar. Bu
nun tedbirleri etkili ve süratli olarak almıma-
lıdır. 

İç turizmimizde görülen gelişme nazara alı
narak hava ve kara yolu ulaştırmasının gelişti
rilmesi için ilgili kuruluşlarla ahenkli bir çalış
ıma yapılmalı, halkımızın ekonomik imkânllarına 
uygun tesislerin mutlaka kurulması gereğine 
inanıyoruz. 

Bu inanç içerisinde Hükümete, Bakan ve Ba
kanlığın değerli personelime başarılarının deva
mını diler, Millî Güven Partâsi Gruibu adına yü
ce Meclise saygılar sunarım. (C.G.P. sıraların
dan alkışlar.) 

{BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali DöğerM, 
ıGuımhuriyeit Halk Partisi Grubu adına. Saat 
19,45. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA ALİ DÖĞERLİ (Muğla) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Turizm ve Tanıtıma Bakanlığının 1973 malî 
yılı Bütçe Tasarısı üzerimde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüş ve dileklerini arz et
mek üzere sö<z almış bulunuyorum. Yüce Mec
lise saygılarımı sunarım. 

Ülke turizmini millî ekonomimin verimli bir 
.sektörü haline getirmek, bu alanda yurdumu
zun zenginliklerini değerlendirmek, ülkemizi ta
nıtacak hizmetleri görmek ve bütün hu hizmet
lerin gereği şekilde görülebilmesi için çeşitli ka
demelerdeki kuruluşlarla yakın işbirliğinde bu-
âummalk üzere yakın bir geçjmişte kurulmuş bu
lunan Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın çaba
larını bâzı yönleriyle olumlu fakat yeterli bul
madığımızı belirterek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

•Sayın milletve'Mller'i, memleketimize gelen 
yabancı sayısı ile bu yaibancılardan elde ettiği-
ımiz gelirlerdeki artış hızları dünya ortalamala
rının üzerindedir. Ülkemizin turizm alanında 
•henüz emekleme devresinde okluğu düşünülür

se artış hızlarının neden her iki konuda da yük
sek okluğu aydınlığa kavuşmuş olur. 

1971 yılında uluslararası turizm, bir Önce
ki yıla oranla turist sayısında % 7,7 ve turizm 
(gelirlerinde ise % 14,3 artış göstermiştir. Ülke
mizde ise, 1970 yılma göre % 27,9, gelişme gös
tererek 926 019 kişi yurdumuza gelmiş ve dış 
turizm geilirlefrimıiz de % 22 artarak 62,8 milyon 
dolara ulaşmıştır. 

Ülkemize gelen yabancıların yüzde kırkma 
yakın bir bölümünü ekskürziyonistler oluştur
maktadır. Özellikle Ege sakillerimize Bodrum, 
Marmaris, Kuşadasıma komşumuz Yunanistan' 
dan çeşitli vasıtalarla getirilen ve sayDİarı gün 
geçtikçe aıntan bu kitlenin ülkemizdeki kalış sü
relerinin arttırılması ve ekskürsiyonist olma ni
telikle rinin norlmal turisit haline dönüştürülmesi 
üzerinde çalışılmalıdır. Bugün için turistlerin 
ortalama ülkemizde kalış sürelerinin 5 gün ol
duğu gözönüne alınır ve sayıları 300 bini aşan 
ekskürsiyoniıstlerin yarısının normal turisit hali
ne dönüştürül eibildiği var sayılırsa bir milyon 
geceleme mertebesinde ilâve bir talep yaratıl
mış olacaktır. 

Bu arada ülkemize gelen turistlerim kalış 
ısüreleninin azlığına da işaret etmek isterim. 

Ülkemizde ortalama olarak 5 geceleme olan 
kalış süresi, 

Eransa'da 9, Yunanistan'da 11 ve İngiltere' 
de 14,7 Ylir. 

Bunun nedeni ise Türkiye'de deniz, güneş 
ve havadan başka eğlence olanaklarının, gece 
bayatının olmayışıdır. 

Turizm geniş çapta dışa bağlı ve dış dün
yanın ekonomik dalgalanmalarına duyarlılığı 
çok yüksek olan bir sektördür. Henüz el değ
memiş veya üzerlerine gereğince eğilinmeımiş 
tarihi ve tabiî güzelliklerin bir arada bulun
duğu ülkemizde turizmin değeri ve yeterince 
geliştirildiği takdirde ekonomimizin gelişımesi-
ne sağlayacağı destek artık kesinlikle kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bu turizm değerlerini 
ülke yararına en iyi şekilde değerlendirmek za
manı gelmiştir. 

Bunun için turizm politikamızı yürütmekten 
(Sornimlu Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, diğer 
bakanlıkların ve özellikle Hükümetin bu konu
ya ciddiy'et ve titizlikle eğilmeleri gereğine işa
ret etlmek isteriz. Turizm politikasından doğru-
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'dan sorumlu olan Turizm vıe Tanıtma Bakan
lığı yanında, sektörün özelliği sonucu birçok 
bakanlıklar, resımî, gayriresımî pelk çok kuru
luşlar. sıkı bir işbirliği içinde çalışmak zorun
dadırlar. Memnuniyetle ifade 'etmek islterim ki, 
bu sen eki Turizm ve Tanıltma Bakanlığı Bütçe 
'teklifinde görmeyi arzuladığımız işbirliğinin 
örnekleri yer almaikıtadır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı turistik po
tansiyelli yüıksiek bölgelerde plânlama çalışma
larına devam etmekte, bu yenler kısa zamanda 
içme sularına asfalt yollara kavuşmakta ve şe
hir içi kanalizasyonlarını tamamlaıtabilimefete-
dirletr. Ancak, 1973 yılı programında belirtildi
ği gibi fiziksel plânları yapan ve uygulayan 
kamu kuruluşları arasında etkin bir işbirliği 
kurulamamıştır. 

Oysa ileride kısaca temas edeceğim kredile
me konusunda Baıkanlığın çabaları sonucu mev
cut dağınık kredileme yerine tek elden dağıtım 
gerçekleşmiştir. 

iSaym milletvekilleri, plânlı dönemde tu
rizme ayrılan kaynaklar sektörün ihtiyaçlarına 
cevap vermekten uzak kailımıştır. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı döneminde 1971 yılı fi
yatları ile öngörülen 281 milyar Mralılk toplam 
sabit sermaye yatırımları içinde turizm yatı
rımlarının payı 4,5 milyar TL. toplam yatırım
ları içinde ki yüzde payı ise 1,6'dan ibarettir. 
Bu rakamları sektörden belklenen faydalarla 
orantılı görmek zordur. 

Yaratılacaik her iki yatak kapasitesi ortala
ma bir kişiye istihdam olanağı sağlayacak olan 
ve 1972 yılı 10 aylık döviz girdisi tüm ihra
cat gelirlerinin onda birini aşan bu sektöre 
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 281 milyar 
liralık toplam sabit sermaye yatırımdan içinde 
4,5 milyarın üzerinde bir dilimin ayrılması bek
lenirdi. 

Turizm sektörü yatırıimlarmın turisttik po
tansiyeli yüksek bölgeler içindeki belli yerlerde 
yoğunlaştırılması, kitle turizmine uygun konak
lama ve ulaşım imkânlarının sağlanması ve bu 
yatırımların kredileme yolu ile desteklenmesi 
İkinci Beş Yıllı/k Plân döneminde gerçetkleşiti-
rilmıeye çalışılmışsa da başarı oranı arzulanan 
düzeye çıkarılaımamıştır. 

Kamu payının daha çok .altyapı yatırımla
rında olduğu gözönüne alınsa bile, kamu ke

simi toplam turizm yatırımları içinde Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı yatırımlarının payı 1973 
yılında sadece yüzde 12'4Uür. 1973 yılı : kamu 
kesimi proıgramınm 14 ayrı kuruluş tarajfınldan 
gerçekleştirileceği nazara alınırsa, sektörsün tü-
ımünden sorumlu olan bir bakanlığın, tüm alt
yapı yatırım programlarını denetimi altında 
tutabilecek bir düzeye ve olanağa kavuşturul
ması temıenni edilir. 

Turizm ve Tanıltma Bakanlığının belgelen
dirdiği yatak kapasitesi her ne kadar yıllar iti
bariyle sürekli olarak artıyorsa da henüz pek 
yetersiz bir seviyededir. Halen mevcut 35 bin 
civarmdaiki belgeli yatalk 'kapasitesinin önemli 
bir bölümünü şehir otelleri teşkil etmektedir. 
Tatil köyleri ve pansiyonların payı ise ; yüzde 
on civarı udadır. 

Oysa OEC.T.) istatistiklerine göre 1972 yılı
nın başlangıcında bâzı memleketlerdeki : yatak 
sayısı şöyledir : 

Eomanya'da 573 bin, Yunanistan'da 148 bin, 
Yugoslavya'da 224 bin, italya'da 1 484 000, 
İspanya'da 800 bin, ve Tunus'ta 47 bindir. 

Son günlerde ardarda temellerinin atıldığını 
görüp duyduğumuz tesislerin gerçekleşmesiyle 
kitle turizmine uyacak ilâve kapasitelerini yara
tılacağı, açıktır. Bu arada Yüce Meclise isunul-
muş bulunan Kıyılar ve turistik alanlar kanun 
tasarısının biran evvel görüşülüp kanunlaşması
nın ülke turizmine faydalar sağlayacağına! işaret 
etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde* artan 
refah ve buna ilâveten son yıllarda hemen bütün 
ülkelerde ücretlilere tanınan paralı tatil hakkının 
yanısıra gelişen teknoloji sonucu, zaman V"e me
kân ölçülerinde meydana gelen değişiklikler ve 
haberleşme sistemlerinin yaygınlaşması turizm 
faaliyetlerine orta gelir tabakasının da katılma
sını sağlamıştır. 

Turizm yatırımlarımız makul ölçüde masraf 
yapmayı göze alan, çok gezip görmek, temiz ve 
düzenli tesislerde kalmak arzusunda olan ge
niş kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verecek biçim
de planlanmalıdır. 

İç turizm hareketlerinde ise, ülkemizin sana
yileşmesine ve şehirleşmesine paralel olarak be
lirli bir gelişme gözlenmektedir. Hava ve kara
yolu ulaştırmasının iyileşmesi ve özel otomobil 
taşıt parkının genişlemesi bu gelişmenin etken
leri olmaktadır. 
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Ülkemizde, son yıllara kadar, turizm hare
ketleri düzensiz, gelişi güzel ve iyi bir organi
zasyondan yoksun olarak gelişmekte idi. 

Gerek Turizm ve Tanıtma Bakanlığının son 
yıllardaki çalışmaları, gesekse halkımızın turiz
me gereken önemi vermeye başlaması sonucu 
Türk turizmi bilinçli bir hale gelmektedir. 

Ancak, sayısı az olmakla beraber, orta tabaka 
kitle turizmine hizmetten çok lükse kaçan bâzı 
yatırım projeleri üzerinde hâlâ durulduğunu 
görüyoruz. Amaç, kitle turizmi olduğu ve ülke
mize geleceğini tahmin ettiğimiz turistlerin ço
ğunluğunun da orta gelir sınıfında oldukları 
düşünülecek olursa konu üzerinde niçin bu ka
dar önemle durmamız gerektiği anlaşılır. 

Son yıllarda yerli ve yafoancı gerçek veya tü
zel kişilerin turizm alanımıza girme hazırlığı 
içinde oldukları görülmektedir, özellikle ya
bancı sermaye ile ortaklıklar konusu üzerinde 
Bakanlığın titizlikle ülke çıkarlarını koruması 
gerektiğine işaret etmek isteriz. 

1973 yılı turizm projelerinin kredilendirilme-
sinde dağınıklıktan kurtulduğumuz bir yıldır. 
Böylece bu dalda krediye gerek duyan yatırım
cı, karşısında tek bir kurum bulmaktadır. Bu 
vesile ile Bakanlığı Turizm Bankasının İstanbul' 
dan Ankara'ya nakline imkân veren şartları 
hazırladığı ve bankayı adetâ yeniden ve düzen
li bir şekilde kurmak için gösterdiği çaîbalardan, 
genç, yetenekli elemanlarla takviye etmesinden 
ve bu suretle Turizm Bankası güvenilir bir hale 
gelmeye başladığından dolayı takdirle karşıla
maktayız. 

1973 yılı kredileme politikasının anailkeleri 
Bakanlıkça yeniden tespit edilmiş bulunmak
tadır. Kredileme konusunun 1972 yılından daha 
geniş bir şekilde ele alındığını görmekteyiz. 
Özellikle ev pansiyonlarının, kredilendirilmesi 
çok yerinde olmuştur. Böylece hem temiz, ucuz 
ve asgarî konforu haiz konaklama kapasitemiz 
artırılmış, hem de bu dalda faaliyet gösterecek 
vatandaşlarımıza ek gelir imkânları sağlanmış
tır. 

Yat Limanları konusunda başlamış olan ça
lışmaların yakın zamanda sonuçlandırılacağı
nı umuyoruz. Bu arada yatlarla ilgili olarak 
/tarihî eser kaçakçılığı konusuna da kısaca de
ğinmek istiyorum. Eski eser kaçakçılarına karşı 
gerekli tedbirler alınmalı, kıyı şeridimiz sürat

li botlarla takviye edilmiş jandarma birlikleri
mizle korunmalıdır. Bodrum, Datça ve Fethiye 
sahillerinde bu nevi olaylara sık sık tanık oh 
maktayız. 

Sayın milletvekilleri memleketimizin şifalı 
sularının ele alınarak tıbbî turizmin gelliştiril-
mesi meselesinin üzerinde önemle durmak isti
yorum. Hepimizin bildiği gibi Almanya, Avus
turya, Fransa, İtalya bu yolla büyük gelirler 
sağlamaktadırlar. Bu konuda bir hazırlığın bu-
lunup bulunmadığını, çalışmaların ne safhada 
olduğunu öğrenmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Senatoda aynı ko
nuda konuşan arkadaşımın da belirttiği gibi, 
-bölge ve merkez sınırlamalarının kriterini açık
ça anlamaya imkân yoktur. Sadece şu-kadarını 
ifade edeyim ki, İçel ile Antalyanm niçin kredi-
lemede farklı tutulduğunu, sahillerin niçin an
cak 3 Km. derinliğine kadar olan kısmının tu
ristik gelişme ve teşvik bölgesi diye ilân edildi
ğini anlıyamıyoruz. 

Turizm sektöründe gerçekleşmesini istediği
miz kitle turizmine uygun ve belirli şartları ye
rine getiren yatırım projeleri bugün Turizm. 
Bankası eli ile kredilendirilmektedir. Her ne ka
dar bankanın malî imkânları kanununda yapı
lan son değişikliğinden bu yana arttırılmış ise 
de hâlâ yeterli değildir. Sözünü ettiğimiz kanu
nun ortaya çıkardığı imkânlardan yararlanıla
rak banka sermayesinin sektör ihtiyaçlarının ye
terince karşılanmasına imkân verecek bir düze
ye çıkartılması görüşündeyiz. 

Turizmimizi daha bilinçli bir hale getire
bilmek için meml ek etimizin ulaşım ağını, ko
naklama tesisleri zincirini, kredileme, pazarla
ma ve eğitim faaliyetlerini koordineli yürütmek 
zorundayız. Bu alanda ne ölçüde başarılı oldu
ğumuz ise tartışma konusu olmayacak kadar 
meydandadır. 

Mevcut hava meydanlarımızdaki durum iç 
açıcı değildir. Devlet Plânlama Teşkilâtınca ha
zırlanan 1972 yılı yatırımları kitabının 138 nci 
sayfasında yer alan Muğla Hava Alanı projesi 
için 15 milyon TL. konuşulmuştu. Bu meblâğın 
karşılığında «Master Plan hazırlandıktan ve 
Devlet Planlama Teşkilâtınca tasdik edildikten 
sonra harcama yapılabilecektir «kaydı mevcut
tur. Adı geçen Master Planın hazırlanması ge
cikmiştir. 1973 yılı içinde ikmâl edildiği takdir-
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de zaman kaybı nasıl önlenecektir? Komşumuz: 
Yunanistan bir düzine hava alanına sahip ve 
hudutlarımızın hemen yakınındaki Dedeağaç, 
Limnos ve Rodos'ta havaalanları mevcut iken, 
Kavala'da ve îstanköy Adasında 1973 ve 1974' 
de faaliyete geçecek uluslararası charter uçuşla
rına açılk havaalanları yapımını programlarken, 
Muğla Havaalanının gecikmesi, Güneybatı Ana-» 
dolu turizminin geleceğini başka ülkelerin inisi
yatif ine terlketmck olacaktır. Zira GüneyJbatı 
Anadolu Havaalanının yapımı ile Muğla bölge
sine 1977 yılında 650 ÖöO turistin geleceği ve 
gene bölgeye gelecek turistin bırakacağı dövizi 
girdisinin 40 milyon dolara ulaşacağı hesap
lanmıştır. Mezkûr havaalanı projesinin süratle 
gerçekleşmesi önem ve öncelikle ole alınma
lıdır. 

'Sayın .milletvekilleri, üzülerek ifade edeyim, 
ki, bugün Türkiye turizm pazarına yeterince 
hazırlıklı çıkmış değildir. Ülkemizin ulaşım, 
'konaklama tesisleri, eğitimi, tur imkânları, güm
rükleri ile tam bir organizasyon içinde turizmi 
pazarına çıkması gereklidir. Ancak bu şekilde
dir ki, Turizm ticareti alanında itimat ve em-' 
niyet havaSı yaratmak mümkün olur. Enfras-
trüktürün gelişmesi ile turiz.ni.- potansiyeli mu
hakkak ki artan yalnız bahsettiğimiz itimat ve 
emniyet havası yaratılmadığı takdirde turizm
den beklenen faydalar az ve turizm gelişmesi 
de yavaş ve mevsimlik olur. Hava meydanları-* 
.mızın durumu, giriş kapıları, gîümrük formali
teleri, karayollarımızdaki trafik düzensizliği, 
taksilerin taksimetrelerini açmamaları, konakla
ma tesislerinde idarî, hizmet, servis aksaklıkla
rı, hâtıra eşyası satan dükkânlarda turistten 
fazla ücret alma hastalığı, küçiiik çocukların ve 
bâzı kimselerin turistleri taciz etmeleri ğiıbi hu
suslar turistler üzerinde çok olumsuz etkiler 
yapmaktadır. Bunlar giderilmedikçe yabancıla
rın zihinlerine yerleştirmek istediğimiz arzula
nan Türkiye imajını yaratmaya imkân yoktur. 

Tabiîdir ki bu problemlerin giderilmıesini 
yalnızıca Turizm ve Tanıtma Bakanlığından 
bekleyemeyiz. Bu nedenle konuşmamın başında 
arz ettiğim gibi turizm endüstrisinin geliştiril-) 
-meşinde Bakanlıklar ve bütün resmî ve özel te
şekküller arasında tam bir işbirliği ve koordi
nasyon zorunlu olmaktadır. Ancak bu sayede
dir ki Türkiye hakkında arzulanan imajın doğ

masını engelleyen hususlar ortadan kalkabilir 
ve .memleketimiz dünya turizminde lâyık oldu
ğu yeri alabilir. 

Bugün modern turizm hareketinde de en 
önemli rolü «Güneşli bir tatil geçirme özlemi») 
oynamaktadır. Bilhassa Kuzey ve Batı Avrupa
lım soğuk iklimli ülkelerinde yaşayanlar bütün 
yıl çalıştıktan sonra yıllık tatillerinin emin, 
sıcak ve güneşli bir iklimde mümkün olduğu 
kadar eğlenerek geçirmek istemektedir. Ülke
miz iso bütün dünya turistinin arzuladığı bu 
şartların hepsini fazlasıyle verebilecek imkân
lara malik bulunmaktadır. 

Sayın .milletvekilleri, ülkemizin tanıtılması 
açısından Bakanlığın yurtdışı bürolarının daha 
aktif ve bilinçli bir rol oynaması gerektiği gö-
rüşlündeyiz. Yurtdışı bürolarımız, tur operatör
lerini ve büyük seyahat acentalarını broşür ve 
diğer tanıtıcı yayınlarla devamlı beslemeleri, 
hâtıra eşyası satmaları vo Türk eserlerini tanıt
maları sağlanmalıdır. 

Örneğin, Paris büromuzun gerek yeri, gerek
se binası bu gibi hizmetleri yapmaya müsaittir. 
Maison de Turqu'ie, yani Türk evleri şekline dö
nüştürülerek THY nı da bünyesine almak sure
tiyle ulaşım ve yer ayırtma gibi hizmetleri bir 
araya toplayarak memleketimizi geniş ölçüde 
tanıtma çabasına girmelidir. Bu tecrübe başa
rıya ulaşırsa Londra, Frankfurt, Newyorfc gibi 
merkezlerde de her sene bina. satmalınarak 
Türk evleri çoğaltılmalıdır. 

Ayrıca Orta - Doğu ülkeleri turistlerini de 
yurdumuza çekmek için B-eyrut ve .Tahran bü
rolarımızı takviye ederek bu ülkelerin gelenek
sel gönüşlerini ve 'diğer verdikleri inanışlarına 
uyacak şekilde reklâmlar hazırlanmalı Orta -
Doğu ve Arap ülkelerinin zengin turistlerini 
memleketimize çökme olanakları araştırılma
lıdır. 

I 
Bugün için ülkemizin kış sporlarını yapma

ya en elverişli yeri olan Uludağ'da bilhassa kış. 
aylarında yer bulmak hemen hemen imkânsız
dır. Burada turistik konaklama kapasitesini ar
tırarak: yatırımlara girmeyi Turizm ye Tanıtma 
Bakanlığı kanalı ile Turizm BankjaSı yapma
lıdır. 

İstanhuPda Çırağan 'Sarayı da T. C. Emekli 
'Sandığına, turistik tesisler yapmajk amacıyle 
ve özel bir kanunla yıllarca önce veıjilmiş olma-
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sına nağmen bugün metruk bir haldedir. Bu ko
nu üzerinde Turizm ve Tanıtma Balkan] iğinin 
cididî bir şekilde durmasını dileriz. 

Turizm potansiyeli yüksek, faikat yatak ka
pasitesi sınırlı kalan kıyılarımızda eski gemile
rin yüzen otel şeklinde kullanılması, gerek ko
naklama arzının artırılması, gerekse otel kapa
sitesinin değerlendirilmesi yönünden yararlı 
görülmektedir., 

Bu yüzden otellerde gece kulüpleri ve lokan
talar da açılabilir. Son yıllarda düzenlenen An
talya ve diğer kıyı şehirlerimizdeki festivaller ve 
İzmir, Samsun fuarları da bu yüzen otellerden 
yararlanı 1 ahalir kanısındayız. 

Karasularımız İçinde kruvaziyer seferleri dü
zenlenmelidir. Mge adalarından, Ege ve Akde
niz kıyılarımıza ulaşım imkânları sağlanma ve 
varlıklı 'turistlerin kıyı şehirlerimize gelme ola
nakları araştırmalıdır. Turizm yönünden geliş
miş pekçok ülkeler kruvaziye seferleri ile büyük 
gelirler sağlam aktadırlar. T. C. Turizm Banka
sının istanbul Küçüksu'da sahibi bulunduğu 
25.000 metrekarelik geniş bir arazisi yalnız plân 
tesisi olarak kullanılmaktadır. Boğaz Köprüsünün 
de 'gerçekleşmekte olduğu ıgözönünc alınarak bu 
sahanın turizm yönünden geliştirilmesi gereğine 
işaret, etmek isteriz. 

Ayrıca yine Turizm Bankasının, en büyük 
hissedarı bulunduğu Abant ve Bolu çevresi Tu
rizm A. Ş. nin Abant'taki tesisleri, çeşitli anlaş
mazlıklar nedeniyle yıllardır hiçbir yatırım yap
mayıp yıpranmaya teık edilmiştir. Ankara vo 
çevresinin turizmine büyük yararları olacağına 
inandığımız bu müstesna yere yeni turizm anla
yışımıza uygun tesisler yapılması ve anlaşmazlı
ğa Turizm ve Tanıtma Bakanlığının koordinatör
lüğünde bir çare bulunması da başka bir temen
nimizdir. 

Kıyılarımızda manzarası itibariyle dünyada 
eşi bulunmaz güzelliklere sahip koylarımız mev
cuttur. Ulaşım olanaksızlığından buralara binblr 
müşkülâtla pek az turist gidebilmekte ve turistik 
tesisler yapılamamaktadır. Geçenlerde bir gaze
tede şöyle bir yazı vardı. Bir İngiliz turisti Türk 
dostuna yazdığı mektupta; «Demek Cennetin bir 
maketi 'dünyada varmış. Türk •erkeklerinin kıs
kançlığını anlıyoruz; ama Ölü Deniz için bu ka
dar kıskanç olmayın. Ne olur yolunu .yapın herkes 
görsün.» diyor. 

24 . 2 . 1973 O : 3 

ıBu sözü edilen Fethiye'ye 12 Km. mesafede 
gerçekten ender doğal güzelliğe sahip ve bir de 
mitolojik öyküsü bulunan deniz ile tabiatın ku
caklaştığı essiz bir yurt köşesi Ölü Deniz'dir. Son 
yıllarda pekçok takvim, yapraklarını da süslemek-
tedii". 

Bu gibi yerlere iyi vasıflı yol yapımı gerekli
dir. Turizm sektörü karayolları programında ay
rılmış bulunan ödeneği az bulduğumuzu belirt
mek isteriz. 

1973 yılı Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı büt
çesinin ülkemize ve Yüce Milletimize hayırlı ol
masını diler, Bakan ve çalışma arkadaşlarının ça
balarını kutlar, C. H. P. (Urubu ve şahsım adı
na hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Turizm ve Tanıtma Ba
kanı, buyurunuz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANİ EROL 
YILMAZ AKOAL (Rize) — Sayın Başkan, sa
yın •milletvekili eri; 

Mâruzâtım uzun olmayacak, arkadaşlarnmın 
tevcih etmiş bulundukları suallere ve bâzı beyan
larına vereceğim cevaplara inhisar edecek. Mü
saade ederseniz tüm olarak bütün arkadaşların 
üzerinde durdukları bâzı konulara cevap vermek
le mâruzâtıma başlıyorum. 

Demokratik Parti Grubu adına konuşan Sa
yın Adnan Akarca, Türkiye'yi diğer memleketler
le mukayese ederek, 1 milyon turist rakamının 
adeta bir muvaffakiyet şeklinde gösterildiklerini, 
Türkiye'de .'turizm eğitiminin öneminden ve hal
kın turistlere yapması gerekli muameleden bah
settiler. 

«1972 yılında 1 'milyon turist» tarafımdan bir 
bakanlık sloganı olarak ortaya atılmıştır. Gaye, 
vatandaşa, turist nedir, turizm nedir, turiste ne 
şekilde muamele edilmesi lâzımdır, şeklinde an
latıp turizmin önemini vatandaşa benimset'mek-
<tiı*. 

Diğer bir husus; 8 ay evvel yapılmış d a n bir 
tahminin, 8 aylık bir devre zarfında tahakkuk 

. edip etmeyeceğinin gözükmeğidir. Bir perspektif 
hesap edilmiştir, 1 milyon turisti geçeceğiz den
miştir, 1 milyon turist rakamı da geçilmiştir. 

Diğer memleketlerle mukayeselerde iki nokta
nın nazarı dikkate alınması gerekli : 

Diğer memleketlere gecelen turist sayısı mu
kayese edilebilecek bir nokta ise, ikincisi turizm 
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sektöründe diğer memleketlerin yaptıkları yatı
rımların ölçülmesidir. Ancak, bu noktada bir 
'hususu daha belirtmekte yarar görüyorum. 

Aşağıdaki rakamları 1972 OECD raporundan 
temin edilmiş rakamlar olarak veriyorum: 1961 
yılı turizm gelirleri nazarı itibara aldıkta.ve en
deks olarak hesap yapıldıkta 1961 yılı 100 ka
imi edilir ise, 1970'te Türkiye^dc artış nispeti 434, 
Yunanistan'da 256, İspanya'da 320, Fransa'da 
161, H-ölânda'da 214, Belçika'da 239 olmaktadır. 

Dolayısıyle, artış hızlarının da beraber 
nazarı dikkate alınmasında yarar görüyorum. 

Turizm sektörüne yapılan yatırımlardan) 
bahsederken bir noktayı daha ilâve edeyim. 
Birinci Plân Döneminde turizm sektörüne 
817,3 milyon liralık yatırım yapılmıştır, 
İkinci Plân Döneminde 2 183 milyon liralık 
bir yatırım yapılmıştır, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda 4,5 milyarlık bir yatırım öngörül
mektedir. 

Yatırımların yapılma nispeti Birinci 
Plânda % 27,8 iken, İkinci Plân devresinde 
bu % 33,2'ye çıkartılmıştır, 1973 yılında % 41 
olmaktadır. 

Bütün arkadaşlarımızın müttefikan üzerin
de durdukları noktalar, tamamıyle paylaştı
ğım hususlar. Türkiye'nin turizm bakımından 
doğal birçok zenginliklere sahibolduğu husu
sudur. İnkâr kabul etmez bir hakikattir. 
Tabiatiyle biz de bunları değerlendirmeye ba
kıyoruz. 

Arkeolojinin turizm bakımından önemini ar
kadaşlarım esasen konuşmalarında belirtti
ler. Münferit olarak turizmde arkeolojiyi 
tabiî kaynaklar v.s. şeklinde teker teker sıra-
lamaktansa, fiziksel plânlamanın bütün bu 
verilere göre yapılması şeklinde ifade ediyo
ruz. Yani, Türkiye'nin neresinde, ne mik
tarda yatak kapasitesi meydana getirmiştir. 
getirilmesi gereklidir sualinin cevabını verir 
iken, bütün bu doğal veriler nazarı itibare 
alınmaktadır. 

Bütün arkadaşlarımın eğitim konusuna 
temas ettiklerini memnuniyetle görüyorum. 
Eğitim konusu, Bakanlık olarak üzerinde hassasi
yetle durulan bir konudur. 1972 yılında 32 iş
başı 16 sabit işbaşı eğitim kursu açıldı. 
1973'te 38 işbaşı ve 24 sabit işbaşı eğitim 
kursu açılacak. Eğitilen eleman sayısını mu
kayeseli olarak vereyim. 

1971 yılında 600 eleman yetiştirilmişken 
1972'de yetiştirilen eleman sayısı 2250'^oldu, 
1973 yılında 3 500 eleman yetiştirmeyi: plânlı
yoruz. 

Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi Anka
ra ve İzmir'de vardı, içinde bulunduğumuz se
ne zarfında Ankara'da ikincisi, Göreme Kaba-
dokya Bölgesinde ve Antalya'da açılacak. Bi
naları hazırlanmış ve çok kısa zaman içerisin
de bunlar açılacaktır. 

Arkadaşlarımız turizmin özel sektör; işi ol
duğundan bahsettiler. Turizm sahası özel sek
töre açık olan bir sahadır. Esasen Üçüncü Beş 
Yıllık plân bunu öngörmüştür-. Özel sektörün 
turizm sahasında yatırım yapması için kendile
rine gerekli her türlü şartlar temin edilmiştir. 
Turizm Bankası kredileri düşük faizlidir, uzun 
vadelidir. 

Muhterem arkadaşlarım faiz nispetini 8 
olarak belirttiler. Son çıkan kararname muva
cehesinde turizm sektöründe faiz nispeti % 6 
olmaktadır. Öncelik bölgelerinde bu faiz nispe
ti % 5 olmaktadır. Türkiye'de zannediyorum 
en ucuz kredilerdir. 

Yabancı sermaye konusuna değindiler. İlti
basa meydan verebilecek olan bir rakamı ela 
bu vesile ile düzeltmek istiyorum. «43 milyon 
liralık yabancı sermaye turizm sahasına gel
miştir» buyurdular. İltibasa meydan vermesin 
diye Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çık
tığından bugüne kadar Türkiye'ye nakit ola
rak gelmiş olan yabancı sermaye miktarı 8 mil
yon TL'dan ibarettir. Yani, yabancı sermaye 
için pek fazla cazip bir saha olarak turizm sa
hası görülmemiştir. Ancak, şimdi çok büyük 
çapta bâzı teklifler vardır, yabancı sermaye 
ile Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası or
taklık şeklinde turistik tesisler yapma)yoluna 
gitmiştir, bu yola da gitmek mecburiyetinde 
idik. Çünkü, turizm sahasına özel sektötf bütün 
özendirici tedbirlerimize rağmen yeterir.ee alâ
kayı şimdiye kadar göstermemiştir. Kendileri
ne daha ehven şartlar hazırlamaya çalışıyoruz. 
Kredi fonları bunlardan bir tanesidir. 

Arkadaşlarım, yat limanlarından, kruva-
ziye seferlerinden bahsettiler. 

Yat limanları, ve eğlence merkezler; konu
ları ele alınmış bulunmaktadır. Burada kuru-
vaziye turizminin, bâzı arkadaşlarımı aley-
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hinde, bâzı arkadaşlarım lehinde konuştular. 
Bunların kesin rakamları bizde vardır, yani 
bir kuruvaziye Türkiye'ye gelen, Türk eko
nomisine ne kadar bırakıyor şeklinde bâzı 
hesaplar yapılmıştır. Esasen gerekli yatak ka
pasitemiz de bulunmadığına göre, bunlara 
hali hazırda önem vermek durumundayız 
Ancak, tabiatıyla kendilerini kalıcı turist ola
rak gelmeleri için yeterli iyi bir intiba ile ay
rılmalarını teşvik etmek durumundayız. 

Turistik yolların, kılçrk yollar programınım 
yetersizliğinden bahsetti arkadaşlarım. Bunu 
tabiatıyla yükseltmek istiyoruz. Tabiatıyla da
ha fazla, yatırını yapmak arzusundayız. Ancak 
1970 yılında 33 milyon lira ayrılmıştı kılçık 
yollara. 1971 yılında 39,5 milyon lira, 1972 yı
lında 47 milyon lira, 1973 yılında 72,5 milyon 
•lira ayrıldı. Dolayısiyle bu kılçıık yollar progra
mında yeterli b'ir artış zannediyorum sağlan
mış bulunmaktadır ve bu miktarları tabiatıyla 
daha fazla artırmaya çalışıyoruz. 

Yabancı ve yerli sermayenin turizm saha
sında işbirliği yapması) muhakkak ki,~ çok daha 
tutarlı bir yoldur. Burada Türk yerli serma
yesi yabancı sermaye ile işbirliği yaparsa, ter
cih ediyoruz. Yerli sermaye bulunmadığı haller
de Turizm Bankası kendisi ortaklık kuruyor. 
Bunun .misali vardır, kurulmuştur. Halihazırda 
Antalya bölgesinde bunun bir kaç. misali var
dır. Dört büyük proje vardır, beşincisini tahak
kuk «ettirmeye çalışıyoruz, 

.iSayın Xaime Tokgöz hanımefendi, bizim tu
rizm gelirlerimizi birkaç milyon eksik tahmin 
ettiler; J18 milyon dolar dediler; zannediyo
rum 120'yi geçtik. Kendilerine anca'k teşekkür 
borçluyum. Anca'k, bu vesile ile duş bürolardan 
bahsettiler, dış büroların asıl faaliyetleri seya
hat acentalarıyla .tcına-stır, seyahat acentalarıy-
la işbirliğidir'. Bütün faaliyetleri buna yönel
miştir. Bu vesile ile dış memleketlere moda de
fileleri v.s. gönderildiği muhterem arkadaşla
rım her halde basından takip ediyorlar. Bazen 
yanlış haberler de çıkıyor. Bakanlığımız hiç 
böyle bir şey göndermedi efendim. Duşarıda 
moda defilesi falan yaptırmadık. Tabiatıyla 
bunların turist çekme nispeti düşünülebilecek 
olan bir husus veya tartışılabilecek bir husus
tur. 

Dış bürolardan şikâyet edenken, ben hangi 
büronun hangi faaliyetinden şikâyet edildiğini 

bilsem, daha yararlı tedbirler alma imkanını 
belki bulabilirim. 

Biz bu sene, içinde bulunduğumuz sene Tür
kiye'de turistlerin daha fazla kalmaları için 
bâzı tedbirler almış bulunuyoruz. Bunlar ta-
biatıyle devamlı yıllar itibariyle devam edecek 
tedbirlerdir. Örneğin; Uluslararası Akdeniz 
Folklor Festivali, 9 - 16 Haziran tarihleri ara
sında organize edilmiştir. Bundan sonra İstan
bul Sanat ve Kültür Festivali 21 Haziran - 15 
Temmuz arasında organize edilmiştir. Aradaki 
beş günlük devre Antalya veya kapad'okya yö
resinde bir tur yapma imkânı verilmeik için 
bırakılmıştır. Dolayısiyle Türkiye'de turistlerin 
kalış sürelerinin uzatılması için çalışmalar ya
pılmaktadır ve gerekli tedbirler de alınmıştır. 

Yine .muhterem arkadaşlarımızın, müştere
ken üzerinde durdukları hususlar arasında, Ba
kanlığın diğer Bakanlıklarla yakın bir koordi
nasyona girmesi gereğidir. Zannediyorum ya
kın b'ir koordinasyona girilmiştir. Daha üç -
dört gün evvel resmî gazetede neşredilen bir 
kararname ile bu koordinasyon görevi çok da
ha etkin bir şekilde yapılacaktır. Bakanlık alt
yapı programları bakımından İller Bankası ile 
temas halindedir. Karayolları ile esasen kılçık 
yollar programı bakımından temas halindedir. 
Ulaştırma Bakanlığıı ile devamlı temas halinde
dir. İmar ve İskân Bakanlığı ile esasen müşte
rek protokol dahi imzalanmıştır. 

ıSaym Ali Döğerli arkadaşımıza, teşvikkâr 
sözlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. 
Bu vesile ile kendileri 12 209 «ayılı kararname
nin ne derece realist bir kararname olduğu hu
susunu sordular. 

Kararname 1969 senesinde çıkmıştır. Bunun 
realist olduğunu iddia etmek kadar, olmadığı
nı iddia etmek de güçtür, çünkü yeterli done
ler yoktur. Bunun en tutarlı şekli, ancak fizik
sel plânlama çalışmalarının neticesini almakla 
mümkün olabilecektir. Fiziksel plânlama çalış
maları çok yoğun bir tarzda devam etmekte
dir ve bu plân çalışmalarının neticesinde, tah
min ediyorum daha farklı sonuçlar almak müm
kün olabilecektir. Esasen kredi politikasında 
bunlar öncelik merkezleri ve öncelik bölgeleri 
hususları nazarı dikkate alınmıştır. Ancak, son 
kararnamede, yani Bakanlar Kurulunca çıkar
tılmış bulunan kararnamede ve 1972 - 1973 ic-
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i;a plânında, diğer bankalar ta'kyid edilmemiş-
tir. Öncelik bölgeleri dışında muayyen kapasi-
'tedeki konaklama tesislerine diğer bankalar 
kredi verebilecek durumdadırlar. 

'Beyanlar ara'smda devamlı olarak bahsedi
len, Türkiye'de daha ucuz tesislere girmek lâ
zımdır, lüks oteller yapmamak lâzımdıır şeklin
de ifadeler yer almıştır. 

Türkiye'ye gelenlerin meslek grupları iti
bariyle dağılımlarını incelemekte yarar varıdır. 
Bu incelemeler yapılmıştır; yaş grupları itiba-
ısiyla, meslek grupları itibarıyla... 

Türkiye'de her çeşit otele ihtiyaç vardır. 
1973 yılı için Istanibul'da haziran, temmuz, 
ağustos hattâ eylül aylarında 250 kişilik bir 
gruba otel bulmak imkânı bugün için mevcut de
ğildir. Amerikalı sayaihaıt acentaları da ancak 
dört veya beş lO'telle çalışabilmektedirler. Otel 
sıkıntısından bütün seyahat acen'talan muzda-
r'ip'tir. 0 bakımdan, zannediyorum biz daha he
nüz muayyen yerlerde, Pranlsa'nm bâzıı yöreler
de teşvikleri değiştirdiği gibi, şu kalitedeki otel 
bakımından memleket yeterlidir ve artık onlar 
teşvikten kaldın1]malıdır şeklinde düşünülecek 
iseviyeye geldiğimiz kanısında değilim. 

Sayın .milletvekilleri, münferit bâzı .sualler 
var. Saym sözcüler müsaade ederlerse izin ve
rirseniz bu münferit suallere yazılı olarak 'ce
vap arz edeyim ve vaktinizi almayayıım. 

BAŞKAN •—• Saym Akçail, ;bir sıoru var onu 
zabta geçirleyim : Sayın Memduh Ekşi. «Ordu 
ve yöresi turistik faaliyetler yönünden büyük 
imkânlara sahip bir ilimizdir. Hal böyle iken 
bu yörede turizm çalışması yapılmadığı acık
tır. Sayın Bakanlıkça Ordu ilinde turistik te
sisler, yapı İm aısı düşünülmekte midir!» diye sor
maktadır. 

Isiter yazılıı, ister sözlü beyanda bulunabilir
siniz. 

TURİZM VB TANITMA BAKANI EROL. 
YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Ordu ili bü
yük bir turis'tik potansiyele sahiptir veya de
ğildir, bu hususta karar verebilmek için fizik
sel plânlama çalışmasının yapılması gerekir. 
Türkiye'nin çok yeri, çok fazla güzelliğe sahip
tir. Bunların içinde öncelik, hangi yörenin da
ha fazla öne alınması gerektiği ancak fiziksel 
plânlama çalışmasının neticesinde belli olur. Üç 
ekip vardır bu ekipler sırayla Türkiye'nin bü
tün bölgelerini ele alacaklardır, 

iSayıın Parti Sözcülerinin teşvikkâr sözlerin
den dolayı kendilerine şahsım ve : Bakanlığım 
mensupları adına teşekkürlerimi arz eder, say
gı! arıtan sunarım. 

BAŞKAN — Teiş'ekkür ederiz efendim. 
Yeterlik önergesi geldi, yalnız :soıı söz her 

zaman milletvekilinindir. Bu nedenle sırada bu
lunan Saym Hüseyin Yenipınar, i buyurunuz 
efendim. 

HÜSEYİN YEiNtPINAR (Tunceli) — Saym 
Başkan, sayım milletvekilleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1973 yılı büt
çesi üzerinde kişisel görüş ve temennilerimi 
arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

30 - 40 yıl önce turizm denilince varlıklı ki
şilerin zevk ve eğlence nedeniyle yaptıkları se
yahatler akla gelirdi. Bunun da yurt ekonomi
sine olan etkisi önemsizdi. Zaman içinde tu
rizm anlam değiştirmiş, uluslararası seyahatler 
bireysel olmaktan çıkarak çeşitli gelir düzeyin
deki sosyal kitleler arasına yayılmış ve bu su
retle kitle turizmine dönüşmüştür.! Böylece tek 
başına seyahat etmek için malî olanaklara sa
hip olamayanların da uluslararası turizm hare
ketlerine katılmaları sağlanmış bulunmakta
dır. 

Bugün turist için mesafe unsuru önemini 
gittikçe kaybetmektedir; çünkü ulaşım olanak
ları gelişmiştir. Bunun s>onucu olarak turist en
düstrileri gelişmiş, Avrupa ülkeleri dışında do
ğal tarihsel ve kültürel değerler bakımından 
elverişli şartlara sahip Güney ve Doğu Akde
niz ülkelerinin de turizm hareketlerine yararlı 
olacakları gerçeği ortaya çıkmıştır*. 

Genellikle doğal, tarihsel ve kültürel olanak
lara sahip az'gelişmiş ülkeler, turizmi ekono
mik kalkınmayı destekleyecek, ödemeler den
gesi güçlüklerini giderecek bir çözüm yolu ola
rak görmeye başlamışlardır. Ne yarki turizm
den istenen yararların sağlanması yönünden 
sadece doğal avantajlar yeterli değildir. 

Turistin gideceği ülkeyi seçmece konaklama 
ve eğlence olanakları birinci derecede rol oynar 
bu sebepledir ki, fazla turist çekebilmek için 
de doğal avantajlar yanında yeterince ve arzu
ya uygun bir konaklama kapasitesinin yaratıl
ması zorunludur. 

Uluslararası turizm hareketieri|nden yarar
lanma bakımından büyük bir avantaja sahip 
olan yurdumuz ne yazık ki, kendisine yönelen 
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turizm talebi karşısında konaklama kapasitesi 
yönünden yetersiz kalmaktadır. Yurdumuzda 
turizm sektörünün yurt ekonomisinde büyük 
bir önemi ve yeri vardır. Her şeyden önce tu
rizmin ekonomimize olan en belirgin etkilerini 
şöyle sıralamak mümkündür 

ödemeler dengesi üzerinde etkisi önemlidir, 
Millî gelirlere olumlu yönden etki etmektedir, 
İstihdam üzerindeki etkisi büyüktür. 

Turizm sektörüne yapılacak her yatırım top
lam istihdam hacmini belli oranda arttıracak
tır. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuza gelen top
tan yabancı turist sayesinde plânlı dönem için
de sürekli bir artış olduğu saptanmıştır. Plân 
hedeflerinin gerçekleşme oranı Birinci Beş Yıl
lık Dönemde ortalama olarak '% 117,3; İkinci 
Beş Yıllık Dönemin ilk dört yılında ise % 
89,1'dir. 

Turistlerin yurdumuzda kalış sürelerinin or-
'talama göstergesi beş gecelemedir. Bu sayı ye
tersizdir. 1971 yılında ülkemizde 5,5 olan orta
lama geceleme göstergesi, aynı yılda Fransa'da 
9, İngiltere'de 14, komşumuz Yunanistan'da ise 
1970 yılında l l 'dir . 

Turistin ülkemizdeki kalış ortalamasmdaki 
düşüklüğün en başta gelen nedeni, turist tanıt-
masmdaki yetersizlik ve turisti daha fazla ge
celeme yapmaya itici eğlence ve dinlenme te
sisleri sayısındaki yetersizliklerdir. 

Turist gezismi, gezmek, görmek, eğlenmek 
ve dinlenmek için yapar. Bunun için de aradığı 
yegâne şey, emniyet, huzur ve kolaylıktır. Bun
ları da ancak turizm eğitimi bakımından yetiş
miş toplumlarda bulur. Bu nedenle, yedisinden 
yetmişine kadar her vatandaşımızın turizm sev
gisine, turizm düşüncesine ısınması ve bu ko
nuda bilinçlenmesi zorunludur. 

Ben sayın Bakana bir öneride bulunanağım: 
Diğer bakanlıklarda olduğu gibi Millî Eğitim 
Bakanlığı ile anlaşarak okullarda bir turizm 
ve tanıtma haftasının programlara alınması 
şayanı arzudur. Yoksa turizmdeki eğitim sade
ce turisti memnun edecek kaliteli personel ye
tiştirmek değildir. Turistle her zaman temasta 
bulunması gereken-şoförlerin, turistik eşya sa
tıcılarının, dükkân ve pansiyon sahiplerinin, 

otel, lokanta ve eğlence yerlerinde çalışanlarım 
hem eğitilmeleri ve hem de denetlenmeleri ge
rekir. 

En güzel reklâmı turistin kendisi yapar. 
«Bir turist bin turist getirir» sözü hatırlan çı
karılmamalıdır. Eğer turist arabasıyla iki saat 
araba vapurunu bekliyorsa, trafik tıkanıklığı
na şahit oluyorsa ve yine trafik kurallarına ay
kırı uygulamaları görüyorsa; otel, lokanta ve 
eğlence yerlerinde alışmadığı muameleler ve 
maddi zararlara uğruyorsa, elbette ki yapaca
ğı reklâm iç açıcı olamaz. Hele arabasız gelen 
turist için taksi derdi halledilmelidir. 

Bâzı turistik tarife elde eden müesseselerin 
kendilerini her türlü kontrolün dışında farz 
ederek fiyat politikasını istismar ettikleri bir 
vakıadır. Oysa turiste daha ucuz, fakat uzun 
süreli para harcatmanın imkânları yaratılmalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, turizm plânlaması 
üzerinde birkaç söz söyleyerek konuşmama son 
vereceğim. 

Turizm plânlamasının öncelikle potansiyeli 
yüksek olan bölgelerde yapılması bir an nor
mal karşılanabilir. Ancak, tercihler yapılırken 
yurdumuzun birçok bölgelerinin ihmal edildiği 
de acı bir gerçektir. 

Geçen sene de bu kürsüde arz ettiğim gibi, 
temsil ettiğim Tunceli Vilâyeti Selçukîlerden 
kalma tarihî cami, kale ve türJbeleriyle, şifalı 
kaplıraları, millî park olabilecek ormanları, 
hiç bir yerde göremediğimiz şelâleri, Munzuru 
ve alabalığı ile turizm sektörüne en müsait 
olan bir ilimizdir. Buna rağmen Turizm Bakan
lığının en ufak bir faaliyetine rastlamamaktan 
dolayı üzüntülerimi arz ederken, bütçenin mil
letimize ve Bakanlığa hayırlı olmasını diler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ye
terlik önergesi verilmiş bulunuyor. Ancak şu 
anda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde söz isteyen arkadaşımız da yok. Var 
mı ef enlim ?... Yok. 

Söz isteyen olmadığına göre yeterlik öner
gesini oya tâbi tutmuyorum. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri takdim ediyorum. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 

Bolüm 
(Prog.) Lira 

10.1 

102 

11 

12 

4 613 492 Ofeııel Yönetim 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 5 581 278 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ülke Turizminin geliştiril-
rilmesi hizmetleri. 119 849 682 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 
Ülkenin yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtılması hizmet
leri. 79 546 019 
BAŞKAN — Kabııl edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüım 
(Prog.) üı ra 

900 Hizmet programlarında da
ğıtılmayan transferler. 1 746 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyeni er... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle 1973 yılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Memleket ve millet hayırına ol
masını dilerim. 

M/ıılıterem arkadaşlarım; bugünkü programı
mızda mevcut üç bütçenin görüşülmesi sona er
miş bulunmaktadır. Bu sebeple bugünkü gün
demde başkaca bir konu kalmamıştır. 

28 Şubat Pazar günü sabah saat 9,00'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,42 

)>&<{ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

67 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1973 Cumartesi 

Saat : 09,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 'Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve -Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/749; (Cumhuriyet Sena-
sotu 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/735; Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senatosu 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumihuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/13-2) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cum
huriyet Senatosu 1/133) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu 1/126) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu 1/127) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
171) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

(X) Acık oya sunulacak işleri gösterir, (Devamı Arkada) 



'X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
su 1/139) (Millet Meclisi S, Sayısı : 823; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/737; 
Cumhuriyet Senatosu 1/135) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

.II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜTZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124) 
(Millet Meclisi Ş, Sayısı ; 844; Cumhuriyet Se

natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma • tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Senatosu 
1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karına' Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhujriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/736; Cumhuri
yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi S.; Sayısı : 
830; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


