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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Üç oturum yapılan bu birleşimde :
1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısının (1/494) (S. Sa
yısı : 499) görüşülmesine devam olunarak :
Ulaştırma Bakanlığı,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
kabul edildi.

Bakanlığı

bütçeleri

1977 yılı Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü (1/517) (S. Sayısı : 494),
1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü (1/514) (S. Sayısı: 491),
1977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1/518)
(S. Sayısı : 496) ve

1977 yık Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/519)
(S. Sayısı : 495) bütçe kanunu tasarılarının da mad
deleri kabul olundu ve tümlerinin gelecek birleşim
lerde açık oya sunulacağı bildirildi.
24 Şubat 1977 Perşembe günü saat lÜ.OO'da top
lanılmak üzere birleşime (24 . 2 . 1977) saat 01.16'da
son verildi.
Başkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
Sivas
Ahmet Çakmak
Enver Akova
Divan Üyesi
Divan Üyesi
Gaziantep
Bursa
Mehmet Özmen
Halil Karaatlı
Divan Üyesi
Malatya
Hüseyin Deniz

II. — GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — Celâl Önay'ın özel affına dair kanun tasarısı.
(1/531) (Adalet Komisyonuna)
2. — Duman Kaynak'ın özel affına dair kanun
tasarısı. (1/532) (Adalet Komisyonuna)
3. — İshak Merttürk'ün özel affına dair kanun
tasarısı. (1/533) (Adalet Komisypnuna)
4. — Faik Gökçe'nin özel affına dair kanun tasa
lısı. (1/534) (Adalet Komisyonuna)
5. — Nuri Sayın'm özel affına dair kanun tasa
rısı. (1/535) (Adalet Komisyonuna)
6. — Dudu Tamer Candan'ın özel affına dair ka
nun tasarısı. (1/536) (Adalet Komisyonuna)
7. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyannca gündeme
alınma önergesi. (1/428) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 2 . 1977) (GÜNDEME)
Teklifler
8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1977
Genel Seçimlerinden önce seçmen kütüklerinin bir
günde sayım ve yazım işlerinin yapılmasına ilişkin
yasa önerisi. (2/798) (İçişleri, Anayasa ve Adalet komisyonlanna)
9. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 15 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun

bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyannca günde
me alınma önergesi. (2/661) (S. Sayısı : 505) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 2 . 1977) (GÜNDEME)
10. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman
ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 ncı
maddesi ile aynı Kanuna 2013 sayılı Kanunla ekle
nen ek 1 nci madesinin ve 2013 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
ve
İçtüzüğün 38 nci madesi uyannca gündeme alınma
önergesi. (2/685) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi :
21 . 2 . 1977) (GÜNDEME)
Tezkereler
11. — Zonguldak Milletvekili
Bülent Ecevit'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/798) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona)
12. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi. (3/799) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından
kurulu Karma Komisyona)
Yazılı Sorular
13. — İzmir Miletvekiîi Alev Coşkun'un, İzmir Kiraz ilçesi Tarım Kredi Kooperatifi Müdürüne iliş
kin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1659)
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14. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, fut
bol karşılaşmalarında meydana gelen olaylara ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi.
(7/1660)
15. — Amasya Milletvekili Hasan Bütüner'in,
Hastaş şirketler topluluğuna ilişkin Ticaret Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1661)
16. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul'da kadastro çalışmaları nedeniyle
köylülerle Hazine arasında doğan ihtilâflara ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1662)
17. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, af kapsamına giren gecekondulardan alman
vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1663)
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18. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, artan siyasî cinayetlere ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi. (7/1664)
19. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Ay
dın ilinde Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlara sal
dırılarda bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1665)
20. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Emniyet
7 nci Şube Müdür ve memurlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1666)
21. — İçel Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, İçel Tarsus - Aladağlı köy yolunun Kusun Deresi Köprü
süne ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1667)

»>«•«

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkan ve" ili Mehmet Altınsoy
DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Ilhami Çetin (Yozgat)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Birleşimini açıyorum.

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 7977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (1)
A)

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
zaptı sabık hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Nedir efendim?
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Dün görüşülen
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe müzakerelerin
de adım karıştırılarak bazı ithamlarda bulunuldu. Bu
yüzden söz istiyorum efendim.
(1) 499 S. Sayılı basmayazı 16 . 2
46 ncı Birleşim tutanağına eklidir.

1977 tarihli

BAŞKAN — Bir saniye efendim; tahkik edeyim,
ona göre işlem yaparız.
Sayın Bayraktar aldığın izahatla pek bir neticeye
varamadım. Müsaade ederseniz zaptı getirteyim, tet
kik edeyim, ona göre bir işlem yaparını.
Programımıza göre, 1977 malî yılı Çalışma Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz.
Komisyon?,. Yerinde.
Hükümet?.. Yerinde.
Grupları adına ve şahısları adına söz alan sayın
üyelerin isimlerini okuyorum :
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ke
mal Ataman, Demokratik Parti Grupu adına Sayın
Orhan Tokuz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın İb
rahim Göktepe, Millî Selâmet Partisi Grupu adına
Sayın Yasin Hatiboğlu.
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Şahıslan adına : Sayın Sabrı Tığlı, Sayın Ekrem
Kangal, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Kadir Özpak, Sayın Fahri Özçelik, Sayın
Osman Aykul, Saym Veli Bakırh, Sayın Mehmet özkaya, Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Sayın
Nedim Korkmaz, Sayın Tufan Doğan AvşargiL
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Kemal Ataman'da.
Buyurun Sayın Ataman.
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1977
yılı Çahşma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet
Halk Partisi Grupunun görüşlerini Yüce Heyetinize
sunmak üzere, huzurunuzda bulunuyorum.
Ciddiye alınacak yanı olmayan, derme çatma, ha
yalî kaynaklardan oluşan, tutarsız, enflasyonu hız
landırıcı, pahalılığı artırıcı, güvensiz ve sahipsiz bir
bütçenin, işçi ve emekçi halkımızı ilgilendiren bölü
münü eleştireceğiz.
Mal ve can güvenliğinin kalmadığı, cinayetlerin
ve soygunların çoğaldığı, sokak ortasında gençlerin
kurşunlandığı, katillerinin himaye edildiği işçinin kut
sal saydığımız emeğine ve alın terine saygısızlık ya
pıldığı, faşist komando çetelerince fabrikalarının ba
sılıp, jandarma ve polis karakolları haline dönüştü
rüldüğü ve bu yerlerde özel eğitilmiş komando timle
rinin oluşturulduğu bir hükümetin Çahşma Bakanlığı
Bütçesini eleştiriyoruz.
İşçilerinin ahlâk bakımından aşağılanarak, top
lumun kalburüstü kesimlerini yüceltmeye çalışan,.
günden güne güvenini yitirmiş, demokrasi gün geçtik
çe tehlikeye düşmüş, bir iktidarın Çalışma Bakan
lığı Bütçesint eleştiriyoruz.
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I şekilde verimli kılınmasını sağlamaktır» Çalışma Ba
kanlığının bu görevi yerine getirmesi, ancak, çalışan
ların yararına bir politika izlemesi ve Bakanlığın
Bütçesinin günün koşullarına göre artınlmasıyle müm
kündür.
I
Sayın milletvekilleri, Çahşma Bakanlığının haI zırladığı yasa tasarıları başta işçi sınıfı olmak üzere,
i tüm çalışanların kazanılmış haklarını daha da kısıt
lamayı amaçlamaktadır. Çalışma Bakanlığına ayrılan
bütçenin cılızlığı Milliyetçi Cephe İktidarının emek
çi sınıf ve katmanlann çalışma ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesi konusundaki umursamazlığım açıkça
I göstermektedir. Geçen yıl, Genel Bütçe içinde oranı
binde 1,3 olan Çalışma Bakanlığı Bütçesi, 1977 yı
lında binde 1,2'ye düşürülmüştür. Bakanlığın MecI üslere sunmak üzere hazırladığı yasa tasarılarım in
celediğimizde, kanımız daha da kuvvet kazanmakta
dır. Bu yasalar, işçilerimizin kazanılmış haklarını da
ha da kısıtlamakta ve ortadan kaldırmaktadır.
Örneğin :
Bakanlık kıdem tazminatı fonuna ilişkin, resmî
bir açıklama da bulunmamıştır. İşverenler ise, kıdem
tazminatının 30 güne çıkarılması ve toplu sözleşme
lerle artırılmasına karşı çıkmakta, bu yasanın Türk
ekonomisini büyük çıkmaza sokacağını belirtmekte
dirler. Hükümete bağlı, çeşitli bakanların bu konuda
ki açıklamalarını ve beyanlarını incelediğimizde, MilI liyetçi Cephe İktidarının bu görüşü benimsediği ve pay
laştığı açık seçik ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle;

a) Yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan kıdem
tazminatı artışlarını sınırlamaya, dondurmaya veya
geriletmeye yönelik,
b) İhbarsız ve kıdemsiz işten çıkarmalara yol
açacak,
Bu görüşle inceleyecek olursak, Çalışma Bakan
I
c) İşverenlere Sosyal Sigortalar Kurumunda ör
lığının program, tasarı, amaç ve politikası hüküme
neği görüldüğü gibi, yeni kredi kaynağı oluşturacak
tin yukarıda saydığımız genel politikasından ayrı dü
düzenlemelere Bakanlıkça gidilmemelidir.
şünülemez.
Milliyetçi Cephe İktidarının izlediği ekonomik
Çalışma Bakanlığının hazırladığı bir başka yasa
politika, işsizliği, hayat pahalılığını, dış ticaret ve tasarısı da; tarım ve orman işçilerine ilişkindir. Sa
ödemeler dengesi açıklarını, iç ve dış borçlanmayı ar
yıları aileleriyle birlikte milyonları bulan tanm ve
tırdığı gibi; programın öngördüğü yatırım hedefleri orman işçileri, bugüne değin sosyal yasaların koruyu
nin de gerisinde kalınmasına sebep olmuştur. Bu du culuğundan yoksun bırakılmışlardır. Bu tarım ve or
rum, işçi, köylü, memur, esnaf ve tüm çalışanların
man işçileri, aileleriyle birlikte iş yasası kapsamına
çalışma ve yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmak
alınmalı, sanayi işçileriyle eşit koşullarda sosyal gü
tadır.
venlik haklarına sahip olmalı ve sanayi işçilerine uy
Çalışma Bakanlığının, birinci ve en önemli gö
gulanan asgarî ücretten yararlanmalıdırlar.
revi; «Çalışanların yaşam seviyelerinin yükseltilme
Sayın milletvekilleri; Bakanlığın «ücret, fiyat ve
si, tam çalıştırma ve sosyal güvenliğin sağlanması, gelirler kurulu teşkili» ne ilişkin çalışmaları da son
memleketteki çalışma gücünün genel refahı artıracak I derece kaygı vericidir. Bu yasa tasarısına göre, söz
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konusu kurul ücretlerin azamî artış oranlarım sap
tamaya ve bunları durdurma yetkisine sahip olacak
tır. Fiyat artışlannı, toplu sözleşmelerle sağlanan ileri
haklann meydana getirdiğini savunan işverenler, bu
tasarıyı desteklemektedirler. Tasanda fiyat ve gelir
lere ilişkin, belirsiz hükümler varsa da, bu görüş bü
yük sermaye sahiplerinin yaranna olacaktır.
îşçi - işveren temsilcileri arasında toplu sözleşme
lerle sağlanan ücret artışı yetkisini bir kurula bırak
mak, açıkça toplu sözleşme ve grev hakkına karşı
yönelmiş bir haksızlık olacaktır. Eğer Çalışma Bakan
lığı görevi gereği çalışanların yaranna bir düzenleme
getirmek istiyorsa, aşın fiyat artışlannı ve aşın kâr
ları önlemeye yönelik önlemler almak zorundadır.
Çahşma Bakanlığınca hazırlanan «Merkezî Toplu
İş Sözleşmesi Kurulu» na ilişkin yasa tasansı da, ka
zanılmış hakları geri almaya yönelik bir başka giri
şimdir. Bu tasarıya göre, Genel ve Katma Bütçeli
İdareler ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışan
işçiler adına toplu sözleşme yapma yetkisi Başbakan
lığa bağlı bir kurul tarafından yapılacaktır. Bu ta
san da diğerleri gibi işçinin aleyhine kullanılacak,
sendikal hareketin tepesinde Demokles'in kılıcı gibi
sallanacak, işçileri sendikal örgütlerden aynlmaya
itecektir.
Bu tasan, ilerici sendikal harekete karşı olan, ik
tidarlara sınırsız yetkiler vermektedir. Bu nedenle bu
girişimler, Anayasaya ve özellikle bugünkü ihtiyacı
bile karşılamayan 274 ve 275 sayılı Yasalara da aykındır.
Bakanlığın raporunda belirtildiği gibi, yurdumuz
da işsizlik ulusal bir afet halini almıştır «ve durma
dan da artmaktadır» denilmektedir. Ancak, rapor
da işsizliği meydana getiren nedenlerin başında «pet
rol ambargosu» «gelişen teknoloji» ve «nüfus artışı»
temel gerekçe olarak gösterilmektedir. Esasen, yur
dumuzda işsizlik bu gerekçeler yokken de vardı, ör
neğin; tarlaya giren bir traktör birçok köylü emek
çisini işsiz bırakmıştır. Ancak, Anayasanın emret
tiği yeni iş sahalan açılmadığından, ülkemizde iş
sizler ordusu gün geçtikçe çoğalmıştır. Eğer Devlet
çalışacaklar için, yeni iş sahalan açmıyorsa, bunun
suçlusu teknoloji değil; teknolojiyi kendi sınıfsal kâr
ları için kullanan sermaye çevrelerinin sömürücü ve
kapitalist politikadandır.
İşsizliğin bütünü ile ortadan kalkması, ancak sö
mürü ve kâr düzeninin ortadan kalkmasıyle mümkün
dür. Bunun için yapılacak bazı pratik önlemler de
vardır, örneğin; haftalık çahşma süresinin ücret
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kaybı olmadan 40 saate indirilmesi, fazla mesainin
kaMınhnası, birçok işsize iş alam açacaktır. Bu ne
denle daha fazla gecikmeden ülkemizde işsizlik sigor
tası kurulmalıdır.
Çalışma Bakanlığı, işçi • işveren ilişkilerinin da
ha düzenli ve ahenkli bir duruma getirebilmesi için,
yetkili sendikanın tespiti sisteminde bazı boşlukların
bulunduğunu kabul etmektedir. San sendikalann işi
ne yarayan bu sendika seçme özgürlüğünün garanti
altına alınması gerekmektedir. Bu nedenle, «gizli
oy - açık sayım» esasına göre yapılacak olan refe
randum hakkının yasalaşması ile bu önemli sorun:
kendiliğinden çözümlenecektir^ Ama Hükümet, re
ferandum hakkının yasalaşmasını isçiye çok görmek
te, referanduma şiddetle karşı olan işverenin yanında
yer almaktadır.
Sayın milletvekilleri; bakanlık, hazırladığı rapor
da, genel grev, boykot, direniş, işgal gibi eylemleri
kolayca yasa dışı ilân etmektedir. Bu gibi eylemler,
sendika seçme özgürlüğünü ortadan kaldıran, sendi
kal haklan toplu sözleşme hükümlerini hiçe sayan,
işçinin emeğini sömüren, iş güvenliğini sağlamayan,
düşük ücretle işçi çalıştıran büyük işverenlere karşı
yapılırdı. Bu nedenle artık grev hakkı, toplu söz
leşme düzenine bağlı olmaktan kurtarılmalı; bu
hakka konan her türlü kısıtlamalar kaldırılmalı; ge
nel grev, dayanışma grevi, uyarı grevi ve süreli grev
hakkı tanınmalıdır.
Milliyetçi Cephe iktidarı, Çahşma Bakanlığı aracıîığıyle işçi - memur ayrımım kurumlaştırarak mev
cut sorunlara bir yenisini daha eklemiştir^ İsçi ile
memurun toplumsal ve yasal tanımlarım yapmak,
soruna hiçbir pratik yarar getirmez, önemli olan,
ister işçi, ister memur, isterse tarım emekçisi olsun,
tüm çahşanlarm Anayasada tanınan hak ve özgür
lüklerden eşit olarak yararlanmasını sağlamaktır. Bu
nedenle çalışanları bölmeye ve özellikte memurların
ekonomik ve sosyal mücadele olanaklarını ortadan
kaldırmaya yönelik bu ayırıma son verilmelidir.
Bakanlık, raporunda grevle kaybolan iş günü mik
tarını açıklarken, iş kazalarının sebep olduğu iş gü
nü kaybı üzerinde her nedense sezsiz kalmayı ter
cih etmektedir. Oysa iş kazalan ile meslek hastahklanmn sebep olduktan iş günü kaybı, grevlerin yol
açtığı iş günü kaybına göre çok daha fazlada-, ör
neğin, Türkiye'de madenlerde meydana gelen iş ka
zalan oram % 3,5 iken, bu oran Fransa'da % 0,60
ve Pakistan'da % 0,70'dir. 1975 yılında iş kazası
ya da meslek hastalığı sonucu ölen işçi sayısı 1 038
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yaş grupu ise I

Sayın milletvekilleri, kısa zamanda aşın kâr
peşinde koşan işverenlerin ihmali yüzünden bu kaza
lar günden güne artmakta, mevcut işçi sağlığı ve işgüvenliği yasasının uygulanmaması sonucu, bu iş ka
zaları yurdumuzda «iş cinayetleri» şekline dönüş
mektedir. Oranı gün geçtikçe artan bu iş cinayetleri
nin tek sorumlusu, işçileri ve emekçileri azgınca sö
müren, ezen patronlar ve onları koruyan, savunan
Milliyetçi Cephe Hükümetidir. İşçimizin alın terini
sömürenler, onların güvenlik ve sağlıklarını düşünme
yenler, önce Allah'a karşı, sonra halkımıza ve Ana
yasaya, hattâ tüm insanlığa karşı suçludurlar.
Patron, sarı sendika ve milliyetçi cephe üçlüsü.
bu eylemde işçiye ve emekçiye karşı güç birliği ha
lindedir.
Bakanlığın hazırladığı rapora göre, Sosyal Sigor»
talar kapsamındaki 642 672 işyerinden ancak, 19 516
işyerinde teftiş yapılabilmiştir. Bu işyerlerinin tefti
şi için gerekli iş güvenliği müfettiş sayısı ise, 153'tür.
Bu da Bakanlığın bu soruna verdiği önemsizliği açık
ve seçik göstermektedir. Milliyetçi Cephe hükü
metlerinin hazırlamış olduğu iş teftişi tüzüğü, etkin
önlemler yerine, işverenleri koruyan, bunların üze
rindeki denetimi azaltan etkisiz kılan, önlemler getirmektedin Bu tüzüğe göre, bölge çalışma müdürlükleri, iş müfettişi tanımı içine alınmaktadır. 8 nci
maddesi iş müfettişleri üzerinde baskı kurmakta,
bölge çalışma müdürlüklerine sınırsız yetki vermek
tedir. iş müfettişlerinin meslekî yetkisini sınırlayan
bu tüzük Anayasamıza okluğu kadar, Uluslararası
Çalışma Örgütünün 1947'de kabul edilen ve Türki
ye tarafından da imzalanan sözleşmesine aykırıdır.
Bu antidemokratik tüzük biran önce değiştirilmeli,
iş müfettişlerinin yetkisi genişletilmeli ve bunların
üzerinde kurulan açık ya da gizi baskıya son ve
rilmelidir.
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Yurt dışına işgücü göçünün 1 nci nedeni, gelişmiş
kapitalist ülkelerin ucuz işgücüne olan ihtiyaçlarıdır.
2 nci nedeni ise, işçi gönderen ülkelerin geri kal
mışlığıdır. Esasen ülkemizin geri kalmışlığı bir alın
yazısı da değildin Kapitalist yoldan kalkınma arzu
sunun meydana getirdiği bir çıkmazdır bu.
Kapitalist yoldan kalkınma istemi, ülkemizi
ucuz işgücü ve hammadde deposu haline getirmiştir.
Bunun içindir ki, Batı Avrupalısı, Amerikalısı ve
Japon'un emperyalist tekelleri, ülkemizi kolay elde
edilir bir pazar olarak görmektedirler.
Bu işgücü göçünü durdurmak, yurdumuzda her
kesin çalışabileceği, emeğini değerlendirebileceği
işsahalarının açılmasıyle mümkündün Bu da, Cum
huriyet Hale Partisinin kuracağı, halkçı ve devrimci
emeğe saygılı iktidarında olacaktır.

Sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı raporun
da hiç değinilmeyen bir başka konu da, kadın ve
genç emekçiler sorunudur.
İşyerlerinin her türlü denetim dışı kaldığı ülke
mizde kadın ve genç emekçiler ağır bir sömürü düze
ni altındadırlar. Toplam işyerleri içinde kaçak işçi
çalıştıran işyeri oranı 1975 yılında % 66'dır. Bu so
run giderek daha bir önem kazanmaktadır, örneğin,
I ücret konusunda bile kadın ve erkek işçiler arasında
büyük adaletsizlikler vardın 1974 yılında sigortalı
I kadın işçilerin ücreti 52 lira iken, aynı yerde çalı
I şan bir erkek işçinin ücreti 70 liraydı. Bu işyerle
rinde İş Kanununun sağladığı haklar bile uygulan
mamaktaydı. Bu nedenle;

a) Ücret eşitsizliği kaldırılmalı ve eşit işe eşit
ücret sistemi uygulanmalıdır.
b) Genel ve meslekî eğitim olanakları genişleti
ci etkin önlemler alınmalıdır. Ücret kaybı olmadan
çalışma saatları kısıtlanmalı ve gece işi yasaklanma
I lıdır.
c) Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası değiştirile
rek, doğum izni doğumdan önce 3 ay, doğumdan
sonra 3 ay olmak üzere uzatılmalıdır., Çocuk 1 ya
BAŞKAN — Sayın Ataman, 5 dakikanız var efen
şma gelene kadar kadın işçi hiçbir nedenle işten çıdim.
kanlmamalıdır. Kadın işçi çalıştıran her işyeri tek
KEMAL ATAMAN (Devamla) — Teşekkür ede
başına, ya da çevredeki diğer işverenlerle ortak kreş
rim Sayın Başkan.
açmalı; bu mümkün değilse, uygun bir kreşte anla
şarak çocukların burada bakımları sağlanmalıdır.
Sayın milletvekilleri, Bakanlık yurt dışına işgü
Kreşlerin her türlü masrafı işverenler tarafından kar
cü göçünü Batı Avrupa ülkelerindeki sanayiin hızla
şılanmalıdır.
ilerlemesine, bu nedenle doğan işgücü ihtiyacına bağ
lamaktadır. 1 milyona yakın yurttaşımızın güç ko
d) Çocuk hastalandığında anneye ücretli izin ve
şular altında yurt dışında çalışmalarının nedenini yu
rilmelidir.
karıda belirtilen gerekçelere uydurmak doğru değil
Sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı tarafın
dir.
I dan hazırlanan 1977 malî yılı Bütçesi Raporu
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çalışma hayatına ilişkin ekonomik ve toplum
sal sorunları ciddî bir şekilde yansıtmamaktadır. Ba
kanlık, bu sorunların çözümlenmesi doğrultusunda
ciddî ve etkin bir çözüm getirmemiştir. Bakanlık,
amacının dışma çıkmış, bağlı bulunduğu partinin
felsefesine uygun bir partizanlığın içine girmiştir.
Yurdumuzda egemen güçlerin saldırısı, işçi sınıfı
ve emekçi halkımızın üzerinde gün geçtikçe değişik
biçimlerde yoğunlaşmakta iken, Milliyetçi Cephe Hü
kümeti partizanca aralarında bölüştükleri devlet dai
relerinde adam kayırma metotlarına her geçen gün
bir yenisini daha eklemişlerdir.
Emperyalist güçler ve yurdumuzdaki yerli ortak
çıları etele vererek siyasî cinayetler işlemekte, faşist
milisler halka saldırmakta, fabrika ve okul basıl
makta; yurdumuzda en kutsal değer olan emek,
patronlar tarafından çalınmaktadır. Bu Hükümet
ese, vurdumduymazlık içerisinde kişisel çıkarları ve
parti çıkarlarını her şeyden önde tutmaktadır.
Bu Hükümetle ekonomik kalkınmamız çağdaş ol
mayan bir yöntemle yürütülmekte, Atatürk devrim
leri tahrip edilmekte, Devletin yönetimi maceracı,
bağnaz, hiîgisıiz bazı yöneticilerin eline verilmekte
dir.
Cehalet ve çağdışı ihtiraslar devletin kişiliğini yok
etmektedir. Türkiye'yi çağdışı bir yöntemle yönet
mek isteyen zihniyet, devleti işgal edercesine ele
geçirmiş ve tehlikeli olmaya başlamıştır.
Çalışma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, ülke so
runlarına yabancı, yeteneksiz din adamlarınca işgal
edilmiştin Bu Bakanlıkta işçi sorunları en son plana
itilerek, bağlı bulundukları partinin amaçları ve gö
rüşleri paratelinde yandaşlarına partizanca hizmet
etmek yansı başlamıştır.
Sayın milletvekilleri, 1977 seçimleri Milliyetçi
Cephe İktidarının gericiliği karşısında, işçi sınıfını
tüm emekçilerle ilerici yurtsever halkımızın kendi ik
tidarlarını oluşturacakları bir seçim olacaktır. Mil
liyetçi Cephe İktidarının yerini ilerici, emekten yana,
demokratik ve ulusal bir iktidar almalıdır. Halkımı
zın emeğine saygılı, insanlarının sömürühnediği,
caddelerde kurşunlanmadığı, fikirlerinden dolayı
zindanlara atılmadığı, demokratik yasaların uygu
landığı Türkiye'de doğmak üzere olan ak günlerin
şafağındaki Cumhuriyet Halk Partisinin kuracağı
halkın iktidarındaki hükümetlerinin Çalışma Bakan
lığı bütçesini görüşmek umuduyla, Yüce Meclise
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Orhan
Tokuz?.. Yoklar.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İbrahim Göktepe?.. Yoklar.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Yasin
Hatiboğhı?..
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) *— Yasin
Beyin yerine Ömer Lütfi Zararsız yetkili olarak ko
nuşacak.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Zararsız.
Sayın Emre, yetki belgesini lütfen gönderir misi
niz.
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Muh
terem Başkan, muhterem miltetvekitleri; Çalışma
Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi münasebetiyle bu
konudaki görüşlerimizi arz etmek üzere kürsüde bu
lunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, çağdaş teknolojiye ayak
uydurarak kalkınmak zorunda olan ülkemizde, iş ha
yatım meydana getiren bazı unsurlar vardır. İşte bu
esas unsurlar manzumesini birer başlık altında özet
olarak yüksek müsaadelerinizle arz etmeye çalışaca
ğım.: Şöyle ki:
1. Çalışma Bakanlığının fonksiyonu :
Türkiye'mizde çalışan insanla çalıştıran insan ara
sında sulhu, barışı, anlaşıp kaynaşmayı sağlamak
la vazifeli kuruluşların başında Çalışma Bakanlığı
gelmektedir. Takriben, 30 senedir işçi, işveren açı
sından bütün iş münasebetleri çalışma hayatım tan
zim vazifesini yüklenmiş olan Çalışma Bakanlığı,
esas itibariyle karıştırıcı değil yapıcı, şaşırtıcı değil
yol gösterici, ihtilâfları körükteyici değil arabulucu,
kışkırtıcı değil kaynaştırıcı bir Bakanlüttır. Bakan
lığın bu fonksiyonunu iş hayatının tanziminde, mil
letimizin tarihine inancına, millî benliğine uygun
ölçü ve usullerle çalışanla çalıştıran arasındaki hu
zuru, sevgiyi, saygıyı temin etmekte aksiyon haüne getirme yolunda mesafe almış olması, yurt dı
şındaki işçilerimizin meseleleriyle çok yakından ilgi
lenmesini takdirle karşılıyoruz. Senelerden beri top
lanmayan çalışma meclisinin toplantıya çağrılması,
bu kanaatimizin açık bir delilidir. Güç işler, güçlü
insanlarla başarıhr; zor meseleler, sağlam fikirlerle
çözümlenin Millî Selâmet Partimiz, memleketin
karışık güç problemlerini temel düzenlemeler yaparak
halletmek için bütün gücü ite çalışmaktadır. Çalış
ma hayatındaki bozukluk, huzursuzluk; millî görü
şün mülkiyet hakkına ve mülkünü tasarruf hakkına
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saygı anlayışı ile çalışanın ücretinin alnının teri ku
rumadan verilmesi anlayışının, iş hayatında hâkim kıhnmasıyle önlenecektir.
2. Çalışanların sayısı ve tarım işçileri:
Değerli milletvekilleri, 42 milyon nüfusumuzun,
gelişmiş ve sanayiini kurmuş ülkelerin tersinde, genel
nüfusa oranla az bir kısmı çalışmakta, büyük bir
kısmı yemektedir. Yani iş gücüyle üreten aktif nüfusu
muz az, tüketen atıl nüfusumuz çoktur. Bu konuda
bir kaç rakam vermek istiyorum. Çalışan nüfusumu
zun sayısı 12 milyon civarındadır. Bu şu demek olu
yor: Bir kişi çalışıyor, 3-4-5 kişi yiyor. Tarımımız
hâlâ küçümsenmeyecek derecede iptidaî usullerle ya
pıldığından, modern ve motorlu ziraatçılığa nispetle
bir kişinin yaptığı işi 5 kişi yapmaktadır. Buna göre,
tarımda çalışıyor görünen nüfusun beşte dördü üreti
min artırılmasında faydası olmayan insan gücü istih
damıdır.
Değerli arkadaşlarım, verdiğim bu nispetler açık
ça şu zarureti ortaya koymaktadır: Tarımımızı modernize ederek verimi artırmak ve süratle sanayiimizi
kurarak üretici ve çalışan insan sayısını yükseltmeye
mecburuz.
3. Nüfus artışı ve işsizlik:
Değerli milletvekilleri, nüfusumuz yaş ortalaması
ve bünyevî özellikleri itibariyle genç nesildir. Nüfu
sumuzun genç oluşu ve yılda % 3'e yakın bar artışla
çoğalışı, her yıl iş gücüne girenlerin sayışım önemli
ölçülerde artırmaktadır. Her yıl iş arama yaşma giren
lerin sayısı 400 bin civarındadır. Devlet, her yıl artan
bu 400 bin insana iş bulmaya mecburdur. Kaldı ki,
açık işsizlik, gizli işsizlik ve bir işte görülmüş olma
sına rağmen tarım işçisi ve köyde yaşayan atıl nü
fus gibi tatminkâr bir işi olmayanlar bir arada ele
ahnınca, bir de buna aileleriyle birlikte 1 milyonun
üzerinde yurt dışındaki aktif işçi kitlemizi ilâve eder
sek, işsiz sayısı milyonları bulmaktadır. Milyonları
aşan bu işsizler ordusu, düşünme kabiliyeti olan her
kesin uykusunu kaçırmaktadır. Komşusunun aç ol
duğunu bilen bir kimse, elbette huzur içerisinde kar
nım doyuramayacaktır. Bu işsizlik problemini hallet
mek devletin bir numaralı vazifeleri arasındadır. Mem
leketimizin iktisadî gücünü yükseltmek, ülkemizin dı
şa bağlılığını azaltmak, işsiz problemlerin! halletmek,
istihdam kapasitesini artırmak, gelişmiş ülkeler ara
sında yerimizi almak için millî görüş anlayışıyle yü
rütülmekte olan sanayileşme hamlesi döneminde her
nedense bu hamleyi küçük gösterme gayreti içine gi
renler, temel sökenler acaba bu işsizlik konusunda ne
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düşünüyorlar? Bu hamleye karşı çıkan bazı çevreler
beyinleri dumura uğradığı için, hafızaları almadığın
dan mı karşı çıkıyorlar, yoksa memleketin kalkınma
sından huzursuz mu oluyorlar yahut da istismar ko
nularının elerinden gideceğinden telâşa kapılarak, en
dişeye düştükleri için mi bu yola giriyorlar? Her şeye
rağmen kervan yürüyecektir.
4. İş hayatında temel unsurlar ve saadet:
Değerli milletvekilleri, mal ve hizmet istihsalinde
temel unsurlar vardır. Bunlar, aynı zamanda iş haya
tının da temel unsurlarıdır. Bunlar; sermaye, teşeb
büs ve emektir. Aynı kıymet değerleri içerisinde bu
3 istihsal unsuru arasında hakkaniyet ölçüleriyle mu
vazeneyi temin etmek, işçi işveren münasebetlerinin
tanziminde gözönünde bulundurulacak en önemli nok
talardır. Ülkemizin tabiî kaynaklarını, her türlü zen
ginliklerini milletin hizmetine arz ederken, bu faktör
ler mutlaka hesaba katılmalıdır. Kalkınan ülkemizde
emek - sermaye münasebetlerinde, istihsal - ücret poli
tikasında, malî güç - vergi dengelemesinde hakkaniyet
ölçülerine ve birtakım temel haklara riayet edilmez
se, bazı dengesizliklere meydan verilirse, iş hayatında
barış anlayışı hâkim kılınamaz. Bir de, kalkınma ham
lesine girerken bölgeler arasında denge teessüs ettirilemezse, yine iş hayatının istenilen ölçüde tanzimi güç
leşir. Bunun içindir ki, Allah'ın büyük bur lütfü ile
ülkemize bahşettiği zenginlikleri bizi harekete geçirir
ken, bölgeler arası coğrafî ve zümrevî dengeleri ön
planda gözetmeye mecburuz. Bunu sağladığımız tak
dirde sıhhatli bir kalkınma yapmış oluruz. Bunun ya
nında bütün yurt sathında refahın, huzurun, saade
tin zeminini hazırlamış oluruz. Zeminlini hazırlamış
oluruz diyorum; çünkü manevî kalkınmayı gerçekleş
tirmedikçe, huzur ve saadet sağlanamaz. Millî hâsı
layı ne kadar çoğaltırsanız çoğaltınız, ekonomik gü
cü ne kadar artırırsanız artırımz, fert başına düşen
geliri ne kadar yükseltirseniz yükseltiniz, fertleri ma
nen eğitmedikçe, manevi değerlere bağlılığını sağla
madıkça, kazançta helâl - haram noktasından hareket
etmeyi herkese kabul ettirmedikçe, gerçek hak ölçüle
rine herkesin inanarak uymasını temin etmedikçe,
huzur ve saadetten bahsetmek abesle iştigalden ibaret
kalır. Saadet, gönül huzurudur. Gönülleri, kalpleri
manevî duygularla doldurmadıkça mesut olunamaz.
Mazi ve hal, bunun büyük ve küçük misalleriyle do
ludur. Çalışma Bakanlığı iş hayatını tanzim ederken,
manevî tatmin esasım metottan arasına almalıdır.
5. Tabiî zenginliklerimiz ve iş gücü ihracı :
Değerli arkadaşlarım, işsize iş bulunması için iş
yerine ihtiyaçtan fazla işçi almak veya işçi ihracı yap136 —
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mak geçerli hal çaresi değildir. Esas olan, her işsiz kar
deşimize kendi memleketinde iş bulmaktır. Bunun
için de Allah'ın yüzlerce milyon nüfusu besleyecek
bol bol ihsan ettiği tabiî kaynaklarımızı milletimi
zin hizmetine arz etmekten başka çaremiz yoktur.
Ülkemizde yeraltı, yerüstü servetlerimizi, kafa gücü,
iş ve insan gücü fevkalâde üstün seviyelerde bulun
duğu halde, geçmiş devirlerde bu güçlerin harekete
geçirilmesi yerine, işgücü ihraç politikası fevkalâde
hatalı olmuştur, kalkınmamızı geciktirmiştir, itki, zor
layıcı, verimli potansiyelimizi millî kalkınmamızda
kullanmak pekâlâ mümkündür.
Şimdi, kalkıp da hâlâ ne yapalım da 20 bin, 40
bin işsiz insanımızı nereye, hangi dış ülkeye göndere
lim diye düşünmemeliyiz. Bu itsikâmette düşünmek,
memleketimize ve iş hayatımıza huzur getirmez. Bu
düşünce ile değil sanayileşmiş ülkelere, Suudi Arab
istan'a, Libya'ya, Afrika ülkelerine işçi ihraç eder
duruma gelmişiz. Bu düşünce ile yabancı ülkeler için
işçi bulma müdürlüğü durumuna gelmişiz. Doğru de
ğildir bu düşünce, yazıktır vatana, vatan evlâdına.
Bu düşünce ile devlet büyüklerimize mektup yazarak
«Ne olursun, oğlumu esaretten kurtar» diye milleti
mize yalvaran milletlere minnet duruma düşmüşüz.
Bu düşünce MiHetimizıin geçmişine, gururuna yakışmaz.
Bu düşünce neticesinde bugün bir milyon vatan evlâdı
vatanından, ailesinden uzak, yabancı ülkelerde, o ül
kelerin
aleyhimize
gelişmesine,
kalkınmasına
hizmet etmektedir. İşsiz evlâdımıza yabancı ülkelerde
iş bulmak, dış ticaret açığım işçi dövizliyle kapatma
yı planlamak marifet değildir. Alın teri döke döke
kendi işçilerinin tenezzül etmediği güç ve kirletici iş
lerde çalışarak kazandığı döviz karşılığında kardeşleri
mizin kaybettiği gençliğini, zayıflayan inancını, gevşe
yen ahlâk, örf ve adabını düşünmeye mecburuz. Bu
yüzden meydana gelen aile dramlarını düşünmeye
mecburuz, tşçi dövizi yalnız emek karşılığı değil, aynı
zamanda manevî kayıpların karşılığıdır. Devlet ve
hükümetler meseleye bu açıdan bakmaya mecburdur.
Onlar vatandaşlıktan ihraç ettiğimiz insanlar değil,
onlar evlatlarımızdır, kardeşlerimizdir.
Ömrünü verip gönderdiği dövizi sırf bütçe denge
si için değil, memleketin kalkınmasında en İsabetli
bir şekilde kullanmada çilekeş işçilerimizin dönüşün
de, kendilerinin de çalışacağı işyerleri, fabrikalar yap
mada değerlendirmelidir. Bunun için özel plan ve prog
ram yapılmasını Hükümetten istiyoruz.
Yabancı ülkelerin bankalarında yatan işçi döviz
lerinin yurda getirilmesini sağlanmasını bekliyoruz, iş
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çilerimizin emekli keseneklerinin de yurda transferini
bekliyoruz.
6. DEŞlYAP ve işçi iştiraki:
Değerli arkadaşlarım; millî kalkınmamıza yardım
cı olacak Devlet Sanayi ve tşçi Bankasının hissesinin
c
/c 49'una kadar kısmının öncelikle yurt dışındaki iş
çilerle diğer işçilere devredilebilecek şekilde kurulmuş
olması; Millî Selâmet Partimizin* işçinin İşyerine or
tak olması görüşünün resmen tahakkuk etmiş bir bel
gesidir. Bu Devlet Bankasının açtığı ilk kredi ve iştirak
ettiği ortaklarının birer işçi şirketleri oluşu, Millî Se
lâmet Partimizi ve bütün işçilerimizi memnun etmiştir.
Kuruluş gayesi istikâmetinde çalışan bu banka yetkili
lerini tebrik ediyoruz.
7. Yaygın kalkınma modeli:
Değerli milletvekilleri, ülkemizde iş ha yatıran den
geli ve düzenli bir şekilde tanzim edilebilmesi için yay
gın kalkınma modeli esas alınmalıdır.
Memleketin herhangi bir yerinde yerleşmiş evlâdım
işçi olarak bir başka bölgesine girmeye, yanlış tatbik et
tiğiniz kalkınma modeli ile mecbur ederseniz, elbette
iş hayatında ve toplumda birtakım huzursuzluklar çı
kar; belli yerlerde nüfus kesafeti meydana gelir; nü
fus artışı % 3 civarında seyrederken, sanayi bölgelerin
de nüfus artışı birden bire % 100'ün üzerine çıkar, bu
nun neticesi olarak çok çeşitli problemler doğar.
Halbuki, millî görüşün kabul ettiği yaygın kalkın
mayı model olarak aldığınız zaman, bu gibi problem
ler daha baştan önlenmiş olur.
Hükümetin, Sanayi Bakanlığı eliyle yürüttüğü sa
nayileşme hamlesini, millî görüş açısından yaygın kal
kınma esasına göre yürütmekte oluşunu, takdirle kar
şılıyoruz.
Partimizin, memleket kalkınmasında aşk mertebesin
de ele aldığı sanayileşme, ağır sanayinin kurulmasının
başlamış bulunması, her ile bir fabrika noktasından
daha ileriye sıçrayarak, her ilçeye bir fabrika noktasın
da hızla ilerlemesi, vatandaşı yurdumuzun bir bölgesin
den alıp, işçi olarak bir başka bölgesindeki fabrikaya
götürme yerine, fabrikayı her bölgedeki vatandaşın aya
ğına götürme politikasının bütün yurt sathında aziz
milletimiz tarafından gene aşk derecesinde benimsen
miş olması, Millî Selâmet Partimıizi son derece sevin
dirmiştir.
Sanayi Bakanlığımızın dinamik organizeslyle yü
rütülen bu hamle, Çalışma Bakanlığının hakkaniyet öl
çüleriyle tanzim edeceği iş hayatiyle bütünleştiği za
man, müreffeh Türkiye, büyük Türkiye işte o zaman
yeniden kurulmuş olacaktır.
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İşte bu aşkın şevki ve sevdasayle artık her vatan
daşımız soruyor; bizim ilçeye de bir fabrika kuracak
mısınız, bu başladığınız ağır sanayi hamlesini ne za
man bitireceksiniz diye.
Şimdi huzurunuzda değerli arkadaşım Çalışma Ba
kanından da ben soruyorum: Muhterem Bakan kar
deşim, milli, güçlü, süratli ve yaygın kalkınma hamle
sinin arkasından yetişecek süratte iş hayatını tanzime
hazır mısınız?
8. İş hayatı ve sendika:
Değerli arkadaşlarım, çalışma hayatında sendikalaşmış sektörlere iş nizamının düzenlenmesinde taraflara
büyük vazifeler düşmektedir.
BAŞKAN — Beş dakika zamanınız var efendim.
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Devamla) — Teşek
kür ederim.
Çalışma şartlarının tanziminde toplu pazarlık ve
sözleşme esaslarının tespitinde, tarafların karşılıklı an
layış içerisinde bulunması asgarî şarttır. Taraflar anlaş
ma yaparlarken sermaye - üretim, emek - ücret iliş
ki ve dengelerini gözetmeye, bunun yanında memleket
gerçeklerini dikkate almaya mecburdur.
Taraflar işyeri olmadıkça işçi olmaz, işçi olmayın
ca da işyeri olmaz vakıasını peşinen kabullenip, iyi
niyetle masaya oturmalıdır.
En son çare olan grev ve lokavt, masaya oturur
ken birer tehdit unsuru olarak işin başında hiç akla
getirilmemelidir.
iîş münasebetlerinin yürütülmesi, işçi işveren hak
larının korunması, iş akdi, işin tanzimi, çalışma haya
tında bansın sağlanması, iş hayatının murakabesi, ge
lişen ve değişen modern teknolojinin ve iş hayatının
yakından takibi ve benzeri her türlü işlerde, Çalışma
Bakanlığı tarafsızlığı kendisine esas kabul etmelidir.
Ne işçimin hakkını işverene yedirmeli, ne de işvereni
haksız maddî ve manevî zarara sokturmamalıdır.
Değerli arkadaşlarım, hiç kimsenin memleket evlâ
dım iş hayatında iki hasım grup edası içerisinde, iş
çi - işveren diye bölmeye hakkı yoktur. Çalışan ve ça
lıştıran insanlar birbirini tamamlayan birer aile fertleri
anlayışı içerisinde yanyana bulunan insanlardır.
Bu aziz milletimizin birliğini ve dirliğini istemeyen
bazı kirli emeller taşıyan mihraklar, muhterem işçi
lerimizi, işverenler ve sermaye aleyhine kışkırtmak »is
temekte, işlerinin başına giden İşçilerimizi düşman
cephelerine sevk edilen birlikler haleti ruhiyesi içerisi
ne itmek istemektedirler.
Buna karşılık aynı veya değişlik, fakat aynı hedefe
varmak isteyen başka mihraklar; işvereni işçiye karşı
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gururunu okşayarak doldurmakta, işçiyi hiç bir hak is
teyemez bir köleymiş gibi telâkki edilmesini telkin et
mektedir.
Temennimiz odur ki; ne işçimiz, ne işverenimiz
bu gizli emellere âlet olmasın. Bir işveren, işçilere kız
dım diye sudan bahanelerle işçinin ekmek kapısını ka
patmasın; işçi de anormal isteklerde bulunarak kabul
edilmedi diye greve gitmesin, tahriklere kapılmadan
iyi niyet taraflarca esas alınmalıdır. Çalışma Bakanlığı
da bütün gücü ile bunu temine çalışmalıdır.
9i Memur - işçi ücreti farkı:
Değerli milletvekilleri, devlet nimetlerinin tevziinde
anormal dengesizlikler birtakım kıskançlıklar doğurur.
Devletin ücret politikasında da belli bir denge gözetilmelîdir. Maalesef, bugün işçi - memur ücretleri arasın
da dengesizlik vardır.
Bu dengesizliği gidermek için Millî Selâmet Partimi
zin Meclis Grupunun birtakım temel kanunlar teklif
ettiğini herkes bilmektedir. Hükümetin ve Meclislerin,
memurların içerisinde bulunduğu sıkıntıyı ortadan kal
dıracak ve ücret politikasında dengeyi sağlayacak olan
bu kanun tekliflerimizi benimsemesini istiyoruz. Bu te
mel ayarlamaya ve denge kurmaya esas olacak kanun
tekliflerimizin bir kaçını sayarak sözlerimi bağlamak
istiyorum.
1: Katsayısının 12'ye çıkarılması isteğimiz.
li Esnek ekonomiye göre memur maaşlarının art
ması; yani eşel mobil sistemi ile kademeli katsayı esa
sını getiren kanun teklifimizi
3* Asgarî geçim indiriminin yükseltilmesi ve vergi
dışı bırakılması teklifimiz.
4. Çocuk parasının asgarî ücretin li/lö'u nispe
tinde ödenmesini sağlayacak kanun teklifimiz. Bugün
asgarî ücret 1 800 lira olduğuna göre, çocuk parası bu
günkü ölçülerle 180 lira demektir.
5. Memura kira karşılığı 600 lira ödenek verilme
sini sağlayacak kanun teklifimiz.
6i Yakacak zammının (100 X katsayı) esasına gö
re ödenmesini sağlayacak kanun teklifimiz.
7. 1970 öncesi ve bütün emeklilerin durumunu dü
zeltecek kanun teklifimiz.
Bu benzeri işçi - memur ücret farkını giderecek
ve memurlarımızı rahatlatacak tekliflerimizin bir an
evvel kanunlaşmasının sağlanmasında bütün parlamen
terlerden yardımcı olmasını istiyoruz.
Sözlerimi burada bağlarken, bu bütçenin Çalışma
Bakanlığı camiasına ve bütün milletimize hayırlı olma
sını Cenabı Hak'tan niyaz eder, saygılar sunanın.
(M. S. P. sıralarından alkışlar.)
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
I
Sayın
Başkan, direniyorum.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
BAŞKAN — Zorla mı konuşacaksınız Sayın Bay
bir dakika.
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, bir dakika efendim. J raktar? Size söz vermiyorum efendim, direnme hak
kınız mevzubahis değil. Konuşmanız yok, neye dire
Zatıâlinizin zabıtlarını getirttim. Dünkü oturumda zatıâliniz söz almamışsınız efendim. Söz almadığım- J niyorsunuz? Ne zaman direnme hakkım kullanacağı
za göre zaptı sabık hakkında konuşmanız da mevzuba- | nızı lütfen öğrenin.
Salısı adına Sayın Sabri Tığlı?.. Yok.
his değil efendim.
Sayın
Ekrem Kangal?..
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
MÜFİT
BAYRAKTAR (Bolu) — Yahu, bir Nec
söz aldım, zabıtların çıkmadığım ifade etmişlerdi Sa- |
det
Evliyagil'in
hırsızlığını...
yın Başkan. Bu nedenle...
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, bir defa «Yahu»
BAŞKAN — Efendim, soru sormuşsunuz, benim
diye konuşamazsınız.
tespit edebildiğim. Yerinizden Sayın Bakana soru
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
sormuşsunuz, başka bir sözünüz yok efendim.
j
Sayın Başkan, Adalet Partisi Grupu adına...
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Hayır efendim, j
BAŞKAN — Efendim, Adalet Partisi Grupu adı
şurada zabıtlarda, sayfa 53*te; «Müfit Bayraktar - I
na konuşma geçti.
Bu belgeler ne?»
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
BAŞKAN — Efendim, sataşmışsınız, sataşma söz
Geçmedi, sırası geldi.
almak değildir. Tüzük dışı konuşmuşsunuz efendim,
BAŞKAN — Kimin sırası geldi efendim?.. Bir
bu bizi ilgilendirmez Sayın Bayraktar. İçtüzüğün 59 |
önerge göndermişsiniz, altında imzası yok; yetki bel
ncu maddesi, bir milletvekilinin beyanından bahset- '
gesinin imzası yok.
mektedir. Milletvekilinin beyanı ancak kürsüden ya
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
pılır veya Başkanın müsaadesiyle yerinden yapılır.
Geliyor, geliyor efendim.
Siz Başkandan müsaade almadan, kendiliğinizden İç
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, «geîiyor»la iş yü
tüzük dışı, usul dışı hatibe sataşmışsınız, bu sizin
beyanınız değil efendim. Bunu da nazara alarak si- ] rür mü rica ederim.
Sayın Kangal, buyurun.
ze söz verme imkânına sahip değilim, mümkün de- i
EKREM KANGAL (Sivas) — Ben son sözü rica
ğil efendim.
etmiştim Başkanım.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
'BAŞKAN — Efendim, söz sırası sizin, belki de
ben direniyorum.
son söz olacak, başka bir milletvekili bulunacak mı,
BAŞKAN — Direnme hakkınız da yok efendim,
bulunmayacak mı bilmiyorum. Bu sırayı bekleyerek
neyi direniyorsunuz? Yok böyle bir şey. Dün söz
yazdırdınız, bu hakkınızı kaybederseniz bir daha kul
istemişsiniz, sataşma hakkında, Sayın Başkan verme
landırma imkânına sahip değilim.
miş, dün halledilmiş bu mesele; bugüne gelmiş bir I
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Başkan, biz
mesele yok.
kendimizi nasıl müdafaa edeceğiz? Bir itham altında
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Direnme hak
yım şu anda.
kımı kullanmak istedim, kullandırmadılar. Şimdi di
renme hakkımı kullanıyor ve söz istiyorum.
I
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, benim yönetimîmdeki bu celsede sizi itham eden kimse olmadı, onu
BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında söz istenir
geçen celse halledecektiniz. İçtüzüğün bana verdiği
ken direnme hakkı mevzubahis değildir, veremem I
başka bir imkân yok, çok rica ediyorum sizden. Siz,
efendim.
I
İçtüzüğü bilen, müzakereleri takip eden bir arkadaş
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
sınız, lütfedin. Ben de üzülüyorum, mutlaka bir tees
burada hırsızların mı müdafaası yapılıyor, yoksa na- I
sürünüz var, heyecanlanıyorsunuz, anlıyorum ama, şu
mushı adamların lekelenmesi mi?..
[
anda, İçtüzüğe göre, benim yapabileceğim bir şey
BAŞKAN — Ben bilmem onu efendim. Benden t yok, çok rica ediyorum, zorlamayın beni, istirham
zabtı sabık hakkında «öz istiyorsunuz, dün burada tü- I ediyorum.
züğe uygun bir konuşmanız olmadığından veremiyo- I
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
rum.
I bir hırsızın bana «hırsız» demesine üzülüyorum.
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BAŞKAN — Bu şekilde sözleri söylemenin bir
faydası yok ki Sayın Bayraktar.
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; Çalışma Bakanlığı Bütçesinin...
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Şimdi geldim Sa
yın Başkanım.

Sayın Balkan, grup sözcüleri gelmeyince, bende
niz de son sözü almıştım, bu münasebetle benim de
konuşmamın seyri bir miktar değişti, notlarımı tas
nif ediyorum.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişisel gö
rüşlerimi söylemek istiyorum. Bu arada, Avrupa Kon
seyi Alman Parlamentosu üyelerinin davetlisi olarak
Almanya'ya yaptığımız bir seyahatte yurt dışında bu
lunan Türk işçilerinin sorunlarını Alman Hükümeti,
Alman Sendikalar Birliği ve diğer ilgililerle görüş
mek imkânını bulduk, Türk işçileriyle çeşitli toplan
tılar yaptık; o konularda kısaca bir kaç şey söyle
mek istiyorum.

BAŞKAN — Sayın Kangal, bir dakika.
Bundan evvel bir uygulama olmuş, Başkanvekiîi
arkadaşlarımız bu söz kayıtlarının parti grupları için
kura ile şahıslar da kendileri söz sıralarını gelip
kaydettirmek suretiyle aldıkları için, zamanında bu
lunmayan arkadaşlara bilâhara söz
verilmeyeceği,
Yüce Meclise ihtar edilmiş; bundan sonra uygulama
nın böyle yapılacağı hususunda.
Ben zatıâlinizi aradım, aradığım an burada yok
tunuz. Sayın Kangal'a da söz verdim. Daha evvelki
uygulama da bu istikamette olduğu için, mümkün
değil Sayın Tığlı.
ıSABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkanım,
çok özür dilerim; ben Çalışma Bakanlığında konuş
mak için sabaha kadar bekledim ve sıramı aldım, bu
gün saat lO.OO'da açılıyor, grupların sözcüleri 20'şer
dakika konuşuyor düşüncesiyle yazımı yazıyordum.
BAŞKAN — Haklısınız Sayın Tığlı, fakat bakın
Adalet Partisi Grupuna da, Demokratik Parti Grupuna da söz vermedim, vaktinde bulunmadıkları için.
Şimdi, size verirsem bir ayrıcalık yapmış olu
rum. Rica edeyim.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — O zaman son sözü
rica ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, son sözde diğer arkadaşlar
var, bunlar bulunmadığı takdirde tekrar başa döne
rim.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, sı
rada kimler var okur musunuz?
BAŞKAN — Okuyayım efendim.
Sayın Kangal'dan sonra, Sayın Hüseyin Erçeîik,
Sayın Hasan Özçeiik, Sayın Kadir Özpak, Sayın Fah
ri özçeük, Sayın Osman Aykul, Sayın Veli Bakirli,
Sayın Mehmet Özkaya, Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Sayın Nedim Korkmaz, Sayın Tufan Do
ğan Avşargil.
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Sayın Tığlı, sizi de bir daha en sona kaydederim. ;
Vaktiniz şimdi başlamak üzere Sayın Kangal, bu \
İ
yurun efendim. Sizden çok özür dilerim.
EKREM KANGAL (Devamla) — Rica ederim
efendim.

Değerli arkadaşlarım; bildiğiniz gibi Almanya'da
halen 526 bin Türk işçisi var. Önceki yıllarda 600
bini aşan bu işçi miktarı, son yıllarda Almanya'da
başlayan ekonomik krizden sonra % 12 oranında bir
düşüş göstermiş; fakat işçiler yine son yıllarda ço
cuklarını ve ailelerini Almanya'ya götürmeleri so
nunda, Almanya'da bulunan Türk vatandaşı sayışın
da % 16 oranında bir artış olmuştur. Bu işçilerimiz
uzun süre - ve halen de böyledir - yurda döviz gön
deren birer döviz makinesi şeklinde görülmüş; ama
ikicilerimizin temel sorunları, emeklilik sorunları, çocılklarının eğitimi gibi konular üzerine zamanın hükümetleri yeterince eğilmemiştir, eğilmek imkânını
bulamamıştır, bu yönden de ciddî bir çabası yoktur
değerli arkadaşlarım.
Haîbuki, Almanya'da bulunan 526 bin Türk işçi
sinin - ki, Almanya'nın dışında Fransa'da aynı duruın vardır, bu işçilerin çocukları yönünden - 329 bin
civarında 16 yaşa kadar olan çocuğu vardır. Bunîar eğitim imkânlarından yoksundur. Almanya gibi
teknik koşulların geliştiği, eğitimin en üst düzeye ulaş
tığı bir ülkede, bu 300 küsur bin çocuk eğitim imkânlarından yoksun durumdadır. Halbuki, ülkemizde
eğitimin her geçen gün bu denli bir sapma içerisinde
o'üduğu ve Türk çocuklarının kendi ülkesinde yeterlnce eğitim imkânına kavuşmadığı bir dönemde, yurt
dışında bulunan 300 küsur bin Türk çocuğunun Almanya'da eğitim imkânları sağlansaydı, hem bu ço
cuklar için, hem bu çocukların ailesi ve bunun daha
ötesinde ülkemiz için son derece önemli bir kazanç
olacaktı. Zaman zaman göstermelik şeklinde 3 - 5
tane öğretmen gönderilmekte, ama bunlar da lisan biîmediği ve Alman eğitim sistemi hakkında en ufak bil
gisi olmadığı için, yabancı • ülkelerde,
Almanya'da
kaynayıp gitmekte, Türk çocuklarma yararlı oîma-
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maktadır. Yalnız, kimsenin hakkını yememek gerekir
burada; bu giden öğretmenlerden bir kısmı kendile
rine göre önemli görevler yapmaktadır. Herhalde Sa
yın Bakan Almanya'ya gittiğinde bunları tespit im
kânını bulmuştur. Bazı siyasî partilerin orada ocak ve
bucağını açma yolunda bazı dernekleri geliştirme yö
nünde, bu öğretmenlerden bir kısmı çaba göstermek
tedir. Kendi asıl görevini, kendi eğitim görevini son
plana bırakmaktadır bu öğretmenler değerli arkadaş
larım.
Şimdi, 300 küsur bin çocuk gelecekte bu ülkenin
başına ciddî bir sorun olacaktır. Halbuki, bu çocuk
lar Almanya'da teknik bir eğitimden geçseydi, biraz
evvel söylediğim gibi, ülkemiz için son derece önemli
bir kazanç olacaktı. Bu fırsat da kaçırılmak üzere
dir; gerek Almanya'da, gerek Fransa'da, gerekse Av
rupa'nın diğer Türk işçilerinin bulunduğu ülkelerde,
değerli arkadaşlarım.
Yine geçenlerde burada yaptığım bir konuşmada
Lîbya'da bazı önemli olayların olduğunu, Libya'da
bir firmanın - şu anda ismini hatırlayamadım, notu
mu yanıma almadım - göiürdüğü Türk işçilerine her
türiü zulmün yapıldığı ve orada 15 gün işçilerin hap
sedildiği, bunlardan 90 kişinin elleri kelepçeli olarak
yurda gönderildiğini hepimiz biliyoruz. Bunlar, Va
tan Gazetesinde, Milliyet Gazetesinde resimleriyle ya
yınlandı; Sayın Bakandan bu konunun ne olduğu
nu sorduk, bugüne kadar bir cevap alamadık. Ancak
dünkü ajansta, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Muavi
ninin, Libya'da çalışan Türk işçilerinin sorunlarını
hallettiğini dinledik. Bu, yurda bu şekilde gönderilen
ve kendilerine orada büyük zulüm yapılan Türk işçi
leri hakkında ve özellikle Libya'daki bu Türk fir
ması hakkında ne gibi işlem yapıldı? Bunu öğrenmek
imkânımız olmadı. Herhalde Sayın Bakan buradaki
konuşmasında bu konuya da aydınlık getirecek ve
bu konuda da Bakanlığın ne gibi girişimde bulun
duğunu söylemek imkânını bulacaktır değerli arka
daşlarım.
Yurt dışında bulunan Türk işçilerinin bize ak
tardıkları ve Yüce Parlamentodan bekledikleri en
önemli sorunları ve en mühim dilekleri de şudur :
Yakında seçimler var; bir görüşe göre, erken se
çim var; bir görüşe göre, zamanında seçim var. Türk
işçileri kendilerinin en doğal hakkı olan vatandaş
lık hakkım kullanmak istiyorlar. Seçimlerde diledik
leri siyasî partiye oy vermek istiyorlar ve Yüce Par
lamentonun da işçilerin bü hakkını gerçekleştirmesini,
değerli arkadaşlarım, sizlerden bekliyorlar. Ama, bu
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konuda da Hükümet bugüne kadar ciddî bir çaba,
ciddî bir girişim içerisinde değildir, öyle gözüküyor
ki; işçinin bu talebi, bu haklı talebi de maalesef bu
seçime yetişme imkânı bulamayacaktır.
Keza işçilerimizin emeklilik sorunu da çok bü
yük boyutlara ulaşmıştır. Halen yurt dışında çalışan
işçîîerin kendi ülkemiz bakımından hiçbir güvencesi
yoktur. Bu konuda yapılan kanun teklifleri veya ta
sarısı da henüz kesinleşmemiştir. İşçiler ciddî bir kuş
ku ve ciddî bir endişe içerisinde, ne zaman Yüce
Parlamentonun ve Hükümetin kendilerinin bu temel
sorununa el uzatacağını beklemektedir.
O kadar ki, dış ülkelerde çalışan, örneğin İtal
ya, Yugoslavya, İspanya işçileri için, işsizlik sigortası
varken, bizim işçilerimiz için böyle bir imkân yok
tur. Çünkü bizim ülkemizde Anayasa doğrultusunda
bir işsizlik sigortası bugüne kadar çıkarılmamıştır.
Halbuki ülkemizde bu imkânlar da olsaydı, Türk işçi
leri de Almanya'da işsizlik sigortasından yararlana
cak ve 26 ay boyunca işsizlik sigortası almak imkâ
nı olacaktı. Bu imkâna da kavuşamadı Türk işçileri
değerli arkadaşlarım.
Yine işçilerin önemli bir sorunu da, yurt dışında
gerek kazançlarından kesilen primler, gerekse İşvere
nin verdiği primlerin Türk Sosyal Sigortalarına akta
rılmasıdır. Bu olmasa dahi, işverenin verdiği primin
aktarılması mümkün olmasa dahi, işçinin bizzat ken
di brüt maaşından kesilen % 9'ların, bizim Sosyal
Sigorta Kurumumuza aktarılması için ciddî girişim
ler olmalıdır. Bu konuda da bugüne kadar Bakanlığın
ve Hükümetin, ilgililerin ciddî bir girişimde olduğu
na şaMt olamadık. Eğer böyle bir durum varsa, yine
Sayın Sakan konuşmasında buna da açıklık getirme
imkânını bulacaktır zannediyorum değerli arkadaşla
rım.
Keza, yurt dışında bulunan işçilerimizin bir kısmı
yurt dışına gitmeden önce veya döndükten sonra
Emekli Sandığına veyahut Sosyal Sigortalara bağlı
idi. Ama unutulan bir durum var burada. Bağ Kur'a, bugün için Bağ - Kur olmadığı, Bağ * Kur
Kanunu çıkmadığı için işçilerimizin büyük bir kısmı
yurda döndükten sonra Bağ - Kur'Ia ilişki kurmak
ta; ama, bizim kanunlarımızda, Alman Hükümeti ile
yapılan işbirliği anlaşmasında böyle bir hü
küm olmadığı için bu da büyük bir sakınca olarak
ortada durmakta, işçilerin Bağ - Kur'Ia ilişkilerini
düzenleyecek bugüne kadar bir yasa çıkmamıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunun dışın
da işçilerimizin önemli bir sorunu ve dilekleri yurda
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döndüklerinde gümrük kapılarında kendilerine gös
terilen güçlük, zorluk, o kadar ki, büyük bir kıvançla
Özlemle yurda dönen işçinin gümrük kapılarında uğ
radığı ters muamele, uygun olmayan bir davranış, iş
çileri son derece müteessir etmekte, yurda kıvançla
özlemle dönen işçileri büyük bir üzüntüye boğmak
tadır. Bu konuda da zaman zaman Bakanın, ilgili ki
şilerin demeçleri, görüşleri yeterince uygulama imkâ
nı bulamamakta ve bu konu da uzun süredir aynı
açıklık ve aynı perişanlıkla devam etmektedir.
BAŞKAN — Saym Kangal, vaktiniz tamam ol
du, lütfen bağlarsanız memnun olurum.
EKREM KANGAL (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkan.
'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kısaca kişisel
konuşmamda yurt dışında bulunan işçilerimizin bir
kaç sorununa detaya inmeden zamanın süresi içeri
sinde değinmek imkânını buldum. Yüce Heyetinize
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
Sayın Bakan söz istiyorsunuz, buyurun efendim.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Saym Başkan, 5
kişi konuştu mu acaba?
BAŞKAN — Efendim, 5 kişi diye bir şart yok.
Gruplar adına ve kişisel de ancak 2 sayın milletve
kiline söz veriyorum. Son söz milletvekilinin olacağı
için Hükümetin bir konuşmasını...
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan,
Bakandan sonra bir kişi mi?
BAŞKAN — Evet efendim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin muhterem üye
leri;
Çalışma Bakanlığının 1977 Malî Yılı Bütçe Ta
sarısı üzerinde grup adına konuşan arkadaşlarımı
zın ve şahsı adına konuşan arkadaşımızın tenkitleri
ni ve temennilerini yakın bir alâka ile takip ettim. Bu
tenkitlerde ve bu temennilerde elbette bakanlığımızın
bundan sonraki icraatı bakımından faydalanacağımız
bir çok yönler mevcuttur.
Değerli üyeler; çalışma hayatının, Anayasamızın
40 ncı maddesi ile 47 nci maddesi arasındaki hüküm
ler yanında, bu maddelerde esasları belirtilen pren
sipler çerçevesinde, çalışma hayatını tanzimle ilgili
olarak çıkarılan muhtelif kanunlar tespit etmektedir.
Çalışma Bakanlığının görevleri hakkında 4841 sayılı
Kanun, çalışma hayatının düzenlenmesini, çalışanların
yaşama seviyesinin yükseltilmesini, çalışanlarla çalış
tıranlar arasındaki ilişkilerin memleket yararına
denkleştirilmesini, memleketteki çalışma gücünün ge
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nel refahı artıracak şekilde verimli kılınmasını ve
tam çalıştırma prensibinin veya hedefinin gerçekleştiril
mesini bir vazife olarak yüklemiştir Bakanlığımıza.
17 . 12 ..• 1974 tarihi esas alınarak, bu tarihten
önceki devrede SSK ve Bağ - Kur Bakanlığımıza bağ
lı birer kuruluş iken, bilâhara bu tarihte çıkarılan bir
kararname ile Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bi
rer kuruluş haline getirilmişlerdir. Bu bakımdan,
sosyal güvenlik meseleleri Bakanlığımızın faaliyet sa
hası dışına alınmıştır.
Çalışma Bakanlığı olarak bu hizmetleri yürütebil
mek elbette kadro ile mümkündür. Bakanlığımızın şu
artdaki kadro durumu 2 057'dir. Bunun yanında Ba
kanlığımıza bağlı İş ve işçi Bulma Kurumunun kad
ro durumu ise 2 192'dir. Çalışma Bakanlığına bağlı
İş ve İşçi Bulma Kurumunu bir yana bırakacak olur
sak, Bakanlığın şu andaki 2 057 kişilik kadrosu, mem
leketimizde yaygınlaştırılması hedef alınan iş hayatı
açısından kifayetsizdir. Bu kifayetsizliği bertaraf ede
cek tedbirler alınmıştır ve bu bütçe çerçevesinde de
alınması derpiş edilmiştir.
Bu hizmetlerin yürütülebilmesi için 1977 yılında
Çalışma Bakanlığı tahsisatı olarak Bütçede 277 674 000
liralık bir meblağ öngörülmüştür. Bu meblağın ça
lışma hayatını tanzim açısından kâfi olduğunu söyle
mek mümkün değildir. Ancak, bir bütçenin genel çer
çevesi içerisinde bu meblağ eğer basiretli bir şekilde
harcanırsa, çalışma hayatının tanziminde gerçekten
faydalı olacak işlere harcanırsa, herhalde bu meblağ
la da büyük işler görülebilir. Biz bu kanaati burada
belirtmekte fayda mülahaza ediyoruz.
Çalışma Bakanlığımızın hizmetlerini yürütebilmesi
için çıkarılan mevzuatlar yanında, çıkarılması lâ
zım gelen bazı mevzuata da şiddetle ihtiyacı vardır.
Bunlar kanun taşanlarıdır, bunlar tüzük tasardandır,
bunlar yönetmeliklerdir.
Kanun tasarıları konusunda Bakanlığımızda, Kı
dem Tazminatı Fonu kanun tasarısı, Tanm ve Orman
tş kanunu tasarısı, Sendikalar kanunu tadil tasansı,
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi kanunu tadil tasansı,
Ücret ve Fiyat Gelirler Kurulu Teşkili Hakkındaki
tasan, Merkezî Toplu tş Sözleşme Kurulu kanunu
tasansı, İşsizlik Sigortası kanun tasansı, Sakat ve
Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında kanun tasa
rısı olmak üzere temel noktalarda tasan çalışmala
rı yapılmış ve yapılmaktadır. Bu taşanlardan Kıdem
Tazminatı Fonu kanun tasansı Parlamentoya sevk
edilmek üzere Başbakanlığa arz edilmiştir Tanm ve Or142 —
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man İş kanun tasarısı, Meclise sevk edilmiştir. Sa
kat ve Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkındaki
kanun tasarısı da yine Meclise sevk edilmiştir.
Diğer kanun tasarıları da en kısa zamanda ha
zırlanacaktır ve şevki temin edilecektir. Ancak, sevk
edilecek olan bu taşanların bu teşriî devresi içerisin
de gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği bir ihtimal
dir.
Bunun yanında tüzük taşanları söz konusudur.
tş Teftişi Tüzük tasarısı, Maden İşyerlerinde İşçi
Sağhğı ve İş Güvenliği Hakkında Tüzük tasarısı Ba
kanlığımız tarafından hazırlanmıştır ve en kısa za
manda yürürlüğe konulacaktır.
Bakanlığımız, bunun yanında gerek yurt içi çalış
ma hayatı ile ilgili olarak, gerek yurt dışı işçi mese
leleriyle Ügili olarak günlerden beri yoğun bir faali
yet içerisinde bulunmaktadır.
Çalışma Bakanlığında kadrolann en fazla bünye
sinde toplandığı ünite Çalışma Genel Müdürlüğüdür.
Çalışma Genel Müdürlüğü, çalışma hayatının düzen
lenmesi, denetimi ve toplu iş münasebetlerinin yürü
tülmesiyle görevli olan bir genel müdürlüktür. Bu gö
revin yürütülmesinde 2 açıdan münasebetler üzerin
de faliyet gösterilmektedir. Birinci, açı, ferdî iş iliş
kileri hususudur. Ferdî iş ilişkilerinde iş kanunlanndan ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmeliklerden mü
tevellit hususlar takip edilmektedir. Bunun yanında,
274 ve 275 sayılı kanunlardan doğan toplu iş ilişki
leriyle ilgili hususların da takibi, yürütülmesi, bu ge
nel müdürlüğün faaliyet sahası içerisinde kalmakta
dır.
Çalışma Genel Müdürlüğünün bugün merkezde
ki kadrosu yanında, yurt içinde 29 yerde Bölge Çalış
ma Müdürlüğü vardır. Bunun yanında, bu Bölge Ça
lışma müdürlüklerine bağlı olarak onlara paralel 302
adet iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcısı iş hayatı
nı denetlemektedir. Bu teftiş kadrosunun işyerleri
nin teftişinde ne derece yeterli olabildiği.hususunda
biraz aşağıda sizlere malûmat vermek isterim. Yal
nız şurada hemen belirtmem yerinde olur ki, bugün
Türkiye'mizde tş Kanununa tabi işyeri sayısı
226 397'dir. Bunun yanında Sosyal Sigortalar Kanu
nuna tabi işyeri sayısı 660 OOO'dir. Çünkü Sosyal Si
gortalar Kanununa göre, 3 kişi ve 3 kişiden daha az
işçi çalıştıran yerler, Sosyal Sigortalar Kanununa ta
bi; ama, İş Kanununa tabi değildir. Bu bakımdan
660 000 işyerinin tş Kanununa tabi olan kısmı
226 397'dir, Bu işyerlerini Çalışma Bakanlığı 302 iş
müfettişiyle denetleyebilmektedir. Bir iş müfettişine
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yılda 750 işyerini teftiş etmek görevi doğmaktadır.
Halbuki normal olarak bir iş müfettişi ayda ancak
20 işyeri teftiş edebilmektedir. 12 ayda bir iş müfet
tişi 240 işyeri teftiş edebilmektedir. Netice şu olu
yor: Bugün Türkiye'de bu iş teftişi kadromuzla mev
cut işyerlerinin ancak üçte birini teftiş edebiliyoruz,
üçte ikisini teftiş edemiyoruz. Yapılacak olan iş sü
ratle münhal kadrolann doldurulmasıdır, ki bu ko
nuda münhal kadrolar 90 civarındadır ve Mart ayı
içerisinde ilân edilen bir imtihanla bu kadrolar dol
durulacaktır. Aynca, bu yılın bütçesi içerisinde de
bazı kadrolara imkân verilmektedir.
Demin bahse konu 226 397 işyerinde mevcut işçi
sayısı 1 901 320'dir. Bu sayı tş Kanununa tabi işyer
lerinde çalışan işçi sayısıdır. Elbette bunun dışında
çalışma hayatında işçilerimiz vardır. Yine bu ara
da belirtmek istediğim bir husus, memleketimizde iş
hayatının dengesizliği keyfiyetidir. Bugün memleke
timizde - demin bahse konu - 226 397 işyerinin
% 52'si beş ilde toplanmıştır. İstanbul'da % 22'si,
Ankara'da % 7'si, İzmir'de % 12'si, Adana'da % 5'i,
Bursa'da % 6'sı. Demek oluyor ki, Türkiye'de iş ha
yatı yaygın değildir. Türkiye'de iş hayatı belli mer
kezlerde toplanmıştır. Türkiye'de iş hayatının belli
merkezlerde toplanmış olması işsizlik problemini Hü
kümetler için daha ağır şartlar altına sokmaktadır.
Bunun yanında bu beş ilde işyerlerinin % 52'si top
landığı gibi, mevcut 1 900 000 işçinin % 50'si de yine
bu işyerlerinde toplanmış bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlanm, Çalışma Bakanlığının gö
revlerinden birisi de memleketimizde iş hayatında
ki ahengin sağlanması açısından çalışma banşımn
gerçekleştirilmesidir. Gerek Anayasamız, gerek Ana
yasamızın öngördüğü hedefleri gerçekleştirmek üze
re çıkardığımız iş hayatım tanzim eden kanunlar,
tüzükler ve yönetmelikler, her şeyden evvel çalışma
barışını temin edecek bir temel fikir üzerine otur
muştur. Ancak bunların tatbikatında bazı yanlış tu
tumlar, yanlış hareketler, elbette çalışlıa hayatında
zaman zaman telâfisi imkânsız birtakım güçlükler
ortaya koymaktadır. Bu bakımdan önce gerek Ana
yasadaki hükümlerin, gerek kanunların, gerek tüzük
lerin getirmiş olduğu temel prensiplerin tam manasıyle tarafsız bir düşünce ve zihniyet altında uygu
lanması zarureti ortadadır; bunun yanında işçi bir
yanda» işveren bir yanda.
Devlet olarak, işçi ile işveren münasebetlerinde
elbette bu münasebetlerin karşılıklı saygı ve sevgiye
da> anması istikametinde çalışmalar yapılması, gay
retler gösterilmesi lâzımdır.
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Bugün grev bir haktır, lokavt da bir haktır. An
cak, devletin vazifesi, iş hayatının durmaması,
iş
hayatının devamlılığının sağlanması için, meseleleri
grev V0 lokavt noktasına gelmeden önlemeye çalış
maktır; bu görevi söz konusudur. Bugün Çalışma Ba
kanlığı olarak, bütün kadrolarımızla memleketimiz
de ihtilâfların, işçi ile işveren arasındaki ihtilâfla
rın grev ve lokavta tırmanmadan önlenmesi hususun
da kesif bir çalışmaya girişilmiştir.
Bu cümleden olarak 1971 yılından beri, her ne
dense toplanmamış olan Çalışma Meclisini 7 Mart
1977 tarihinde toplantıya çağırdık. Çalışma Bakan
lığında bugüne kadar görev başında bulunmuş olan
arkadaşlarımızın, 1971 yılından beri Çalışma Meclisi
ni toplantıya çağırmamış olmaları, hakikaten büyük
bir eksikliktir. İşte biz, bu önemli eksikliği bertaraf
etmek üzere, bu meclisi toplantıya çağırmış oluyoruz.
Bu meclisi toplantıya çağırmakla iş hayatının temel
meselelerini, işçi - işveren ve Devlet üçlüsü diyalogu
içerisinde, Devlet üçlüsü triyosu içerisinde halletmek
suretiyle birtakım temel prensipleri, birtakım prensip
kararlarını bu platformda gerçekleştirmek suretiyle,
çalışma barışını temin yolunda önemli adımlar ata
cağımıza inanıyorum.
Değerli arkadaşlar, bugün çalışma hayatında bir
tarafta işçiyi, bir tarafta işvereni görmüyoruz. Her
ikisini de, çalışma hayatının temel unsuru olarak gö
rüyoruz. Çalışma hayatında, evet, işçilerimizin hakla
rını tanzim eden, işçilerimizin haklarını savunan ku
ruluşlar ve mevzuat var; ama bunun yanında, işve
reni de himaye eden bazı kanunî hükümler var. Bu
gün işçi açısından memleketimizde 6 konfederasyon
ve 781 sendika görüyoruz. Bugün
Türkiye'mizde
işçi kesiminde 781 sendikanın mevcudiyeti, hakikaten
üzerinde ciddiyetle durulması lâzım gelen bir hu
sustur. Memleketimizde sendika hürriyeti vardır.
Sendika kurmak isteyen herkes, kanunun öngördüğü
şartları gerçekleştirir bir sendika kurar. Ancak, işçi
kesiminin bu dağınıklıktan kısa zamanda kurtulması,
iş hayatımız açısından şayanı temenni bir husustur.
Bunu belirtmekte fayda vardır.
İş hayatını tanzim etmiş ülkelerde, böyle bir sen
dikal enflasyonu görmüyoruz; ama, Türkiye'de sen
dikal hareketler yakın tarihte başlayan hareketler oldu
ğu için, maalesef rakamlar 781'i bulmuştu. Çalışma Ba
kanlığı olarak sendikalar üzerinde gerçekten müessir bir
murakebe imkânımız yok. Müessir bir murakabe im
kânımız yok dedim; bu bir eksikliktir. Hiç değilse malî
açıdan böyle bir murakabenin gerçekleştirilmesi za
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rureti vardır. İşçilerimizin menfaatlerini
savunması
lâzım gelen bazı sendikal kuruluşların menfaatleri
savunurken, bunun yanında bazı yolsuzlukların da
merceği olduğunu esefle müşahade ediyoruz.
Çalışma Bakanlığı olarak, sendikal murakabe
açısından bizim yapabİdiğimiz, sadece sendikaların
bize üye sayısını bildirmeleri, bilançolarını bildirme
leri açısından söz konusudur. İşte bu açıdan, şu an
da Çalışma Bakanlığına üye sayısını bildirmeyen 33
sendika, bilançosunu göndermeyen 108 sendika, üye
sayısını Mldirmeyip, bilançosunu da göndermeyen
300 sendika vardır. Bunlar üzerinde derhal takibata
geçilmiştir ve bu eksikliklerini gidermeleri hususun
da kendilerine gerekli yazılar yazılmıştır. Bu eksik
likler tamamlanmadığı takdirde, elbette tamamlama
yanlar hakkında kanunun öngördüğü yollara tevessül
edilecektir.
'
Değerli arkadaşlar, memleketimizde toplu iş söz
leşmelerinde bir dengesizliği müşahede
ediyoruz.
Anayasamızın 45 nci maddesi, ücretlerde adaletin
sağlanmasını Devlete görev olarak vermiştir. Ücret
lerde adaletin sağlanması Devletin temel vazi
fesidir. Eğer bir adalet yoksa, bir dengesizlik
varsa, bu dengesizliği Devlet çeşitli plâtformlarda bir
takım görüşmeler yaparak, birtakım müesseseleri ba
siretli bir istikamete davet ederek; gerek doğrudan
doğruya, karşılıklı bir anlayış ortamı tesis etmek
gayreti içerisinde, gerekse bunun dışında elbette tan
zim edecek. Ücrette adaletli olmak, Devletin hedefi
dir. Ücrette adaleti sağlamak için yapılan çalışmayı,
işçiler aleyhine yapılan bir çalışma olarak göster
mek insafsızlıktır.
İşte biz, bugün Türkiye'de Anayasanın öngördüğü,
ücrette adaletin sağlanması istikametinde bir çalış
mayı, Çalışma Bakanlığında başlatmış bulunuyoruz.
Bu çalışmanın neticesinde iş hayatına huzur gele
cektir, iş hayatında denge olacaktır, iş hayatında her
kes alın terinin karşılığını alacaktır. Getirmek iste
diğimiz budur, yapmak istediğimiz budur.
Yoksa
bugün, özel işyerlerinde toplu iş sözleşmeleri ara
sında büyük ücret farklılıkları görülmektedir.
Ka
mu işyerlerinde ücret farklılıkları
görülmektedir.
Özel işyerleriyle kamu işyerleri arasında büyük ücret
farklılıkları görülmektedir. Buniar sadece ücret açı
sından değildir. Bunlar, ücretin yanında,
birtakım
sosyal yardımlar açısından da mevzubahistir.
Bugün öyle bir işyeri, bakıyorsunuz 30' gün ka
nunî çerçeve içerisinde kıdem tazminatı hakkı tanı
mış; ama öyle bir işyeri var, 75 gün, 90 gün kıdem
tazminatı hakkı tanıyor. Elbette Devlet olarak ülke-
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mizde dengeli bir çalışma hayatım tanzim etmekle
mükellefiz ve bu mükellefiyeti temin etmek için ge
rekli çalışmaları da sürdürmekteyiz.
Değerli arkadaşlar, Bakanlık adına yapılacak ko
nuşmanın çok sınırlı olması dolayısıyle sizlere arz
etmekte fayda mülâhaza ettiğim bazı hususları geç
mek mecburiyetindeyim. Bu bakımdan affınızı istir
ham ederim.
Bir arkadaşımız konuşmaları sırasında, «Bakan
lığın raporunda iş kazalarından hiç bahis yok» dedi
ler.
Şimdi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna geldi
ğim için bu noktaya temas ettim. Aslında, «Bakan
lığın raporu» diye bir raporu yok, böyle bir rapor
yoktur. Bakanlık adına konuşuyoruz, arkadaşımızın
bahsetmiş olduğa rapor, Bakanlığın
raporu değil;
bahsedilen rapor, Bütçe Komisyonu raportörleri ta
rafından hazırlanmış rapordur. O raporda bahis ol
mayabilir; ama bizde bahis var.
Bugün iş güvenliğinin sağlanması açısından, de
min bahsettiğim 229 bin işyerini, iş güvenliği kadro
su olarak 152 kişi ile denetliyor. 152 kişi ile denet
lediğimiz gerçeği dikkate alınacak olursa, demin ver
diğim rakamlardan, o rakamları, gözönünde tutarak
şunu belirtmekte fayda vardır:
Bugün Türkiye'de mevcut işyerlerinin bir yıl için
de bu kadro ile ancak 1/6'smı teftiş edebiliyoruz. El
bette 1/6'sım tcftr'ş edebildiğimiz bu işyerlerinde iş
kazaları yüksek olacaktır, meslek hastalığı söz ko
nusu olacaktır. Yapılacak o!an iş, münhal olan kad
roları süratle doldurmaktır. İşte dün, münhal kad
rolarımızı doldurmak üzere işgüveniiği
müfettişliği
imtihanını açhk. Bunun yanında, bu yılki malî bütçe
ile iş güvenliği müfettişliği kadrolarımızı yine tak
viye edeceğiz ve böylece iş güvenliği teftişini daha
yaygın bir hale getirmeye çalışacağız.
Türkiye'de bugün 26 Bölge Çalışma Müdürlüğü
ve 29 İş Müfettişliği Grup Başkanlığı olduğu halde,
sadece 10 ilimizde İş Güvenliği Müfettişliği Grup
Başkanlığı vardır. Ancak, 10 ilimiz dediğimiz zaman,
10 ilde grup başkanlığı vardır; ama, bütün Türkiye'yi
yaygın bir şekilde 67 vilâyeti denetlemektedirler, ama
bu denetlemenin ne kadar kifayetsiz olduğunu biraz
evvel ifade ettim.
Bugün memleketimizde her 1 000 işçiden l ö l ' i iş
kazası geçirmektedir, her 1 00 işçiden % 18'i mes
lek hastalığı geçirmektedir, her 1 00t9 işçiden 1/64'ü
iş göremez iıaîe gelmektedir; 1 ÖOÜ İşçiden ikisi (her
2 000 işçiden bir tanesi) iş sırasında hayatını kaybet
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mektedir. 1975 yılında iş kazalarının toplamı 184 924;
meslek hastalarının toplamı 324 .-. 325, ölüm hadisesi
ise 1 211'dir. Elbette parasal kayıp itibariyle son
derece ciddî bir manzara ile karşı karşıyayız. Ça
lışma Bakanlığı olarak, gerek bugün takviye ettiği
miz imkânlarla gerek önümüzdeki aylarda alacağımız
kadrolarla iş hayatımn iş güvenliği açısından deneti
mini daha müessir bir şekilde yapmaya gayret gös
tereceğiz.
Arkadaşlarımız, işyerlerinde kreşlerden bahsettiler.
îş güvenliği ve işçi sağlığı sahasına giren bu mevzuda
bildiğiniz gibi 10$ -• 300/ kadın çalıştıran işyerlerin
de emzirme odalarının açılması kanunî mecburiyet
tir; 300'den fazla kadın işçinin çalıştığı yerlerde ise,
içinde emzirme odalarının bulunduğu kreşlerin açıl
ması kanunî mecburiyettir. Bugün memleketimizde
100 -. 300 kadın işçi çalıştıran işyeri sayısı 100'dür.
Bunlarda açılmış kreş sayısı 41, emzirme odası sa
yısı 29, açılması gereken kreş sayısı 38, açılması ge
reken emzirme odası sayısı 63'tür. Bu yıl sonunda
yapmış olduğumuz kesif teftişler neticesinde bu ra
kamlar tespit edilmiş ve bu şekilde kreş ve emzirme
odası açmamış olan müeseselere kreş ve emzirme
odası açmaları hususu emredilmiştir. Kısa zamanda
açılmadığı takdirde gerekli kanunî yollara başvuru
lacaktır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakikanız kaldı
efendim.
ÇALIŞMA BAKANI
ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Çalışma Bakanlığının önemli görevlerinden biri,
istihdam meselesidir. Bugün memleketimizde 2 060 000
işsiz var; 1976 yılı rakamlarının ortaya koyduğu
realite bu. 2 060 0*0:0 işsize yurt dışında çalışan bir
milyon işçimizi de dahil edecek olursak, üç milyonu
aşkın bir işsiz kitlesinin işe yerleştirilmesi, bunlara
iş imkânı hazırlanması problemi ile karşı karşıya bu
lunuyoruz.
İstihdam vazifesi Çalışma Bakanhğımndır, ama
istihdam yeri hazırlama görevi, Çalışma Bakanlığının
değildir. Çalışma Bakanlığı yatırımcı bir bakanlık de
ğildir. İşyerini, gerek kamu açısından yatırımcı mües
seseler, gerek özel sektör hazırlayacak; Çalışma Ba
kanlığı mümkün mertebe bu işyerleri için dengeli bir
istihdam planlaması yapacak ve işsiz kitleyi bu işyer
lerine yerleştirecektir. Bugün ülkemizdeki bu
işsiz
kitlesinin sayısının artışında birçok faktörler vardır.
Ancak, ben bu faktörlere teker teker işaret ederek
kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum.
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Yalnız, 1970; - 1976 yılları arasında memleketi
mizdeki işsizlik oranım gözden geçirdiğimiz zaman,
çalışan nüfusa göre 1970 yılında % 10,5 olan işsiz
liğin; her yıl gitgide artarak 1976 yılında % 12,9'u
bulduğunu üzülerek ifade etmek isterim. Bu işsiz
liğin mutlaka halledilmesi lâzımdır. Bu işsizlik prob
lemi, sadece bizim memleketimiz açısından söz ko
nusu bir problem değildir; bugün dünyada gelişmiş
ülkelerde dahi bu işsizlik bir problem olarak, onla
rın da önünde halledilmesi lâzım gelen bir problem
o'arak durmaktadır. Bizim ülkemizde % 12,9 olan
1976 yılında bu seviyeye varan işsizlik, Amerika Bir
leşik Devletlerinde % 7,5; İtalya'da % 6,5; İngilte
re'de % 5,5; Fransa'da % 4,9; Federal Almanya'da
% 3,7; Japonya'da % 2,1'dir.
Bu rakamlar bu ülkelerde 1973 yılında daha dü
şük rakamlar olduğu halde, 1976 yılında ara devrede
söz konusu ekonomik kriz dolayısiyle yüksek bir
noktaya doğru tırmanmıştı. Türkiye'de elbette tam
istihdam temel hedeftir, ama bu istihdamın gerçek
leştirilmesi, planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi %
12,9'a çıkmış olan işsizlik oranının her geçen yıl daha
az bir rakama indirilmek suretiyle tam istihdam he
define doğru yaklaştırılmadı zaruretiyle karşı karşıyayız.
Nasıl halledeceğiz bu meseleyi? İşte üzerinde bü
yük bir hassasiyetle durulması lâzım gelen nokta bu
dur. İşsizlik meselesinin halli istikametinde her şey
den evvel yapılması lâzım gelen işlerden biri ve baş
ta geleni, yüksek kapasiteli istihdam sahalarının ku
rulmasıdır. 1976 yılında başlayan ve 1977 yılında de
vam eden ağır sanayi hamlelerinin, yüksek kapasiteli
istihdam yerleri olması dolayısiyle Türkiye'mizde bu
gün mevcut olan işsizliği, 2 milyon 60 bin civarında
ki işsizliği % 60 oranında azaltacağına dair Devlet
Planlamanın hesapları vardır.
BAŞKAN — Sayın Bakan ,süreniz bitmek üzere
dir. Sizce en Önemli gördüğünüz hususa işaret eder
seniz, lütfen..
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — İşsizlikten daha önemli bir olay yoktur.
Onun için arkadaşlarımıza...
BAŞKAN — Şüphesiz sizin takdir edeceğiniz bir
hususutur. Yalnız beni zaman bakımından önemli
saydığınız hususları söyleyesiniz diye söyledim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Yalnız, Sayın Başkanım, bazı grup men
supları konuşmadılar. Çalışma Bakanlığına izahat ver
mesi hususunda elbette alınmış olan prensip kararına
saygılı olcağım, ama biraz tolerans gösterirseniz...
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BAŞKAN — Sayın Bakan, Yüce Meclisin aldığı
kararda 30 dakika süre tanınıyor.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Karara hürmetkarım.
BAŞKAN — Benim elimde değil fazla uzatma
imkânı..
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Başkan, vaktimiz dolmamıştır, daha
îki dakikamız var efendim.
BAŞKAN — İki dakikanız var, vaktinizin dol
mak üzere olduğunu kendinize çok mühim saydığınız
hususları öne alasınız diye, size yardımcı olmak için
söyledim efendim. Sözünüzü kesmek için değil, yar
dımcı olmak için söyledim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Bunlar kayıp Sayın Başkan.
BAŞKAN — Peki efendim iki dakika vaktiniz
kalmıştır.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — İşsizlik meselesinin haili, her şeyden evvel
yüksek kapasiteli istihdam sahalarının kurulmasına
bağlıdır, istihdam sahalarının yaygınlaştırılmasına
bağlıdır. Vasıflı işçi yetiştirme konusunda Bakanlığın
yüklendiği, İş ve İşçi Bulma Kurumunun yüklendiği
çalışmalar hız vermesine bağlıdır. Bunun yanında yi
ne Bakanlık olarak ferdî teşebbüs gücünün teşvik
edilmesine bağlıdır.
Çalışma Bakanlığı olarak ve aynı zamanda Hü
kümet olarak bütün bu Hedeflere dönük faaliyetlere
hızla başlanmış ve bu faaliyetler sürdürülmektedir.
Muhterem arkadaşlar, bazı noktalarda grup söz
cülerinin temas ettiği bir iki husus var. Bunlara kı
saca cevaplar arz edeceğim. «Hazırlanan tasanlar iş
çinin kazanılmış haklarını ihlâl ediyor» denildi. Bu,
son derece yanlış bir değerlendirmedir. Bunun müna
kaşasını, bu tasarılar Parlamentoya geldiği zaman
rahatlıkla yaparız.
«Bakanlığın raporunda iş kazalarından bahis yok»
dendi, onu cevaplandırdım. «660 bin işyerinden ancak
9 bin işyeri teftiş edilebilmiş» dendi. İş Kanununa
tabi işyeri -. demin belirttim - 229 bindir ve ancak
1/3'ünü teftiş edebildiğimizi de ifade ettim. Bunun
yanında «Bakanlık problemleri hal yolunda hiç bir
hizmet yapmamıştır» deniliyor.
Hizmeti görebilmek için bunu söyleyen arkadaşı
mızın hiç değilse 8 saat bizim mesaimizi yakından
takip etmesi lâzım; ondan sonra tenkit etmesi lâzım.
Bakanlığın nasıl bir faaliyet içerisinde olduğunu her
kes bilmektedir.
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lunun önüne 133 mesele koyduk. Bu Koordmasyon
«Bakanlık partizan bir havaya girmiştir; ülke so
Kurulu, 31 . 1 . 1977 tarihinde, 8 . 2 . 1977 tari
runlarına yabancı, yeteneksiz din adamları kadroları
hinde, 17 . 2 . 1977 tarihinde ve 23 . 2 . 1977 taişgal ediyor» denildi. Hemen ifade edeyim, bizim
Bakanlığımız kadrosunda din adamı kadrosu yoktur. ı rihinde olmak üzere, dört tane devamh toplantı yap
mıştır ve dün yapmış olduğu son toplantıyla müza
Bizim Bakanlığımız kadrosunda memur kadrosu var
kerelerini tamamlamıştır. Önümüzdeki günlerde bu
dır, müfettiş kadrosu vardır, din adamı kadrosu yok
toplantılarda, bütün bakanlıkların kendi açdanndan
tur.
almış oldukları kararlan açıklayan bir basın toplan
Bundan meslekî eğitim açısından imam hatip
tısı yapacağız ve o yurt dışı gezisinin ne maksatla, ne
okulundan mezun olmuş kişilerin imtihana girerek,
niyetle yapıldığı, ne Ölçüde samimiyetle yapıldığı açık
imtihanı kazanarak Bakanlıkta görev almaları kasbir şekilde ortaya çıkacaktır.
dediliyorsa, bunların bu Bakanlıkta imtihanı kazan
dıktan sonra görev yapamayacaklarına dair bir ka
Libya'daki işçilerimizin meseleleriyle de Bakanlık
nunî hüküm getiren temel hak ve hürriyetleri ihlâl
olarak çok yakından alâkadar olduk, tş ve İşçi Bul
eden bir hüküm var mı? Yok. O halde bu temel hak
ma Kurumu kanaliyle o arkadaşlarımızı davet ettik,
ve hürriyetler çerçevesinde, Bakanlıkta yapılan bir
müfettişlerce durumlarını tespit ettik, geriye dönmek
imtihanı kazanmış, çalışıyor.
isteyenleri tespit ettik. Eli kelepçeli dönmüş işçi yok
tur. Eli kelepçeli olarak dönmüş işçi yoktur. Bunun
Bunun yanında, «Emekten yana bir iktidar» den
bu şeküde propaganda edilmesi, Müslüman ülkelere
di, onun münakaşasını bir başka zaman yaparız.
işçi gönderilmemesi istikametinde maksatlı bir pro
Emekten yana değil, sermayeden yana değil; haktan
pagandaya dayanmaktadır. Bunu da belirtmekte fay
yana, haktan yana bir devlet, ancak çalışma haya
da vardır. Eli kelepçeli işçi yoktur.
tına huzur getirir. «Emekten yanayım» demekle ça
BAŞKAN — Sayın Bakan...
lışma hayatına huzur gelmez, «Sermayeden yanayım»
demekle de çalışma hayatına huzur gelmez. Emeksiz
sermayenin kıymeti yok, sermayesiz emeğin de kıy
meti yoktur. Bunların ikisinin bir araya gelmesi lâ
zımdır. Bunların ikisini bir araya getirirken, onun da
hakkı vardır, onun da hakkı vardır. Devletin va
zifesi, her ikisini de himaye etmektir, her ikisinin de
hakkını korumaktır. Biz böyle bir devlet olma yo
lundayız.
Sanayileşme hamlesi, arkasından, «İş hayatının
tanzimine hazır mısınız?» dedi arkadaşımız. Evet de
min belirttim, o istihdam sahaları için eleman hazırlığındayız ve eğitim hazırhğındayız.
İşçi ve işveren münasebetlerindeki temennilerine
teşekkür ederim, hakikaten çok yerinde temennilerdi
Sayın Zarafsız'ın yapmış olduğu konuşmada. İşçi - me
mur ayrımı konusunda getirilmiş olan kanun teklif
lerini ben takdirle karşılıyorum. Bizim eksikliğimizi
böylece kendileri telâfi etmiş oldular.
Sayın KangaFın, yurt dışı işçilerinin sorunları
üzerinde hassasiyetle durmaları, beni memnun et
miştir. Kendilerini sevindirecek bir malûmatı kısaca
arz ediyorum:
Bizden evvel yurt dışı işçi sorunları üzerinde ke
sif bir çalışma yapılmamıştır.. Yurt dışında yapmış
olduğumuz 13 günlük gezinin sonunda, yurda döner
dönmez, Yurt Dışı İşçi Sorunları Koordinasyon Ku
rulunu toplantıya çağırdık, bu Koordinasyon Kuru-

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Başkan, sözümü bitiriyorum.
Bu işçilerimizle alâkadar olduk, hatta o kadar
alâkadar olduk ki, Bakanlığımız Müsteşarını, İş ve
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdür Muavinini Libya'
ya gönderdik; oradaki bütün iş yerlerini, oradaki iş
çileri ve işverenleri dinledik, arkadaşlarımız üç gün
önce geriye döndüler, raporu aldık ve işveren açısın
dan yapılması lâzım gelen muameleler üzerinde du
ruyoruz. Kendilerine memnun edecek bir husus ol
duğu için arz etmek lüzumunu hissettim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz doldu hem de
geçti. Yalnız söyleyeceğiniz hususlar noksan kalırsa,
sayın milletvekilleri sual olarak tevcih ederler, o za
man cevap verme imkânı bulursunuz, rica edeyim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Müsa
mahanızla bendeniz de konuşmamı tamamlamış bu
lunuyorum. Eğer milletvekili arkadaşların soracağı
sorular varsa, onlan cevaplamak üzere hazır olduğu
mu ifade ediyorum.
BAŞKAN — Var efendim. Yazılı olarak gelenler
var, sorma talepleri var, müsaade ederseniz ben oku
yayım.
Efendim, Sayın Hulusi Özkul yazılı olarak gön
derdi, Sayın Kemal AnadoPun, Sayın Reşit Ülker'in,
Sayın Cemil Erhan'ın, Sayın Ömer Lûtfi Zararsız'ın,
147 —

M. Meclisi

B : 54

yazılı olarak soru talepleri var. Başka soru sormak is
teyen var mı efendim?..
Sayın Remzi Yılmaz, Sayın Cemal Külâhlı, Sayın
İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Zeki Okur, Sayın
Tosyalı..
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Ülker zatıâlinizin var. Soru
sorma işlemi bitmiştir efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan bir
sorum daha var.
BAŞKAN — Sayın Ülker, sözlü soru talebiniz
geldi ve işlemi bitti efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır efendim.
BAŞKAN — Bitti efendim. Bitti Sayın Ülker.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır Sayın Baş
kan, devamı var.
BAŞKAN — Sayın Ülker, «Soru sorma işlemi
bitmiştir» dedim. Ondan sonra kabul edemem. Bu
rada var sorularınız.
Hulusi Özkul'un suallerini okuyorum efendim :
«1. Bakanlık, kendi salâhiyetleri cümlesinden ol
mak üzere, yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim ve
öğretimi konusunda ne gibi tedbirler almıştır? Millî
Eğitim Bakanlığıyle müşterek bir çalışma düşünülü
yor mü?
2. Lihya'daki işçilerin sosyal hakları konusunda
ne gibi çalışmalar yapılmıştır?
3. Van depremi afetzedelerinin istihdamı konu
sunda ne gibi çalışmalar yapılmıştır?»
Sanıyorum bir kışıma biraz evvelki konuşmanızda
cevap verdiniz sayın Bakan.
Buyurun.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Özkul'un sormuş olduğu 3 sorudan
1 ilcisine cevap arz ediyorum:
Sayın Özkul, «Yurt dışındaki işçi çocuklarının
eğitimi ve öğretimi konusunda Devlet olarak ne ya
pılmış?» diye bir sual tevcih ettiler.
Bu nokta, içler acısı bir problemin, uzun uzadıya
münakaşa edilmesi lâzım gelen bir yönünü ortaya
koymaktadır. Ancak, zamanın darlığı çerçevesinde,
yurt dışındaki çocukların eğitim ve öğretimi konusun
da bugüne kadar Devletin ne yaptığını söylemek lâ
zım gelirse, yapılanlar devede kulaktır.
Bugün yurt dışında 30(0 bin çocuğumuz bir eğitim
problemiyle karşı karşıyadır. Bu 300 bin çocuğun
eğitim problemini Devlet olarak halletmek üzere, bir
yandan Türkiye'den öğretmen göndermek yolunu ter
cih etmişiz. Bugün yurt dışına gönderilen öğretmen
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sayısı 241'dir. Son olarak, bizim dönüşümüzden son
ra Millî Eğitim Bakanlığıyle yapmış olduğumuz te
maslar neticesinde 104 öğretmen daha gönderilmiştir
ve böylece 350 öğretmen yurt dışında hizmet görmek
tedir.
Bu3 1 00$ çocuğa 1 öğretmenin düştüğü acı ger
çeğini ortaya koyan bir husustur. Bunun yanında,
mahallî idareler, Almanya'da olsun, Holanda'da ol
sun, sadece bu 2 yerdeki mahallî idareler Türk ço
cuklarının eğitimi açısından oradaki demeklerle isti
şare ederek öğretmen temini yoluna gitmişler. Bu
gün yurt dışında mahallî idareler tarafından temin
edilen öğretmen sayısı ise, 1 lOO'dür; fakat bu ma
hallî idareler tarafından temin edilen öğretmenler
üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının bir murakabe
hakkı yoktur.
Bu durum karşısında, Devlet olarak, yurt dışında
okuyan çocuklarımızın eğitim ihtiyacını ancak 1 000
öğrenciye 1 öğretmen gönderecek şekilde karşılayabil
diğimiz gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu durumun halli
için elbette Devlet olarak, yapılması lazım gelen bazı
vazifeler vardır.
Bunlardan bir tanesi, ortadaki öğretmen kadrosu
nun takviyesidir.
İkincisi, bilhassa Trakya Bölgesinde, 'yurt dışın
da çalışan İşçilerimizin çocukları için yatılı bölge okul
ları kurulması keyfiyetidir.
Bugün Türkiye'de, yurt dışında çalışan işçi çocuk
larının yatılı okuması için sadece Mersin'de bir okıil
kurulmuştur. Mersin'de kurulması yanlıştır. Bunların
fazla sayıda olması ve Trakya bölgesinde kurulması
en münasibidir. Çünkü yurt dışından gelen "lişçi, çocu
ğunu alacak memleketine gidecek; memleketinden geri
dönerken alacak, çocuğunu yine oraya bırakacaktır.
Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı ile aramızda gö
rüşmeler başlamıştır. Bu mesele Koordinasyon Kuru
luna getirilmiştir.
Ancak, şunu hemen ifade etmek isterim ki, ne ka
dar fazla öğretmen gönderilirse gönderilsin, yurt için
de ne kadar yatılı okul hazırlanırsa hazırlansın, yurt
dışında çalışan işçi çocuklarının eğitimi meselesini
tamamen halletmek, bu şartlar aliıada mümkün değil
dir. Onun için biz, yurt dışmda işçi istihdammı, mem
leketimiz için faydalı olduğu kadar daha. fazla mah
zuru olan bir gerçek olarak görüyoruz. İdeal dev
let, kendi ülkesinde kendi işsizine iş bulan devlettir.
Böyle bir devlet olmak yoluna süratle girmeliyiz ve
bu hedefe varmalıyız. Bu problemin kok?ü olarak
halli, ancak bu şekilde mümkündür.
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Yalnız, bu noktada belirtmek istediğim, üzülerek
belirtmek istediğim bir husus daha var. O da, yurt
dışında ki, Dışişleri teşkilâtımızın zihniyetidir.
Bakınız, yurt dışındaki Dışişleri teşkilâtımız Al
manya'da bütün konsolosluklara gönderilmiş olan
bir tamimde. «Temel eğitim, Alman temel eğitimidir.
Alman okullarında okutulacaktır. Türk dili ve Türk
kültürü ise, Türk öğretmenler tarafından yine Al
man okullarında okutulacak, İki eğitim ayrılmaz bir
bütündür».
Bu temel prensiple haraket eden bir Dışişleri zih
niyeti, acaba bu temel prensibin kaynağım nereden
almaktadır?
Bugün Türkiye ile Federal Almanya arasında ya
pılmış olan...
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica
edebilir miyim?
Suâller oldukça kayıtlı; cevaplar da sualler çerçe
vesindedir. Bu hususlar sadece sayın Özkuî'un sor
duğu sual istikametinde, Bakanlığınız istikametinde,
Bakanlığınız çalışması olarak cevaplandırırsanız, za
mandan tasarruf etmiş oluruz. Aksi halde, bir hakkın
suiistimali oluyor sayın Bakan
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Başkan, yurt dışındaki işçi çocukla
rının eğitimi ve öğretimi meselesi..
BAŞKAN — Efendim, Bakanlığınızı ilgilendiren
kısmına cevap verirseniz kâfi gelir.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Bıir dakika sayın Başkan.
Bakanlığımızı ilgilendiren bir soru olduğu için
bana tevcih ettiniz. Eğer Bakanlığımızı ilgilendiren
bir soru değilse, lütfen takdirinizi kullanın, «Bu, Ça
lışma Bakanhğıyle ilgili bir sorun değiüdir; onun için
tevcih etmiyorum» deyin.
BAŞKAN — Efendim, Bakanlığınızı ilgilendiren
bir husus.
ÇALIŞMA BAKANI- ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Husussa, müsaade buyurun cevap vereyim.
BAŞKAN — Yalnız, sayın Bakan; zatıâlinize,
Hükümete, genel meseleleri görüşmek için 30 dakika
süre tanınmıştır. Sorulan suallerin her birine de 5'er
dakika, lö'a dadika cevap verirseniz; şu anda sorulmuş
20 - 30 sual var, yerinden soru soracak arkadaşları
mız da var, O takdirde size esas hakkinizin üstünde,
birkaç misli zaman ân suallere cevap halikı gibi bir
durum doğar ki, bu bir hakkın suiistimali olur. Bu
hususu işaret etmek istedim. Kendi Bakanlığınızla
ilgili sallere kısaca cevap verirseniz, meseleyi hallede
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riz, bu bakımdan. Yoksa, kendiniz bilirsiniz, eğer bu
şekilde uzatacaksanız, sanıyorum ki asıl prensibi aş
mış oluruz. Bunu hatırlatmak istedim.
Teşekkür ederim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Teşekkür ederim sayın Başkan.
Bu suali, • Bakanlığımla ilgili bir soru olarak tak
dir ettiğinizi ifade buyurdunuz. Bendeniz de burada
Parlamentoda bulunan arkadaşlarımızın bilmesi lâ
zım gelen bir gerçeğe bu soru çevresinde temas et
mek istiyorum.
1958 yılında yapılmış olan kültür anlaşmasında,
demin belirtmiş olduğum Bonn Büyükelçisinin konso
losluklara yazmış olduğu yazıya mesnet olabilecek
bîr hüküm yoktur. Alman temel eğitimi, Türk çocu
ğunun temel eğitim sistemi olamaz. Onun için bu
yazı son derece yanlıştır.
Bu hususta ayrıca sayın Özkul'a yazılı olarak ta
mamlayıcı malumat vermeyi zaruri görüyorum.
Sizin müsamahanızı da fazla kötüye kullanmak is
temiyorum. Zaten kötüye kullanmış değilim. Siz de
her halde bunu takdir ediyorsunuz.
BAŞKAN — Tabiî. Sayın Bakan, böyle bir hu
susu söylemek istemedim efendim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — «İşçilerin sosyal hakları konusunda ne gibi
tedbirler alınmıştır?» tarzında sorulan bir soruyu,
müsaade ederseniz bu konuda bizden sonra bu kürsü
yü işgal edecek olan Sosyal Güvenlik Bakanı cevap
landırsınlar.
«Van afetzedeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı?»
diye soruldu.
Van afetzedeleri için, afetin hemen arkadaşından
İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü teşkilâ
tımız seyyar ekipler kurmak surelıiyîe Van'ı tama
men taramış, afet bölgesini tamamen taramış ve bu
tarama neticesinde 3 bin vatandaşımızın iş isteğini
tespit etmiş ve bu 3 bin vatandaşımıza iş temin ede
bilmek için de 2 yönlü bir çalışma yapmıştır. Bu
çalışmalardan birincisi, özel sektörle temasa geçmiş
tir ve özel sektörden, Van afetzedelerini istihdam
etmesi için belli bir kontenjan, 1 000 kişilik bir kon
tenjan istemiştir. Bu 1 000 kişilik kontenjanın bugün
600'ü doldurulmuştur. Geri kalan 400'ü, afetzedeler
geldikçe, müracaatlarını tazeledikçe doldurulmaya ça lışihyor.
Bunun yanında, yine kanıu sektöründe yatırımcı
bakanlık temsilcilerini davet etmiş ve bu bakanhk
temsilcileriyle yapılmış olan görüşmeler neticesinde bir
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KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Girmemiş deI miyorum efendim, girecek diyorum.
BAŞKAN — Başka sualiniz var mı sayın AnaI dol? Lütfedin. Suali sorup sormamak benim takdiri
me bağlı. Buyurun sorun.
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Ba
kan Türkiye'de sendika çoğluğundan bahsetti haklı
olarak ve üye sayısının beli olmamasından doğan
I birtakım sorunlar olduğunu ve bunun üstüne gideI çeklerini ve durumu inceleyeceklerini belirtti. Acaba,
Çalışma Bakanlığındaki üye sayısının belirli ve somut
I kıstaslarla tartışmalara yol açmayacak şekilde ortaya
çıkması - referandum da yasal yoldan engellendiğine
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
I göre - bu önemli konu hakkında, bu tartışmayı ortaSayın Kemal Anadol, sual sormak istiyorsunuz,
I dan kaldırmak açısından ne gibi tedbirler alınmıştır
buyurun.
I veya alınması düşünülmektedir?
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Başkan,
Üçüncü sorum : Yine referandumun yasal ve yarsayın Bakanın aşağıdaki sorularıma cevap vermesini I
I gısal şekilde bu dönem önlenmesinden sonra, ortadan
diliyorum:
I kaldırılmasından sonra, Bölge Çalışma Müdürleri ve
1 nci sorum: Karabük Belediyesinde..;
I İş Müfettişlerinin tutum ve davranışları büyük önem
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Benim sorularım I taşımaktadır. Bölge Çalışma Müdürlerinin partizan
nerede?
I birtakım emirlerle hareket ettikleri ileri sürülmekte,
BAŞKAN — Burada sayın Ülker, burada soru I bu iddialar basına ve kamuoyuna yansımakta, zaman
nuz; sırası gelince soracağım.
I zaman Parlamento kürsüsüne getirilmektedir. Ayrıca
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — İşçi statüsü I iş müfettişlerine de baskılar yapması, istenmeyen birne tabi bando şubesi A. P.'Ii Belediye Başkanı ve I takım sonuçları doğru olarak ortaya koydukları için
Belediye Meclisi üyelerinin oylarıyle lağvedilmiş, 21 I sürüldükleri iddia edilmektedir. Bu İşçi Derneği de,
aile ve 100'e yakın kişi işsiz bırakılmıştır. Durum I çeşitli demeçleriyle ve bildirileriyle bunu ortaya koyuyuşmazlık yoluna dökülmüş ve ileride Çalışma Ba I maktadır. Bu durumda sayın Çalışma Bakanı ve Çakanlığının da ilgili olarak dinlediği konu haline gele I lışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürleri ve İş Mücektir. Bu tür partizanca davranışlar hakkında ve sırf I fetişlerinin, hâkimler gibi bağımsız bir statüye tabi
üye okluğu sendika beğenlilmediği için işinden atılan I olmasını ve idarenin etkisinden uzak karar vermesini
işçiler hakkında sayın Bakan ve Bakanlık ne düşün I düşünmekte midir? Bu konudaki kanısı nedir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
mektedir?
Buyurun sayın Bakan.
BAŞKAN — Efendim, Çalışma Bakanlığına he I
nüz gelmemiş mi? Çalışma Bakanlığının konusu içine
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devamgirmemiş diyorsunuz. Girdiği zaman sorarsınız efen I la) — Sanıyorum birinci hususu sual kabul etmedidim.
I niz...
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Girecek
BAŞKAN — Hayır efendim, kabul etmedik.
efendim. Bu tür genel davranış...
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devam-

çerçeve hazırlanmış ve hazırlanmış olan bu çerçevede
konu işyerlerine 2 100 işçinir yerleştirilmesi bîr Ba
kanlar Kurulu kararnamesi haline getirilmiştir.
Ancak, her yatırımcı müessese nerede, ne kadar
işçi istihdam edecek; bunu bize sarahaten bildirmesi
lâzım geldiği için, bu yatırımcı müesseselere yakın
günlerde bir yazı yazılmış ve bu yazılan yazının ceva
bı sadece Köy İşleri Bakanlığından alınmış, diğerlerin
den henüz cevap alınmamış. Bu cevaplar alındıkça,
bu bölgedeki İş ve İşçi Bulma Kurumlarımız kanaliyle münlıallere bu afetzedeler süratle yerleştirilecekler
dir. Zaten bugüne kadar bir kısmı da yerleştirilmiştir.

BAŞKAN — Bu tür, efendim, «Çalışma Bakanlı
ğının görevi içine girmemiş» diyorsunuz, sonra da
sııa! soruyorsunuz. Soramam efendim.
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Efendim
Devlet Güvenlik Mahkemeleri...
BAŞKAN — Başka sualleriniz varsa buyurun sa
yın Anadol. Yani gelecek şeyin sualini soruyorsu
nuz. «Bana intikal etmedi» diyecek sayın Bakan, ni
çin vakit alıyorsunuz efendim?

I la) — O noktada da müsterih olsunlar. Bakanlık taI rasfsızdır. İntikal eden meselede, o hususta her zaman
I tarafsızlığımızı ispata hazırız.
I
Çalışma Bakanı olarak Türkiye'de 1 milyon 900
bin sendikalı işçi olduğundan, daha doğrusu İş Kai?u~
I nuna tabi 1 milyon 900 bin işçi olduğundan bahset
tim. Sendikalı üye sayısı ise, 3 milyon 300 bin civaI rındadır. Kanunlarımız bir işçinin bir kaç sendikaya
J üye olmasına imkân vermiş. Bunu halledebilmek için
150 —
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tek çıkar yol referandum olarak görülüyor. Aslında
biz referanduma taraftarız, referanduma karşı deği
liz. Senatoda referandum kanun teklifinin reddedil
miş olması ve Hükümet olarak bizim aleyhinde ko
nuşmuş olmamız, tek bir maddenin değişikliğine ma
tuf olduğu, o tek maddenin değişikliğiyle referandum
meselesinin halledilemeyeceği, o madde ile değil, diğer
maddelerle de koordineli bir şekilde bu müessesenin
getirüip, bu kanuna oturtulması zaruretinden gel
miştir. Bakanlığımızda referandum müessesesini, top
lu sözleşme hayatına getirici bir kanun tasarısı, bir
tadil tasarısı çalışması vardır. Bunu da ifade etmek
te fayda mülâhaza ediyorum.
Bunun yanında, bu tasarı kabul edilmediğine göre,
Sayın Anadol, «Bölge çalışma müdürlerinin ve iş mü
fettişlerinin çalışmaları büyük önem kazanıyor; bu
rada tarafsızlıkları son derece önemlidir» dediler. O
hususta bütün arkadaşlarımız müsterih olsunlar. Biz,
tarafsızlığı esas almayan hiç bir çalışma teşkilâtı
mensubunu görevi başında tutmayız. Bu hususta ka
rarlıyız ve her günkü icraatımızla bu kararlılığımızı
ortaya koymaktayız. Bugüne kadar bölge teşkilât
mensuplarıyle yapmış olduğumuz her toplantıda ken
dilerinden ısrarla istediğimiz, taraf sızlıkür; kendile
rinden ısrarla istediğimiz, hak kiminse ona teslim edil
mesi keyfiyetidir. Buna da teşkilâtımız uymaktadır.
Uymayanlar hakkında elbette gerekli yollara tevessül
edilecektir.
«Partizan tutum» diye bir şey söz konusu değil.
Böyle bir durum söz konusu değildir, «tş müfettiş
lerine baskılar yapılmaktadır» deniliyor. İş
müfet
tişleri, iş müfettişliği yaptığı sürece kimse baskı ya
pamaz; ama iş müfettişleri, iş müfettişliğini bırakıp
da başka işlerle meşgul olurlarsa, onlara vazifesi yap
tırılır. Bugün Çalışma Bakanı olarak, birtakım der
nekler çıkıp da, Çalışma Bakanhğı namına iş teftişi
yapacakları yerde, ayda 20 işyeri teftiş edecekleri yer
de, teftiş edilmemiş birçok işyerlerini teftişe
koşa
cakları yerde, Çalışma Bakanlığının son derece dü
rüst birtakım faaliyetlerini, aksiyonlarını
hadlerini
tecavüz ederek ve tamamen son derece birtakım yan
lış tutumlar içerisinde, orada burada tartışmaya kal
kışmasını, biz Çalışma Bakanlığı olarak affedilmez
bir kusur olarak görüyoruz. Nitekim...
BAŞKAN — Sayın Bakan, affınıza sığınarak bir
hususu hatırlatmak isterim. Yanlış tespit etmedimse,
Sayın Anadol, iş müfettişleri...
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN
vamla) — «Baskılar yapıyor» dedi.

(De
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BAŞKAN — Efendim, o kendi mütalaaları.
Sual olarak iş müfettişlerine...
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Başkan, müsaade buyurun, çok mü
dahale ediyorsunuz efendim. Ben mevzu çerçevesinde
kalıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz müsaade buyurun
efendim.
Sayın Anadol, bir mütalaanın sonunda bir sual
tevcih ettiler. Yanlış tespit etmedimse, müsaade edin
karşılıklı anlaşalım efendim; eğer ben yanhş tespit etmişsem, siz doğru tespit ettiyseniz, Sayın Anadol'da
burada, siz buradasınız, ben de buradayım, suali
doğru tespit ederek doğru cevap verilmesi istikametinde beraber araştıralım. Ben yanıldımsa rücu ede
rim efendim.
Yanhş anlamadımsa, bu mütalaalarından
sonra
Sayın Anadol, iş müfettişlerine adlî karar verme yet
kisi verip vermeyeceğiniz hususunda bir sual tevcih
etti efendim.
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Adlî karar
demedim. «Adlî karar veren hâkimlerin tayinlerinde
ki gibi bir statü verecek mi Bakanlığınız?» dedim.
BAŞKAN — Buna cevap verin
Demek ki yanlış tespit etmemişim.

lütfen efendim.

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — 3 ncü sorusunda iş müfettişlerine baskı ya
pıldığından bahsettiler.
BAŞKAN — Efendim, iş müfettişlerine baskı ya
pılıyor vesaire diye iddia olarak söylediler. Bunun
sualleri budur efendim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Böyle bir baskı olmadığı iddiasını elbette
ki çürütmek mecburiyetindeyim. Buna açıklık getir
mek istiyorum. Baskı yoktur demek istiyorum. Lüt
fen müdahale etmeyin efendim. Bana sorulan sual
çerçevesinde hareket ediyorum. İş müfettişlerinin ba
ğımsızlığı diye bir hususu da...
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok müdahale edi
yorsunuz...
BAŞKAN — Sayın Ülker, siz daha iyi idare eder
seniz, gelir idare edersiniz efendim. Yerinizden siz de
müdahale ettiğinizde usule uygun hareket ettiğiniz ka
naatinde misiniz?
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usule uygun hare
ket ettiğim kanaatindeyim.
BAŞKAN — Kanaatindcsiniz. Eski bir parlamen
ter olarak böyle düşünüyorsanız...
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir bakan o kadar
tahdit edilmez ki efendim, o da kendine göre bir şey
ler söylemek istiyor. .
BAŞKAN — Efendim, ben tahdit etmiyorum Ba
kanı.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Meclis tahdit edili
yor efendim. Bir bakan izahat vermek istiyor, daima
engelleniyor. Biz susan bakanlardan şikâyetçiyiz.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — İş müfettişlerinin bağımsız bir statüye sa
hip kılınması hususunda Bakanlığımızda herhangi bir
çalışma yoktur. Çünkü, Bakanlığımızda temel pren
sip, herkesin kanunlar çerçevesinde vazifesini
gör
mesidir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Ülker, «Türkiye'de kırsal alanlarda çalışan
ların % 77'si, 10 milyon kişi tarım ve orman işlerin
de çalışmaktadır. Bunlann 1 milyonu işçidir. Bunlar
hiç bir güvenceye sahip değillerdir. Seneler önce bu
iktidarın kanatlarında birinin Çalışma Bakanı, «Dağ
daki çoban da iş kanunu kapsamına girecek» diye bu
konuda söz vermişti. Tarım ve orman iş yasası ne
zaman çıkarılacaktır?» diye soruyor.
Tarım ve orman iş yasası mı, tanm orman işçile
rinin güvenlik yasası mı?
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tarım ve orman iş
yasası.
BAŞKAN — Peki efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sosyal Güvenlik
Bakanlığını ilgilendiriyorsa, öbürünü Sosyal Güvenlik
Bakanına soracaksınız değil mi?
BAŞKAN — Sayın Ülker, ben sizden sual sora
rım, siz benden sual sorma durumunda değilsiniz efen
dim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sizin yaptığınız da
iş mi? Siz burada mubassır gibi bir şey oldunuz. Ne
dir burada bizi azarlıyorsunuz...
BAŞKAN — Sayın Ülker, siz de fazla tenkit eder
oldunuz. Siz, benim ne niyetle sorduğumu kendiniz
tefsir ediyorsunuz, benim içimde misiniz, kafamda
mısınız, ne biliyorsunuz?
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz o kadar üstün
bir kimse misiniz yani?
BAŞKAN — Siz de o kadar peşin fikirli misiniz?
Herkesin kafasının içîndekini okuyacak kadar üstün
bir kabiliyetiniz mi var?
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CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Başkana saygılı
olun lütfen.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, her iki
Bakanlığı da ilgilendiriyor, sizin takdirinize kalmış.
BAŞKAN — 2 nci soruyu okutuyorum :
AET'deio serbest işçi dolaşımı katma protokolün
56 ncı maddesine göre 1 Aralık 1976 ile 1 Aralık 1986
arasındaki 10 senede gerçekleşecekti. Bu, katma pro
tokoldeki bizden yana olan en güçlü madde idi. 20
Aralık 1976'da Ortaklık Konseyinde alınan yalnızca
halen AET'deki işçilere bazı haklar tanınması yolun
daki kararı, serbest dolaşımın dört sene geciktiril
mesi şeklinde ve Türkiye'nin aleyhinde bir karar ©5arak görmüyor musunuz?
3. Uygar ülkelerde işçilere büyük bir güvenlik
getiren işsizlik sfgortası sisteminin bir yasa ile Tür
kiye'ye getirilmesi düşünülmekte midir?
Sayın Ülker, bu sualinizi Sosyal Güvenlik Bakan
lığının görevi dahilinde buluyorum.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu Bakanlığı da
ilgilendirir, siz takdirinizi kullanın.
BAŞKAN — Ben takdirimi kullanırım. Siz de o
şekilde protesto ederek cevap veremezsiniz.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben protesto ede
rim.
BAŞKAN — O zaman protesto edersiniz, sor
mazsınız; biz de kurtuluruz. Sizin emrinizle hareket
edecek değiliz. Ben kendi kanaatlerime göre hareket
edeceğim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben sorarım.
BAŞKAN — Siz sorarsanız, ben de takdirimi kul
lanır gereksiz bulursam sormam.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Saygısızlık yapmaym.
BAŞKAN — Saygısızlığı siz yapıyorsunuz.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, bu
hareket «Üç oturuma katılmama» cezasını gerektirir.
BAŞKAN — Keyfinize göre Başkanlık yapacak
değilim, İçtüzüğün emrettiğini yaparım ben.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İçtüzüğün damda
sınız, zabıtları tetkik ederseniz anlarsınız.
BAŞKAN — İçtüzüğün dışında, içinde olduğu
mun takdiri size ait değil.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bana ait.
BAŞKAN — Sayın Ülker'in dördüncü sualini
okuyorum :
4. Kapıcıların çalışmalarını düzenleyen yasa
önerimiz Meclis gündemindedir. Çalışma Bakanı ola
rak, kapıcıların çalışmalarını düzenleyecek bu yasa
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veya siziu getireceğmiz öu- yasayı kcvaeu €ikauua.yi
düşünüyor musunuz?
Bu da im Sosyal Güveukk iSakaurığı kc kgkü ci^ğil Sayın Ülker?
REŞİT ÜLKEM (Üsfenbuı) — Çakşmayla
ilgili
Sayın Başkan.
BAŞKAN — O zaman lüiCea açıklayın ilgisini.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çakşma şadları ile
ilgili, İş Kanunu ile İlgili Saym Başkan. Siz bugün
sinirlisiniz»
BAŞKAN — Ka^ıeıkrm güvenliği İle mî, çakşma
şartları ile m! ilgili? Şayet çakşrna şartları" ile ilgili
ise buraya sorarım,,
REŞİT ÜLKER (îstanbu?) — Çahşma şartîan ile
ilgili.
BAŞKAN — İşsizlik sigortasın shiule ilgili bul
muyorum Sayın Bakan, diğer üç suali lütfen cevap
layın efendim.
ÇALIŞMA BAKANİ ŞEVKET KASAN (De
vamla) — Sayın Başkan, Saym Üiker°m sormuş oldu
ğa 1 nci SOB-O; Tarım ve Orman Sş Yasasu Kanun ta
sarısıdır. Bu kanun tasarısı parlamentoya sevk edil
miştir. Müzakere edilecek, tabiî Parlamento tararın
dan çıkanîaeakiti'. ParlnıncLTtonun görevidir,
boa
dan sonraki yapdacr-k İşler. S-îLikümet olarak bizini so
rumluluğumuz noktasını asKiışim
Bunun yanuula Ortak Pazar ülkeleri İle Türkiye
arasında son imzalanan konsey kavara çerçevesinde
serbest işçi d olasımı meselesini Katma Protokolün
36 Eieı maddesinin tenukğı ölçüler içinde ne derece
gerçekleştiğini iîadG ederek, bir suni! tevcih buyur
dular.
Şunu hemen ifade eöey'îu; bu Konsey karan kifa
yetsizdir. Katma Protokolün 3% 37, 39 nea madde
sinde bazılarının Iıcîr.-îu işlemesi, 35 nea maddedeki.
hükme güre i . I . 1976 yîkud.uî itibaren işleoesi iûzım gelen serbest dolaş:,Ei konusunda Brüksel'de 23
Aralık 1976 tarikinde immknîiruş olan Konsey ka
ran, şu açıdan kifayetsizdir ; Kir deia 10 senelik ka
demeli bir serbest dolaşma kukam tanmaüakkr. Bu
irnkânm gerçekleştirilmesi Ortak Pasar
üye-erinin
kendi aralarında da süz konusudur, kendi sualarukla
da bir kademeli uygulama devresi geçirmiştir. Bu,
kendi aralarında kademeli uygulama devresi 3 safha
da geçmiştir; İS saydı Tüzük saikası, 36 caydı Tü
zük safhası ve 600 küsur saydı Tüzük safhasıdır. Bi
rinci Tüzük .saikası 2 sene 7 ay sürmüşîür. Şimdi biz,
bulunduğumuz bu kademede, kendi aralarmdski tü
zük safhasında, birbirlerine neyi tamnuşlarsa, bize de
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ona tanısınlar isliyoruz. Birbirine neyi tanımışlar;
kendi aralarında, birinci kademede millî işçiye önce
lik sistemini kabul etmişler. Bizde ise, Ortak Pazar
üyesi devletten sonra öncelik alıyoruz. Kendi arala
rında öncelik de; millî işçiye önceliktir. Bizim ikin
ci önceliğimiz ise, aslında ikinci öncelik değil, 10
ucu önceliktir. Çünkü Ortak Pazar üyeleri, önce işçi
yerleştirecekler; bir İtalya'yı düşünün, 1 milyondan
fazla işsizi var. Ondan sonra 10 nca olarak sıra bize
gelecek, Böylelikle serbest dolaşım hukuken tanınKUŞ, ama tülen gerçekleşmesi mümkün olmayan bir
duranı arz etmektedir. Birinci eksiklik budur. Bu
nun halledlhnesi lâzmıdır, müzakere edilmesi lâzım
dır. Biz diyoruz ki Türkiye olarak, millî işçiye önce
lik tanımnakdır. Onun arkasından diğer Ortak Pazar
üyeleriyle Türkiye aynı paralelde müracaat hakkına
sahip olmalıdır.
İkinci eksiklik; kendi aralarında, birinci kademe
uygulamasında, bölge suurkunası, iş kolu sınırlaması
veya ülke sınmaması gibi bir Sınırlama söz konusu
değil. Halbuki bizim konsey kararında böyle bir sımrîanıa söz konusudur. Kendi aralarında birinci ka
d e h e uygulamasında işçi - çocuk ve eşlerinin iş için
müracaat etmesi halinde millî işçiye öncelik sistemi
ne, prensibine istisna ge&üruiştlr. Halbuki bizde böy
le bir durum yoktur. Bize de bunun tanınması lâzım
dır. Bilhassa yurt dnşında sokaklarda gezen, Alman
ya'da sokaklarda gezen işçi çocuklarının istihdamı açı
şımdan çek önemli bir husustur bu. Onun için, bu
eksikliğin de tamamlanmasını istiyoruz. Bir de ken
di aralarında birinci kademe uygulamasında meslekî
eğitimi kabul ekmişlerdir, Meslekî eğitimi öngörüp,
tatbik etmişlerdir. Biz meslekî eğitimi kabul ettire
medik, Bu da büyük bir eksikliktir. Bunun yanında
teferruatta daha bazı eksiklikler var. Bunları şimdi
Hükümet olarak tespit ettiğimiz ve Ortak Pazara Tür
kiye'nin teklifleri olarak götüreceğimiz yeni müzakere
çerçevesi içerisinde, Çalışma Bakanlığı
tarafından
kazii'ladsk. Ekonomik Kurula takdim ettik. Müzake
resi yapıldı. Bakanlar Kurulunda görüşülüp
hükü
met görüşü haline getirilecek ve bu görüş Ortak Pa
para intikal ettirilecektir, Bu hususta sanıyorum ye
terli bir bilgi verdim.
Bunun yanında, Saym Başkan bizimle ilgili gör
mediler, ama ilgilidir, İşsizlik Sigortası Kanun tasa
rısı Eakankğ^nuzda hazırlanmakta. Ancak bu hazırLkta Bakanlık olarak tek başunıza değiliz. Sosyal
Güvenlik Bakanlığa ile de bir diyalog içerisinde oldu
ğumuzu belirtmekte fayda vardır.
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Kapıcılarla ilgili olarak bir kanun teklifi sanıyo
rum kendilerinin teklifidir.
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Arkadaşlarımızla...
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Evet, teklifleridir. Bu tekliflerini Çalışma
Bakanlığı olarak takip ediyoruz. Müzakere noktasına
geldiğimiz zaman fikirlerimizi söyleyeceğiz.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Çok teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Cemil Erhan'ın sualleri :
«Sayın Çalışma Bakanı afetzedelere iş bulunaca
ğına dair yer göstererek, rakamlar vermiştir. Diyadin
ilçesinde deprem olmasına karşın bu yöreden hiç bah
setmemişti; bahsetmeyişi ve de bu yörenin halkına
ne kadar kontenjan ayrıldığını beyan etmemesinin
sebebi nedir? Bu ilçemizden işe alınacaklarına dair
felâketzedelere bir kontenjan tanınacağına dair bir
beyanları olacak mıdır? Olacaksa bu rakam ne olacaktır?»
Soru bu kadar efendim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Başkan, Sayın Erhan'ın sormuş ol
duğu soruda, Diyadin için özel bir çalışma varmı, di
ye soruluyor. Hemen ifade edeyim; Van afetzedesi
dediğimiz zaman Diyadin'i bu afet çerçevesi içinde
mütalaa ediyoruz. Diyadin bunun dışında değildir.
Yani afet hangi saha içerisinde olmuşsa, bu afete ma
ruz kalmış bütün vatandaşları ilgilendiren bir çalış
madır, çalışmamız. Nitekim son olarak, Diyadin'den
yapılan bir heyet müracaatında da sanıyorum 69 ci
varında kardeşimiz işe yerleştirilmiştir, çok yakın bir
tarihte işe yerleştirilmiştir. Bütün afetzede vatandaş
larla yakından ilgileniyoruz. Bu hususta arkadaşları
mız, bilhassa afet bölgesi milletvekili arkadaşlarımız,
bazı müracaatlarla karşı karşıya kaldıkları zaman,
tereddüt etmeden bizzat bendenize müracaat etsinler.
Ben de bizzat bu işle alâkadar olayım ve bu vatan
daşlarımızı süratle işe yerleştirelim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Ömer Liitfi Zararsız'ın sualleri var :
«Yurt dışında işçilerimizin bulunduğu ülkelerde,
ayrı ayrı ülkeler itibariyle, kaçar tane din görevlisi
vardır? Yurt dışında bulunan din görevlisi sayısını
kemiyet ve keyfiyet itibariyle yeterli buluyor musu
nuz? Yeterli değilse, yeterli hale getirmek için ne
gibi çalışmanız vardır. Varsa çalışmanız hangi safha
dadır?
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«Yurt dışnıa din görevlisi göndermenizi engelleyen
mevzuat var nu? Varsa ne düşünüyorsunuz? Yurt
dışındaki işçilerimizin ve işçi çocuklarının manevî
öğretim ve eğitimleri kifayetli bir seviyede yürüyor
mu? Yürümüyorsa bu konuda nasıl bir çare düşünü
yorsunuz?
«Yurt dışındaki işçilerimizin ve işçi çocuklarının,
birçok yabancı yıkıcı ve bölücü ideolojik propagan
da karşısında tesir allında kaldıkları iddiaları vardır.
Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise, bu konuda nasjl bîr çare düşünüyorsunuz?
«Yurt dışındaki işçilerimizin emeklilik problem
lerinin halli için yaptığınız çalışma hangi safhadadır?»
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Başkan, Sayın Zararsız'ın tevcih et
tiği soraları şu şekilde cevaplandıracağım :
Yurt dışındaki din görevlilerinin sayısı maalesef
14'iür. Devamlı olarak 14 din görevlisi, kadromuzla
yurt dışında bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Elbette
kifayetli olduğunu söylemek mümkün değil. Kifayet
siz olduğu son derece açık bir gerçek olarak ortada.
Bu kifayetsizliği bertaraf etmek için zaman za
man dinî günlerde, bilhassa Kurban Bayramında,
Ramazan Bayramında 30?ar veya 40'ar kişilik kad
rolarla periyodik olarak, din görevlisi gönderilme
cihetine gidilmiş, ancak bu durumlar bir fayda sağ
lamakla beraber, sağlamış olduğu fayda bizi mahzur
ları bertaraf edecek bir noktaya getirmemiştir.
«Bu din görevlileri kadrosunu takviye edecek mi
siniz?» Evet bu sene bu din görevlileri kadrosunu
takviye edeceğiz. Bunun yanmda ayrıca Ramazan ve
Kurban Bayramında!;! gidişler tarzında değil, 3'er ay
lık 3ö'ar kişilik gruplar halinde, periyodik hizmet ar
zına gayret göstereceğiz. Bütün bunlara rağmen bu
gayretler oradaki din eğitimi açısından duyulan ihti
yacı hiç bir zaman karşılamayacaktır. Türkiye'nin
içinde karşılamış değiliz, Türkiye'nin dışında nasıl
karşılayacağız bu imkânsızlıklar içerisinde. Ancak ya
pabileceğimizin azamîsini yapma istikametinde bir
gayret gösterilmektedir.
Bunun yanmda; yurt dışındaki işçilerimizin, ya
bancıların birtakım zararlı propagandaları altında ol
duktan ifade edildi. Doğrudur. Bugün yurt dışındaki
işçilerimiz, misyonerlerin kesir Hıristiyanlık propa
gandaları altındadır. Bugün yurt dışındaki işçilerimiz
Yahova Şahitlerinin propogandası altındadır. Bugün
yurt dışındaki işçilerimiz bunun yanında, ideolojik
yönden komünizm propogandası altındadır. Bütün
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bu propogandalara karşı, oradaki işçilerimizin Dev
let tarafından sağlanan imkânlar ölçüsünde kendi gay
retleriyle yürüttükleri birtakım faaliyetler vardır ki,
o faaliyetler takdire şayan faaliyetlerdir. BöyleÜkle
millî benliklerini, böylelikle dinî varlıklarını koruma
gayretini sürdürmektedirler. Ancak bu noktada biz
Devlet olarak, biraz yavaş hareket ediyoruz. İnşal
lah bundan böyle, daha canlı bir hizmet kadrosu ha
zırlayıp göndermek suretiyle ihtiyaca bugünkünden
daha fazla cevap vermek imkânım hazırlamaya ça
lışacağız.

I
I
I
I
J
I
|
I

Her gittiğimiz yerde, M. S. P.'li arkadaşımız Barım
da müşahede etti, Sayın Bakanın bu beyanını işçiler dile getirdiler, şikâyetçi oldular. Sayın Bakanım iz demişler ki: «Efendim, Almanya'da emeklilik yaşı 65'tir. Almanlar 65 yaşına kadar çalıştıklarına göre, biz de 70 yaşma kadar çalışalım.» Ama bu noktadaki şüpheleri işçilerin, Türkiye'de sosyal haklara kavuşmaktır. Bu çok istismar konusu oluyor.
Bilhassa dışarıdaki gazeteciler, Türk gazetecüeri veI saire, hep istismar etmişler bu konuyu. Gerçek nedir,
I onu öğrenmek istiyorum.

Bunun dışında, yurt dışı işçilerimizin emekliliği
ile ilgili olarak, bildiğiniz gibi Meclislerde bir kanun
tasarısı vardır. Benden sonra Sayın Sosyal Güvenlik
Bakanı herhalde bu konuda bilgi verecektir. Ben ken
dilerinin görev sahasına şimdilik girmek istemiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Remzi Ydmaz?... Yoklar.

I
5. tşçi şirketlerinin, Almanya'daki işçi şirketleI rinin durumları hakkında, Sayın Bakan yazıh olarak
I açıklama yapabilirler mi, bilgi verebilirler mi? Yazıh
I olarak mümkünse.

I
I
I
I
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, I
I
Sayın Ydmaz sorularım bana bıraktılar.
BAŞKAN — Sayın Külâhlı, sual sorma sırası si I
zin. Buyurun.
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkanım, I

Bir de Sayın Bakanım, bu çalışma müşavirlikleri
ve ataşeliklerindeki din görevlileri için bir yönetmelik çıkarılması herhalde lüzumludur. Ne düşünüyor1ar, ne istikamettedir çalışmalar? Bu Remzi Yılmaz
arkadaşımın suali.
Remzi Yılmaz arkadaşımızın diğer suallerini cevaplandırdılar. Teşekkür ederim.

yurt dışında çalışan işçilerimizden işsiz olanlar işsiz
lik sigortası alır. Bizde bu mevzuat olmadığı için,
bu işsiz kalan Türk işçileri Türkiye'ye döndüklerinde
bu haklarım kaybediyorlar. Halbuki Yugoslavya, ko
münist ülke bile, yalnız yurt dışında çalışan işçiler
için özel bir kanun çıkarmıştır. Şimdi bu haktan do
layı Yugoslavya'ya gelmiş olsalar bile işsiz kalan Yu
goslav işçileri ücretlerini alıyorlar. Sayın Bakan bu
hususta ne derler?

I
I
1
I
I
I

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Külâhh'nın sormuş olduğu
sorular, tarafımdan mümkün olduğu kadar kısa olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, hakikaten bazı noktalarda umumî efkârda tereddütler uyandıran hususlar
üzerinde, benim için de bir açıklama imkânı getirdiği için, sanıyorum fayda sağlayacaktır.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Birinci olarak, yurt dışında çalışan işçilerimiz işsiz kaldığı takdirde, orada işsizlik sigortasından istifade edebiliyorlar. Ancak yurda döndükleri zaman
Türkiye'de işsizlik sigortası mevzuatı olmadığı için,
bundan istifade edemiyorlar. Demin de ifade ettiğim
gibi, Bakanlığımızda bu hususta bir tasarı hazırlanmaktadır ve bu tasarının hazırlanması, gerek yurt
içindeki işsizlik durumu açısından gerek yurt dışındaki işsizlüc durumu açısından büyük ölçüde fayda
sağlayacaktır.

I
I
I
I
I
I
I
{

Yurt dışındaki bu işsizlik sigortasmdaki hususun
bizzat tarafımızdan da tespit edilmesi üzerine, Bakanlığımızda Yurt Dışı İşçi Soruman Koordinasyon
Kurulunda çalışmalar başlatılmıştır, Bakanlığımız
bünyesinde de ayrıca çalışmalar başlatılmıştır. Bu
hususla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile de
bir diyalog içerisindeyiz. Mutlaka bu meselenin halli
yolunda, bir Yunanistan'ın kendi işçisine, bir İtal-

2. Muhtelif partilere mensup parlamenter arkaşlarımîa beraber Almanya'ya gittiğimizde, orada muh
telif suallere muhatap oiduk, muhtelif bilgiler verdi
ler. Bunlardan birisi; Sayın Bakanımız seyahatlerinde
M . S. P.'nin propogandasını yapmış. Köln Halkevinr
de Sayın Erbakan'ın temel atma merasimîeriyle ilgili
filmler göstermiş, broşürler dağıtmış. Acaba bu hu
susta gerçek nedîr, onu öğrenmek istiyorum.
3. Bu Türk - Danış'ta çalışan muhtelif Türk per
sonel var. Bunlar, bir kısımları aşırı sol düşüncelerle
malul, biliniyor ve oradaki işçilerle ahenkli biçimde
bir çalışma içinde değiller. Bu hususta, acaba Çalış
ma Bakanlığı olarak Alman makamları ile temas
edip, bir şeyler yapmak mümkün olabilir mi?
4. Sayın Bakanımız yurt dışına gittiklerinde, bir
beyanda bulunmuşlar emeklilik yaşı ile ilgilâ olarak.

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
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ya'mn kendi işçisine tanıdığı imkânı biz do Türkiye
olarak kendi işçimize tanıyacağız, tanımak mecburi
yetindeyim.
Yine yurt dışı seyahatimiz sırasında, Millî Selâmat Partisinin propagandasını yaptığımız hususunda
birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Köln'de bir
filmin, Sayın Erbakaa'ın temelini attığı bir fabrika
nın veya birkaç fabrikanın filminin gösterildiğinden
bahsedilmiştir. Şimdi şunu büyük bîr samimiyetle
ifade etmek isterim; ben yurt dışma Partimin pro
pagandasını yapmak için gitmedim.
Ben yurt dışında sahipsizlik duygusu içinde bulu
nan işçi kardeşlerimizin sahipsizlik duygusunu gider
mek, onların yıllardan beri halledilmemiş olan problerini tespit etmek, kendi gözümle kendi kulağımda
tespit' etmek ve bunun neticesinde ne yapılması lâ
zım gelirse geceli gündüzlü çalışarak onu yapmak
düşüncesiyle gittim ve yurda döndükten sonra yaptı
ğımız çalışmalar da bu maksadımdan samimiyetini
ortaya koymaktadır. Ancak yurt dışında yapmış ol
duğumuz bu seyahatler esnasîiıcla elbette 14 yerde
işçilerimizle toplantı yaptım. Bu toplantılara giderken
buradan Çalışma Bakanı olarak hazırlıklı gittim.
Yapmış olduğumuz hazırlık neydi? Yapmış oldıığnmuz hazırlık, Çalışma Bakanlığı olarak, Türkiye ağır
sanayi hamlesini takdim eden bir broşür götürdük.
Bundan 50 bin tane bastırdık. Bunda tek bir M. S.
P. kelimesi yoktur. Bu, Türkiye. Cumhuriyeti Hükü
metinin 1976 yılında başlattığı ve İ977 yılında devam
ettireceği ağır sanayi hamlesini yurt dışındaki işçi
mize tanıtan bir broşürdür, İsteyen her arkadaşıma
bu broşürü gönderirim. Açar tetkik eder, tek bir
M. S. P. kelimesi yoktur. Hazırlanmış olan bu bro
şürde yurt dışındaki işçimizin en fazla ilgilendiği ve
en fazla merakla beklediği bir hususun cevabı var
dır. Türkiye'ye dönmek istiyoruz, paramız var, ya
tırım yapmak istiyoruz; Devlet bize yol göstersin ve
ya Devlet garantisi altında yatırım yapmak istiyoruz,
demektedirler. Daha önce kurulmuş olan birtakım
şirketlerin kendilerini aldatması dolayısıyle * Bütün
şirketlerin demiyorum - bazı şirketlerin kendilerini
aldatması dolayısıyle, artık işçilerimiz kendi açıların
dan bir ortaklık kurmaktan ziyade, Devlet garantisi
altındaki yatırımlara iştirak etmek istiyorlar. İşte bu
broşürde onun da cevabî vardır. Hangi yatırımlara
ortak olabilirler ve bunun yanında, bunun içerisinde
işçi kardeşlerimizle temastan, yatırımlar hususundaki
temasları devam ettirebilmek için şurada, «yatınralarınızla ilgili ayrıca bilgi almak isterseniz, Çalışma Ba-
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kaiiî't'i.ı ..ı U İU«u» kartuk» dıyoı'uz. Çalışanları
Y^lti-ıiia Teşvik büromu diye bir büro kurduk. Bu
L'LÖ i^'LyC teölı Bu büronun Çalışma Bakanlığmt ı 1, ic ^ c"< S mzyl Bakanlığından 2 temsilcisi
LMJAf'ı 4-n 2 tcî~*al<rl ohnak üzere 6'kişilik bir
Uho ( K i 1 r^V jet ^ s . e n r e ' ' *cJiı. Hizmeti yurt
(' ^ ' "a f > i" "^ °n' l^Jcft?l*r'Kn,
yatırım yap- \ 'Atj n K kr'idc^cinîiVn Devlet garantisi aî*mlı iv..1:!», " T 3İ yatırır 1 » kakabilecekleri hususun^ â^ Ea*-'i ı yan i d ^ndaîJ işçîleıim'z büyü'k bir tediif'ı-a''L "» . r " ' ' ' - ' > . D'r cTj,'a salı issizlikten şikây~if"'° ' İV.?-/"" Tt'fk^ye'ye d 3iilnce halimiz ne olao A , cmö" "'. tTjrıi!nHw.;B ne olacak, sosyal güven' \ J j . j t " ıj- i'e c'a^ak, paşalarımızı nereye yatırarZ ?., Tslijt'CtC
1975 y»lırla başlayan 1977'de
'îjvr^ı eieıa u^ıs sanayi hanjîeîc Ay1 e ilgili olarak bir
'" î^î.' s " 2 ~ Kom'dc s *s4es <1l", sadece Köln'de gösl* e M ı r \ ; i "Û:H "u olsaydı da bunu yurt dışındaki
r
v jn ' *'- ' -3î/c sociere'jilseydik. O Devlet namına
yvj " **ı L"' jP* - i . E ı y~l •; J!PT ^ L H Î Selâmetin yaU-*vr* jn o ' ı r ? \ p o^"iınua emıiyoiusz, Devlet naml
ın yı\ ı
- 3 o fıîrc Köln c"e gösterilmiştir, baş" ı yeu-î2 le gv> e^ncnıiŞcH Bunu belirtmek isterir^.
CEMAL K Ü L Â H O (Barca) — Hangi konuda idi
S^jm Bakan? Ne filmi idi? Filmin adı neydi?.
BAŞKAN — Sorunuza sordunuz Sayın Külâhlı,
lütfedin.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devam
la) — S o n s u z a eeva|> veriyorum, yani o film orada
gösferîİEîiçfâr.
Baaan yasmada Tâek - Danış. Türk - Daıuş'm Ça
lışma Bakasîl^a ile M? alâkası yoktur. Ancak l'ürk BniKş hskkmda, bazı personeli hakkında yurt" dışın
da şikâyetler vaki oldu. Bu şikâyetleri bendeniz tes
pit eti'm ve bu ihsasla gerekli -temaslara da başladiğıraı belkütnıek isterim, neticesini almadığım için
şimdi size bir cevap verme imkânım yok.
Yort d'ş.'îîda çok fazla yankılar uyandıran ve Saym KülâMı'ımı da işaret ettiği gibi istismar edilen
hk mevzu, feeaîm emeklilik yaşı konusunda söylediğisa seslerdir. Yarf dsşında şu anda . Parlamentoya
sevk ediliîafş olası kanun tasarısını işçi kardeşlerimiz
üç şekilde anlamaktadır. Herkes bir başka türlü
mû^yaıi eSd/ls herkesin aniayışma göre aydınlatıl
ması lâssüji, Bii' kssiîiı diyor ki: «Türkiye'de bir kaKSÜÜ çjLiüsm^ AHmanya'da, Hoilaîida'da, Belçika'da
çnkşia-kea bizi tas'edn 65 yaşsııda emekli edin, bura
daki KKİesscsa'erdesi eKieklülk iBaaşrmızı alalım, bu156 —
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43'den 42'ye insin» diye bir referandum
İsviçreli vatandaşın % 75'i reddetmiştir.

radnki duruma göre,» Mümkün mü? Ba mümkün
değildir, bu mümkün değildir; birinci cevap bu.

yapıldı;

Demek ki, yurt dışındaki milletler -hani yetiş
mek istediğimiz milletler, «muasır medeniyet seviye
sine yetişelim» diyoruz, «çağdaş uygarlık düzeyine
yetişelim» diyoruz- Onlar bizden daha hızlı koşu
yor, daha fazla çalışıyor saat olarak, daha uzun
çakş?yor yaş olarak. Bütün bu realiteler gözler önün
de, Türkiye olarak bunlara yetişeceğiz. Nasıl yeti
şeceğiz? Onlardan daha hızlı koşmadEkça, onlardan
daha çek çalışmadıkça bu mümkün mü? Mümkün
değil. O haMe «daha çok çalışmamız lâzım» diyo
ruz. Onun İçin bir realiteyi gözler önüne seriyo
ruz,

Bu kanan tasarısı hakkında 2 ne! düşünüş: «Efen
dim, Türkiye'de bir kamın tasarısı çıkarın, bir tasa
rı varmış, bu tasarıyı biran önce kanunlaştom, Tür
kiye'ye dönelim biz, 55 yaşını da orada tamamlaya
lım veya borada tamamlayıp dönelim, 55 yaşmda ora
da emekli olalım, ama Almanya'da aîm?.ş olduğumuz
en yüksek ücret esas alınarak bizi emeldi e^İHL» Bu
da mümkün değil. Sadece bir yol var: Sosyal gü
venlik anîaşmaîaııyle işveren tarafından
yatırılmış
olan sosyal sigorta primlerinin Türkiye'ye transferi
sağlanırsa, o takdirde bîr şeyler düşünülebilir, bir
takım imkânlar doğabilir dedi. Yoksa, bunun dışın
da birtakım imkânlardan söz etmek yersiz olur.

«Efendim, Türkiye'de 2 milyon işsiz var»
O ayrı mesele; hem ona iş bulalım, ama bütün
çal'şmamrZ! dinamik bir çalışma hedefine yöneltelim,
fiJyomz. Onun için yapmış olduğumuz bu konuşmamn yankıları devam ededursun, Çalışma Bakanı ola
rak. b;i yankıları bertaraf edici yurt dışında yapmış
olduğumuz konuşmaları özetleyen bir broşürü hazır
ladık, kısa zamanda göndereceğiz; her haMe o istis
marlar sona erecektir.

«Tasarı nedir?» Tasan, yurt dışında geçen hiz
metlerle yurt içinde geçen hizmetlerinizi; yort dışın
da geçirmiş olduğunuz hizmetlerin gerek işçi tarafın
dan gerek işveren tarafından yatmhnîş primlerinin
oraya yatırıldıktan sonra, ayrıca Türkiye'de yatırıl
ması neticesinde size bir emeklilik imkânı getirmekte
dir. Kanunun manzarası budur, geldiği saman ay
rıca görüşler serdediMr... Bunları açıkladık.
Bunları açıkladıktan sonra, Çalışma Bakana oiarak değil, bir milletvekili olarak şahsî görüş itibarîy
le kendilerine gözleri önündeki bir değerlendirmeyi
hatırlattım. Nedir bu değerlendirme? Bu değerlen
dirme şudur: Yurt dışındaki bütün işçilerimiz yaşı
25 olsun, 30 olsun, 35 olsun «emeklilik, emeklilik,
emeklilik» diyorlar, herkes «emeklilik» konuşuyor.
Şimdi kendilerine bir Çskşma Bakanı olarak benim
emekliliği değil, çakşmsyı düşündürmem Hâsım, Ve
oradaki çalışma hayatından örnekler verilim» BÎIgün Almanya, Hollanda, Belçika, yani yurt dışın
dan işçi getirip de çalıştıran bütün bu ii'kcler, geliş
miş ülkeler, bütün proMeîrJeriııi hemen hemen hal
letmişler. Yol meseleleri bitmiş, sanayifcşme mese
leleri bitmiş, bütün meseleleri biteiş; bitmiş oldu
ğu halde ve gördüğünüz gibi demin de arz ettim,
az çok işsizlik problemleri da olisga halde, bu üükeîer bu işsizlik durumuna rağmen kalkıp da «daha
erken yaşta emekli olalım», «çalıdan kitleyi daha
evken emekli edelim» diye bir aksiyon içi" de değil
ler. Ne orada bir sendika, bu çalışıma içerisinde, î:e
orada bir parti bu çalışma içerisinde, ne orada bir
teşekkül bu çalışma içerisinde. Bütün fpyret^riy'e
çalışmayı hedef almışlar, 65 yaşma kadar ça^ş-syorlar. Bııımn yanında İsviçre'de bir referandum ya |
pıldı, hatırlayacaksınız. «Haftalık çalışma saati 1

İşçi şirketleri hakkında yazılı bir bilgi istediniz,
fakat hemen ifade edeyim: Bonn'da kurulmuş olan
Alrnanya'daki İşçi Şirketler Birliğinin bugün sanı
yorum 22 tane üyesi var. Bu 22 işçi şirketi Türki
ye'de şirket olarak yatırım yapmak istiyor veya ba
zı yahrısıılara katılmak istiyor. Bu şirketler birliği
nin temsilcisini Türkiye'ye davet ettim, kendisi geld'; buradaki yatırımcı kuruluşlarla münasebetler kur
du. Bunun yanında birtakım şirketler de Türkiye'de,
yani işçilerimizin kurmuş olduğu şirketler de Türki
ye'de yatırım yapmak istiyorlar.' Bu hususta Bakankğ-mızm kurmuş olduğu büro, şirketlerle temas halin
dedir, faaliyet halindedir. Şu anda bir doküman
yok, henüz bu işin başındayız.. Doküman vermek
için do şöyle bir süre zaman geçmesine ihtiyaç var
dır.
Bunun yanında Çalışma Bakanlığı müşavirlik ve
ataşeliklerinde çalışan din görevlileri için yönetmeliktsm bahsettiler. Sadece din görevlileri için değil,
biiîün müşavir, ataşe ve din görevlilerinin faaliyetleri
itibariyle nasil çalışacakları hususunda bir prosedüre
sahip kılacak köklü ve çerçeveli bir yönetmelik hamrkğı içerisindeyiz, yeni bir yönetmelik hazırlığı
içerlerdeyiz, bunu da bilgilerine arz ediyorum.
Teşekkür ederim^
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan.
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Buyurun Sayın Köyîüoğlu.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, sual ve cevaplar kısa olacağına göre,
ben de sualimi özetle şöyle sormak istiyorum:
İş Kanununda bir madde vardır, sakatlar ve hü
kümlüler için. Burada bir nispet var. Bu nispetin
artırılması hususunda ve bu maddenin, bu kanunun
tatbikatı hakkında görüşlerini kısaca özetlemesini arz
ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğftj.
Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Çok teşekkür ederim, Bendeniz bu ma
lumatı sizlere arz etmek istemiştim, ama vaktin dar
lığından, zamanın da tahditü olmasından arz ede
medim. Bu vesileyle arz edeyim.
İş Kanununun bu maddesinin değiştirilmesinden
ve bu oranların artırılmasından önce gelen husus,
bunun tatbikinin Iâyıkıyîe yapılmasını sağlamaktır.
Maalesef bunun tatbikatında bugüne kadar köklü bir
çalışma yapılmamıştır. Şimdi biz, iş müfettişleri
miz vasıtasıyle bu köklü çalışmanın içerisindeyiz.
Yakın zamanda yapmış olduğumuz tespitlere göre,
kanunun öngördüğü bu oranlar çerçevesinde bugün
münhal sakat iş kadroları sakatlar için 4 356'dır.
Buna karşı 23182 sakat, sırada iş beklemektedir.
Eski hükümlüler açısından 9 836 eski hükümlü sı
rada bekliyor, 9168 eski hükümlü münhalı" vardır
kadroda. Demek oluyor ki, iş teftişini çok sıkı bir
şekilde yaptığımız takdirde -ki başladık, genelge
lerini gönderdik- eski hükümlüleri tamamen yerleş
tirebileceğiz. Buna karşı, sakatların ancak 1/6'sım
yerleştirebileceğiz. Sakatların ancak 1/6'sını yerleş
tirmek hususunu gerçekleştirdikten sonra, diğer sa
katlar için ne düşünüyorsunuz? İşte oylannıza ara
edilecek bu bütçe içerisinde 5 milyon lira para koy
duk. Bu 5 milyon lira para ile sakatlara özel-işyer
leri kuruyoruz. Bu özel işyerlerinde sadece sakatlar
çalışacaktır ve böylece Devletin sakatları himaye et
mesi hususundaki görüşü greçekleştirihniş olacak
tır* Malûmaten arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Okur buyurun.
MEHMET ZEKİ OKUR (Zonguldak) — Sayın
Başkanım, benim sorularımın büyük bir kısmı cevapfandırıldığı için sadece bir iki hususu öğrenmek
istiyorum.
1. Eş ve çocukları Türkiye'de bulunan ve halen
Almanya'da çalışmakta olan vatandaşlarımızın ço
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cuk paralarım tam olarak alabilmeleri için, daha ön
ce yapılan anlaşmanın ilgili maddesi düzelttirilmiş
midir?
2. Bir ataşelik nezdinde bir din görevlisi bulun
ma kaydı kaldırılmış mıdır? Halen büyük merkez
lerdeki çalışma ataşeliklerine birden fazla din gö
revlisi gönderme imkânları var mıdır?
3. Millî Eğitim Bakanlığı ile temasa geçilerek
yurt dışındaki çocuklarımızın din ve ahlâk eğitimleri
için öğretmen gönderilmesine gayret ediliyor mu?
Teşekkür ederim^
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okur.
Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Okur'un sormuş olduğu 1 nci soru,
Sosyal Güvenlik Bakanlığıyle ilgili bir soru. Çünkü,
Sosyal Sigortalar Kurumu vasıtasıyle takip edilen
bir husustur bu. Bu açıdan Sosyal Güvenlik Bakanı
mız tarafından cevaplandırılması daha münasip olur.
İkindi olarak «Bir ataşelik nezdinde bir din görevlMs bulundurulur hususundaki prensip tam olarak
uygulanıyor mu?» diye bir soru tevcih edildi.
Şunu hemen ifade edeyim: Gerçekte bir ataşelik
te bir din görevlisi kâfi değildhv Şu anda yapmış
olduğumuz çalışma, gerek Almanya'da gerek Hol
landa'da, gerek Belçika'da işçi kardeşlerimizin oran
itibariyle kesif olduğu bölgeleri tespit ediyoruz. Bu
bölgelere göre bir kadrolama sistemine gidiliyor.Öyle ataşelikler Vardır ki, meselâ Essen bölgesin
deki ataşeliğimiz çevresinde 200 binden fazla işçimiz
var; ama öyle ataşeliğimiz vardır ki çevresinde 10 bin
işçimiz vardır. Şimdi o ataşelik kadrosuyle o ataşe
lik kadrosu bir tutulamaz.
İşte bu hususları dikkate almak suretiyle Yurt
Dışı İşçi Sorunları Geney Müdürlüğümüzde şimdi bir
çalışma başlamıştır. Kadrolaşma, orada bulunan iş
çi sayısına göre olacaktır. Böyle olunca, bazı yer
de belkii beş tane din görevlisine ihtiyaç olacaktır,
bazı yerde bir din görevlisi kâfi gelecektir; bugünkü
çerçeve içerisinde yapılan çalışmalardır bunlar.
Yurt dışındaki işçi çocuklarının dinî ve millî eği
tim meselesi üzerinde demlin biraz durdum. Sayın
Özkul'un sorusuna vermiş olduğum cevap da aslında
yarım kaldı.
Sayın Özkul'un bu sorusuna yazılı olarak ayrıca
cevap da vereceğim ve bu cevapla hakikaten biBıunesi lâzım gelen birtakım hakikatler öğrenilmiş olacak
tır.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Tosyalı, buyurun.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, şu sorularımı arz etmek istiyorum:
4841 sayılı Çalışma Meclisi Kanununun 17 nci
maddesi gereğince 7 - 8 Mart tarihlerinde, Çahşma
Bakanlığımızca, işveren, işçi ve Hükümet temsilcile
rinden müteşekkil bir ekonomik kurultay toplantısı
yapılacakmış.
Matbuattan öğrendiğimize göre, kurul toplantı
sına dair bazı tereddütler, bazı sorular var.
Meselâ Türk - İş, yeni kurulmuş olan Hak - İş'in
bu Çalışma Meclisine iştirakini sağlamanın ve diğer
birçok yıkıcı eylemleri bulunan DİSK'in çağınlmasının, memleketimizin İş hayatına menfî etkisi ola
cağını iddia etmektedir.
Sayın Bakanın bu husustaki düşünceleri nedir,
bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı.
Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Başkan, Sayın Tosyalı'nın sormuş
olduğu soruya vereceğim cevap şudur:
Bakanlık her şeyden evvel kanun ne derse onu
uygulamak mecburiyetindedir.
Gerek Teşkilât Kanunumuz, gerek 274, 275
sayılı kanunlar ve gerekse çalışma hayatım tanzim
eden diğer kanunlar, Çalışma Bakanlığının işçi camiasıyle olan münasebetlerini tanzim ederken, bazı yer
lerinde Çalışma Bakanlığına muhatap o!arak «En
fazla üyeye sahip olan işçi teşekkülü» ifadesini kul
lanmıştır, bazı yerde işçi temsilcilerinden bahsetmiş
tin
Kanunun, «En fazla üyeye sahip işçi teşekkülü»
ifadesini kullandığı yerde, elbette bu husus dikkate
alınacak, muhatap, en fazla üyeye sahip işçi teşek
külü hangisi ise o olacaktır; bugün için Türk - İş'tir
ve kanunun bu hususta öngördüğü hükümler çerçeve
sinde, münasebetler bu şekilde yürütülmektedir.
Meselâ yurt dışındaki teşkilât kadroları içerisine
gönderilecek olan sendika uzmanı; bu sendika uz
manının tespitinde kaç sendika uzmanı gönderifecekse Çalışma Bakanlığı bunu Türk - tş'e bildiriyor,
Türk - îş'de o bildirilen sayının iki kat sayısına aday
olarak bize gönderiliyor, biz o iki katın içinden yarı
sını kadroya alıyor ve hizmete sevk ediyoruz.
Bu ve buna benzer yerlerde elbette en fazla üye
ye sahip olan işçi teşekkülü muhatabımızdır; ama bu
nun dışında, Çalışma Bakanlığının işveren temsilci
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leriyle münasebetlerinden, işçi temsilcileriyle münase
betlerinden bahsedildiği yerde, artık muhaatabı bü
tün işçi kesâmini temsil eden camiadır. Bütün işçi
kesimini temsil eden camia dendiği zaman, demin ko
nuşmalarım sırasında arz ettiğim gibi, bugün mem
leketimizde mevcut olan konfederasyonlar bu top
lantıya çağrılmışlardır.
Bunun ismi Çalışma Meclisidir ve işçi, işveren,
devlet üçlüsünün bir araya gelmek suretiyle; çalışma
hayatı üzerinde birtakım meseleleri görüşmesi, birta
kım asgarî müştereklerde birleşmesi ve o noktalarda
artık kimsenin kimseyi itham etmemesi, kimsenin
polemik yapmamasına imkân vermesi içindir.
Kanunun öngördüğü Çalışma Meclisi, işte bu
düşünceyle 7 Mart tarihinde toplantıya davet edilmiş
tir. Eğer o maddede en fazla üyeye sahip işçi teşek
külü ifadesi obaydı, o zaman sadece Türk - îş'i
çağnrırdık. Böyle denilmediği, «îşçi temsilcileri» de
nildiği için, bu konfederasyonları bu toplantıya ça
ğırdım. Çağırırken de tamamen matematik olarak
değil; ama hangisinin bizim kayıtlarımıza göre üyesi
fazlaysa onu dikkate almak suretiyle bir sayı tespit
ettik ve bu sayıya göre «15'ten az olmaması lâzım
dır» kaydını da dikkate alarak bu sayıyı tespit ettik
ve kendilerine bildirdik.
Bugün basında, şurada veya burada bazı konfe
derasyonların bu toplantıya katılmayacakları, şu ve
ya bu maksatla bu toplantıya katılamayacakları ifade
edilmektedir.
Demokratik özgürlükten bahseden kişilerin katıl
maması için hiçbir gerekçe bulunamaz. Mademki
demokrasi vardır, gelsin katılsın; demokrasi budur.
Bunsuz demokrasi olur mu? Olmaz; gelecekler, katı
lacaklar. Gelmelerini temenni ederim, katılmaları
nı temenni ederim.
Karşılıklı olarak birbirinin uzağından birbirini it
ham edeceği yerde, gelsin bir masa etrafına otur
sun, meseleleri görüşelim, işçi meselelerini görüşelım.
^H
Biz, Çalışma Meclisinde siyasî meseleleri görüş
meyeceğiz; biz Çalışma Meclisinde işçi meselelerini
görüşeceğiz, kimin işçiler hakkında bir görüşü var
sa görüşeceğiz; bu hususta da sanıyorum ücret po
litikasını görüşeceğiz.
Ben, bütün davet edilmiş olan işçi teşekkülleri
nin bu toplantıya katılacaklarına inanıyorum, inan
an* budur. Belki bazı hoşnutsuzluklar vardır; ama
resmen bana yapılmış ben katılmayacağım diye bir
itiraz, bir yazılı müracaat, hele bir muhtıra hiç va
ki olmamıştır, belirtmekte fayda görüyorum.
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Teşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
M Ü F İ T BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Baş
kamın, bir konuda Sayın Bakana bir soru sormak
istiyorum.:
BAŞKAN — Soramazsınız efendim, bitti efen
dim, soramazsınız.
Sayın Bayraktar, yok böyle bir şey, lütfedin,
rica edeyim; suallerin sorulacağı zamanı ilân ettik,
arkadaşlardan aldık sualleri tespit ettik ve sorduk.
Lütfedin efendim, Sayın Bakan burada, siz de bu
radasınız özel oksrak öğrenebilirsiniz efendim.
M Ü F İ T BAYRAKTAR (Bolu) — Bîr şeyin' ten
virini isteyecektim.
BAŞKAN — İşte özel olarak tenvir okırsroîuz
efendim. Ne yapalım, bu imkâna sahip değilim,
lütfedin.
Sayın Bakan, sualler bitmiştir, çok teşekkür ede
rim efendim.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Ben de teşekkür ederim efendim. (M. S. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Tığlı, _ Saym Hüseyin- Erçeük söz sırasını size veriyor, buyurun efendim.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; Çalışma Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmama
başlamadan
evvel hepinizi saygıyle selâmlarım.
Değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının gö
revleri 4841 sayın Kuruluş Yasasının- 1 nel madde
sinde şu şekilde belirtilmiştir:
1. Çalışma hayatının düzenlenmesi,
2. Çalışanların yaşama seviyelerinin düzeltilmesi,
3.' Çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki müna
sebetlerin. memleket yararına ahcoklendirilmesi,
4. Memleketteki çaljşnsa gücümün genel refahı
artıracak, bir biçimde verimli kılınması,
5. Tam çalışmanın -sağlanması.
Değerli milletvekilleri, yasanın bu açık hükmü
karşısında son iki yıl içinde bu bakanlığın başına
gelmiş sayın bakanlarımızın neler yaptıklarına hep
birlikte bakalım.
Bu Bakanlıkla daimi ilişkileri olan işçi sendika
ları, işveren sendikaları, iş arayan işsiz vatandaşlar,
iş yerlerinde haksızlığa uğrayan işçiler, bu Bakan
lığın çalışmasından şikâyetçidirler. Bu şikâyetler son
iki yıl içinde büyük boyutlara ulaşmıştır. Bunlar yet
miyormuş gibi, yine son iki yıl içlinde, yıllardanberi bu Bakanlığın çeşitli kademelerinde şerefli görev-
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ler vermiş devlet memurları da büyük bir huzursuz
luk ve «Yarın» endişesi içerisine düşmüşlerdir. Bü
tün bunlara sebep nedir?
Değerli milletvekilleri, bütün bunlara sebep; iki
yaîfck MC iktidarında, bu Bakanlsğuı basma gelen
.sayın bakaüann devlet adamlığı bilgi ve tecrübesinden
yoksun oluşlarıdır. Kusurları sadece bu olsa, belki
mazur görülebilir; ama onlar, bu kusurları yanında,
kanun ve nizam tanımayan, ülkenin değil, sadece
benlin partimin ve partililerimin çıkarları önemlidir,
düşüncesinden hareket ederek Çalışma Bakanlığın»
bugünkü dısmîss getirmişlerdir.
Değerli milletvekilleri, bugünkü durum
nedir,
hep beraber e s a bakalım:
Balcınız, üükeîsîirin en büyük işçi kuruluşlarından
birisi olan Türk-İş'in Sayın Başkanı ve Kontenjan
Senatörü Halil Tunç, Senatoda yaptığı konuşmada
neler söylüyor Bakankk halikında: «Atatürk düşman1#. ve gericiliğin kaynaklandığı 'kurulaşSardan biri
si de Çakşnaa Bakankğsdar. Yurt İşL»
t FEMMt CUMALIOĞLU (İstanbul) — Hak
kında aklî rapor vardır.
SAEMÎ TIĞLI (Devamla) — Onu tayin
eden
yere verirsiniz, alâkalı yere verirsiniz, hakkında aklî
rapor varsa.
İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Ver
dik efendim.
BAŞKAN — Sayın Tığlı, siz konuşmanıza devam
edin, sataşmalara cevap vermeyin itlafen.
SABRI T I Ğ L I (Devamla) — Basıa sataşırlarsa
aynen cevap veririm sayın Başkan.
ŞENER BATTAL -(Konya)
— Sataşma değil
bu.
BAŞKAN — Cevaplamazsanız vaktinizden kay
betmemiş olursunuz Sayın Tığh.
SABRİ TÎĞLI (Devamla) — Devam ediyorum:
«Yurt içi ve yurt dışı istihdam sorunlarının ala»
bildiğine cc-Hş&ği ve çözüm beklediği son yıllarda sa
yın Çalışma 'Bakanları bunları bir kenara itip, rad
yo, televizyon ve basında, bu iş!er mükemmel ya
pılıyormuş glfol, beyanat vermekte, Türk kamuoyu
nu yanıltarak, dikkatleri bu istikamete çekerek Çahşma Bakanlığı ve bağlı kuraîuşkıirım din adamla
rıyla doldurmakla meşgul olmaktadırlar. Din adam
larına saygısız vardır; fakat Çalışma Bakanlığı tek
nik bir bakanaktır; tecrübe ister, teknik ister. Dev
let dairelerinin bu şekilde işgal edllirceslne değiştiril
diği Cumhuriyet tarihinde Ok defa görülmektedir..»
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) - - Onların
hepsi
yüksek tahsillidir, Patrona Hali! gibi cahil değil.
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BAŞKAN — Sayın Abbas, sayın Abbas...
II lerinden edilmiş, istifaya zorlanmış ve yerine partiB
militanlar alınmıştır.
SABRİ TIĞLI (Devamla) — «.. Gaye kadro bo
«Burada bir tek örnek verebilirim; şüphesiz çok
şaltmak ve yerine, mensup oldukları partinin ben
örnek
verebiliriz. İstanbul Bakırköy İş ve İşçi Bul
delerini almak. Ama devletin işi yürümezmiş, pek
ma Kurumu şubesinde 1952 yılından beri çalışan,
çok soruda karşı karşıya kalan vatandaşın işi yapıloranın şefliğini yapan ve bütün bölgenin, işyerlerinin,
mazmış. Bunları düşünen mesul bir kimse yoktur.
sendikaların, işçilerin tarafsız hareketleriyle saygısı
Cumhuriyet tarihinde asla böyle bir idare görülme
nı kazanan, kimseye sırasının ötesinde iş vermeyen
miştir. Bütün gücü parti emeline hizmet eden insan
Nezahat
Erim isminde bir hanım memur, büyük li
ların, dairelerde, oradan oraya dolaştığı bir arena
yakat sahibidir. - İstanbul'daki görevim müddetince
haline getirilmiştir..»
kendisini çok yakından tanıdım - Ani bir emirle IzHÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Kendisi Türk-Iş'i
mir'e nakledilmiş.»
bir siyasî partiye angaje ediyor.
HÜSEYİN ERÇELlK (Denizli) — Biri de BurBAŞKAN — Sayın Abbasi, rica ederim.
dur'a nakledilmiş.
SABRİ TIĞLI (Devamla) — «.. Milletin alın te
SABRİ TIĞLI (Devamla) — .. «Orada da rahat
ri ile ve binbir güçlükle ödedikleri verginin, devletin
bırakılmamış, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Mü
gayesi ve varlığı dışında bir parti amacına sarf edil
dür Muavini bizzat gitmiş, «Ayrılacaksın, istifa edemesi, partizanlığın ta kendisidir. Yıllardır işsiz va
tandaşa hizmet eden, İş ve İşçi Bulma Kurumu ar I çeksin, çünkü, biz karar verdik sizi çalıştırmayaca
ğız» diye elinden 15 Martta emekli olmak için zorla
tık bir millî kuruluş olmaktan çıkmıştır. Hiç kimse,
[
İş ve İşçi Bulma Kurumuna artık bundan böyle mil- r belge almış.»
ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Orada do
lî kuruluş gözüyle bakmamahdır. Bu kuruhış, I
ğup, orada ölecek değil ya.
M. S. P.'li partililere iş bulmakta görevli hâle geti
BAŞKAN — Lütfen efendim.
rilmiş, M. S. P.'nin bir organı halinde çalıştırılmak
tadır. İş ve İşçi..»
SABRİ TIĞLI (Devamla) — «Oradan da, eğer
ŞENER BATTAL (Konya) — Keşke öyle olsa.
I istemezsen başka yerlere süreceğiz tehdidinde bu
(A. P. sıralarından gürültüler)
lunuyorlar. Bu, örneklerden birisi sayın milletvekilSABRİ TIĞLI (Devamla) — «Keşke öyle olsa» I leri.
«Tarafsız çalışmalarıyle daima örnek bir devlet
diyor. İşte, bu, Anayasaya, yasalara saygısızlığın ta
kendisidir, «Keşke öyle olsa» diyor.
I dairesi olduğunu simgeleyen İş ve İşçi Bulma Kuru
mu tarumar edilmiş, tecrübeli, bilgili ve yetişmiş mü
ŞENER BATTAL (Konya) — Bendeniz ifade
dür ve memurlar başka şubelere, orada 2-3 ay kal
ettim.
dıktan
sonra başka ünitelere nakledilerek ayrılmaya
SABRİ TIĞLI (Devamla) — «İş ve İşçi Bulma
mecbur edilmiş, kurum âdeta işgal edilmiş bir ülke
Kurumu, tüm Türk vatandaşlarına iş bulmak için
ye benzemiştir.
kurulmuş, partisine bakmadan..»
I
«Kurumda çalışan ve kurumda açılan mescitlerÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — «Öyle I de namaz kılmayan, Millî Selâmet Partisine kayıtlı
değildir» demek istiyor.
II olmayan herkes uzaklaştırılmıştır. Bizzat Bakanın
BAŞKAN — Sayın Zararsız, lütfen efendim.
ve yüksek seviyedeki yöneticilerin anailkesi, karde
SABRİ TIĞLI (Devamla) — .. «Rozetine bak
şimiz tabiriyle işe yerleştirdiklerinin hepsi parti ve
madan, rengine bakmadan, dinine, mezhebine bak
parti derneklerine kayıtlı kimselerdir»
madan iş bulmak için kurulmuş bir teşkilâttır. Kim- I
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Yalan
senin babasının çiftliği değildir. Orayı çiftlik hale ge
I söylüyorsun.
tirmek isteyenlerden de günü gelince bütün bunun I
SABRİ TIĞLI (Devamla) — «Yeminli olarak
hesabı, bütün açıklığıyle sorulacaktır.
I
I girmekte ve çalıştıkları oda ve servislerde konuşulan
ları daha yukarıya rapor etmek suretiyle ispiyon gö«İş ve İşçi Bulma Kurumunda yapılan memuri
yet naklinin 30 yıldaki tutan, son 10 ay içinde ya I revi yapmaktadırlar. Bu sebeple, devlete hizmet eden
memurlarda huzur ve sükûn kalmamıştır. Çalışma
pılana kadar olmamıştır. Son 10 ay içerisinde
I
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları baştan sona bu hâle
500-600 memurun nakli yapılmış, yani İş ve İşçi
bezgin,
Bulma Kurumundan son 10 ayda 500-600 memur yer» II gelmiştir. Artık, memurlar çalışmamakta,
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küskün, yarınının ne olacağından endişe eder duru
da, bozuk bir moral çöküntüsü içinde bulunmakta ve
vazife yapmamaktadırlar.
«Çalışma Bakanlığının aslî görevlerinden
olan
çalışma hayatının dengeli, adaletli, işçi - işveren iliş
kilerinin ahenkli yürütülmesi sorumluluğu artık bir
tarafa bırakılmış, seçim döneminin yaklaştığı bu gün
lerde memurlara Çalışma Bakanlığı ve bağlı ünite
lerin araçları verilmek suretiyle memurlar pazar gün
leri köy köy dolaştırılarak partinin
propagandası
yapılmaktadır.
Açıkça Anayasa
çiğnenmektedir.
Çünkü, Anayasa ile, devlet memurunun politika ile
uğraşması yasaklanmıştır. Bu da yetmiyormuş gibi,
Avrupa'ya giden Sayın Bakan, hediye olarak dağıt
tığı takvimlerin parasını, 150 bin lira civarında Türk
Lirasını Çalışma Bakanlığından almış; bununla da
kalmayıp, M. S. P.'nin propagandasını yapan ve sa
yın Erbakan'ın bir önsözüyle başlayan broşürü de
125 bin lira vermek suretiyle bastırmış ve Almanya'
da dağıttırmıştır.»
BAŞKAN — Sayın Tığlı, vaktiniz doldu efendim,
Lütfen tamamlayın.
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Bitti efendim, son
cümlem.
Değerli milletvekilleri, Sayın Tunç, Çalışma Ba
kanlığı hakkında bunları söylüyor. Bunlar, sıradan
birinin sözleri değildir. Kamuoyunda çok
büyük
ağırlığı olan bir kuruluşun başının sözleridir. Çalış
ma Bakanlığı kurulduğu günden beri, bugünkü ka
dar ağır töhmet altında kalmamıştır. Sayın Baka
nın bunlara ne cevap vereceğini merakla bekliyo
ruz.
Hepinizi saygıyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından
alkışlar)
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Senatoda cevabını verdim.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Biz de öğrenmek
istiyoruz.
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Cevabını okur, sız de öğrenirsiniz. Sayın Tunç
konuşmasından pişman oldu.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sinirlenmeyin
Sayın Bakan, hesap sorma zamanı geldi; hesabı so
rulacaktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tığlı.
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki
görüşmeler bitmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Bölümlere geçilmiştir.
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Bölümleri sırasıyle okutup oylarınıza arz edece
ğim.

A)

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ

Bölüm
(Prog.)
101

111

Lira
Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Çalışma Hayatının Düzenlen
mesi Hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za siniliyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

29 827 000

42 806 000

112

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Hizmetleri
153 811 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

113

Yurt Dışı İşçi Sorunları Hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

900

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

40 342 000

10 888 000

Çalışma BakatıSığı Büüçesi Yüksek Heyetin oylarıyîe kabul edilmiştir; camiaya ve milletimize hayırlı
ve uğurlu olmasını temenni ederim.
B) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ
BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe
sinin görüşmesine başlıyoruz.
Komisyon ve sayın Bakan yerinde.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rinde söz alan grup temsilcilerini ve şahısları adına
söz alan sayın mille i vekillerinin adlarını okuyorum :
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Fuat
Uysal, Demokratik Parti Grupu adına sayın Orhan
Tokuz, Adalet Partisi Grupu adına sayın Fikri Peh
livanlı ve Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın
Emin Acar.
Şahısları adına söz alan sayın milletvekilleri; sa
yın Hüseyin Erçelik, sayın Mehmet Özkaya, sayın
Veli Bakirli, sayın Hasan Özçeîik, sayın Ekrem Kan
gal, sayın Faluf Özçe'îk, sayın Osman Aykul, sayın
Sabri Tığlı, sayın Kadir Özpa'k, sayın Osman Yılmaz
Karaosmanoğlu, sayın İsmail Hakkı Koylüoğlu, sayın
Nedim Korkmaz, sayın Tufan Doğan Avşargil.

meydan vermeyecek şekilde ispat etmiştir. îşçi ve işve
ren ilişkilerini bir düzen altına alıp, işverence işçiler
den esirgenen haklar ilk kez 8 . 6 . 1936 tarihinde
çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu ile işçilere verilmiştir.
Sosyal güvenlik herhangi bir meslekî veya sosyal
risk yüzünden geliri kesilenlerin, kimsenin yardımı
na muhtaç olmaksızın yaşam ve geçim ihtiyaçlarının
karşılanmasıdır.
Bunu sağlamak için, 4792 sayılı Yasa ile gene ilk
kez Türkiye'de en büyük sosyal güvenlik kurumu
olarak 1 . 7 . 1946 tarihinde ve Cumhuriyet Haik
Partisi iktidarında, îşçi Sigortaları kurulmuştur.

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
sn-yıaı Fuat Uysal'ın.
Buyurun sayın Uysal.

4772 sayılı iş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve
Analık Sigortası Yasası, 27 . 6 . 1945 tarihinde, 5417
sayılı İhtiyarlık Sigortası Yasası 2 . 6 . 1949 tarihinde,
5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Yasası da
4 . 1 . 1950 tarihlerinde, yine Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarında çıkarılmıştır.

C, H. P. GRUPU ADINA FUAT UYSAL (Sam
sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve Sayın
Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri; hepinizi Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına saygı ile selâmla
rım. '
1977 malî yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gru
pu adına görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım.
Birinci Büyük Millet Meclisi, bir taraftan hakiki
ve dahilî düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşını verir
ken, diğer taraftan, hiç el atılmayan işçileri ilgilendi
ren sosyal tedbirleri de ele almış ve Ereğli havzai
fahmiyesü maden işçilerinin hukukunu tanzim eden
10 Eylül 1920 tarih ve 151 sayılı Kanunu çıkartmış
tır.
Bu Kanun hiç şüphesiz çok dar bir bölgeyi içine
alan Zonguldak kömür madenlerinde çalışan işçile
ri kapsıyordu. Tabiî ki yurt çapında düşünülecek bir
sosyal güvenlik içinde hiç denecek kadar dar bir
bölgede bir işkoluna uygulanıyordu; ama kendi ko
şuklarında bu önemli bir karardı. Yurdumuz, ilkel bir
tarım ve iktisaden geri kalmış bir ülke durumunda
idi. Geri kaâmış ülkelerde geniş bir sosyal politika
nın genel refah bakımından zorunlu olduğu, ne ka
muoyu, ne de yöneticilerce iyice anlaşılmamış bulun
duğundan, ulusal gelirin dağılımı da kendi haline bı
rakılmış; sanayiin gelişmemiş olması sonucu sendika
lar halinde kuvvetli bir biçimde teşkilâtlanarak hak
larını arayacak bir işçi sınıfı da vücut bulmamış ve
bunun neticesi işverenlere karşı haklarım koruyacak
durumda değildi.
Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi işçilerin
hakkını arayan ve koruyan bir parti olduğunu 1946'
da çıkarttığı kanunlarla, hiçbir itiraza ve polemiğe

Bütün bu dağınık sigorta kolları ile ilgili yasalar,
C. H. P. Genel Başkanı Sayın Ecevitln Çalışma Ba
kanlığı zamanında 506 sayılı Yasada birleştirilmiş ve
geliştirilmiştir. Gene bu yasa ile kuruluşun adı îşçi
Sigortalan yerine Sosyal Sigortalar Kurumu olmuştur.
Sosyal Sigortalar, kuruluşundaki bütün bu aşama
lara rağmen mevcut yasaların yetersizliği yüzünden
kurum, istenildiği gibi görevini yerine getirememek
tedir. Ne yazık ki 1 920. 000 sigortalı işçi yanında
büyük bir yekûn tutan işçiler yukarıda sayılan sos
yal haklardan yoksun bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım;
memleketimiz bir tarım
ülkesidir. Bu işkolunda çalışanlar hiçbir iş ve sosyal
haklara sahip olmaksızın çalıştırılıp sömürülmekte
dir. Tarım iş Kanununun bir an evvel çıkarılmasında
büyük yararlar görmekteyiz.
'Sosyal güvenlik kurumlarının,
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı bünyesinde toplanmasında gene büyük ya
rar görmekteyiz.
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ikinci derece
de büyük bir güvenlik kurumu olan, Bağ - Kur ne
yazık ki kuruluşunda, önünde 25 yılı aşkın Sosyal
Sigortalar Kurumu tecrübesi varken, dar bir görüş
le merkezî bir sistem ve meslek teşekkülleri eli ile
işleri yürütme yolunu seçmiş, bundan büyük bir si
gortalı topluluğu zarar görmüştür.
Geç de olsa bu sistemden vazgeçilerek taşra teş
kilâtı kurulması yoluna gidilmiştir. Ancak, bu sistem
de de aşırılığa gidildiği, yer tespitinde partizanlığa
sap ildiği görülmekte ve bu yüzden de kurum fuzulî
masraflara boğulmaktadır. Bundan sonraki şube açı-
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lışında daha dikkatli olunmasında yararlar olduğu ka
nısındayız.
Sosyal güvenlik konusunu buraya getirmişken, Sa
yın Bakandan bazı önemli konulara eğilmesini ve
uymasını isteyeceğiz :
1. Kaçak işçilerin kanun kapsamına alınmasına
çaha harcanması,
2. Yurt dışında çalışan işçilerin sosyal hakları,
çocukların eğitimi ile ciddî olarak ilgilenilmesi,
3. Sosyal güvenlik anlaşması henüz yapılmamış
ülkelerle vakit geçirilmeden anlaşmaya varılması,
4. Başta Bulgaristan olmak üzere Türklerin ço
ğunlukla yaşadığı komşu ülkelerden, parçalanmış ai
lelerin birleştirilmesi gerekçesi ile yurdumuza gelen
göçmenlerin o ülkelerde geçen sigortalı hizmetlerinin
sosyal güvenlik altına alınmasının sağlanması,
5. İşçi konutları konusunun, artık, geçirilmiş bu
kadar acı deneyden sonra, ciddî olarak ele alınıp in
celenmesi, en kısa zamanda en verimli sonuca ulaş
masının sağlanması.
Sayın arkadaşlarım, sosyal güvenlik konusu her
şeyden önce iyi bir hizmet konusudur. Bu hizmeti
yapan kimselere personel diyoruz. Öyle ise, özerk sos
yal güvenlik kuruluşlarımızda görev yapacak yete
nekli ve eğitimli kişilerin atanmalarından politikacı
larımız artık elini çeksin. Burada, Sosyal Sigortalar
da 16 sene idarecilik yapmış bir arkadaşınız olarak,
çok acı örnekler vermekten özellikle kaçınıyorum.
Çok rica ediyorum, en az gelir düzeyindeki me
murun atanmasına kadar el uzatılmasın.
İkinci dileğim; işçilerden toplanan primler, yasa
da gösterilen hizmet alanlarından çok, Bakanlık ve
öteki makamların özel odalarına lüks ve konfor içtin
milyonlar harcanmak suretiyle israf edilmesin. Kita
bına uydurularak yapılan bu korkunç harcamaların
hesabının sorulacağı hatırdan çıkarılmasın.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Orhan To
kuz, buyurun. (D. P. sıralarından alkışlar)
D. P. GRUPU ADINA ORHAN TOKUZ (Ga
ziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Çağdaş olmak, insancıl bir yaşam sağlamak öz
leminde olan toplumlar, mîllet, devlet ve hükümet
ler olarak ülkelerini öğretim ve eğitim alanlarında
Olduğu kadar, sosyal adalet ve sosyal güvenlik saha
larında da ileri aşamalara götürmeye mecburdurlar.
Anayasamızın 48 nci maddesi, herkese sosyal güven
lik sağlamak için, Devleti, sosyal sigortalar ve sos
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yal yardım teşkilâtı kurmakla görevlendirmiştir. Sos
yal Sigortalar prim esasına dayandığına göre, devle
tin buradaki rolü, genellikle organizatörlükten öte
ye geçmez ve devlet yardımı da bilhassa kuruluş dö
nemleri için söz konusudur.
Sosyal yardım teşkilâtlarında ise, ağırlık merkezli
ni devlet yardımları teşkil eder. Konuşmamızda bi
rinci derecede üzerinde duracağımız ve cevap araya
cağımız hususlardan birisi budur.
1977 bütçesinde Devletin, sosyal güvenlik ve sos
yal yardım kuruluşlarına yardımı nedir, ne kadar ol
muştur?
Maliye Bakanlığı Bütçesinin sosyal transferler
başlığını taşıyan kısmındaki 3 259 000 000 liralık
yaşlı ve sakatlara bağlanacak aylık fonu; şayet yasa
laşıp gerçekleşirse 300 milyon liralık Tarım Sigor
tası Fonu ile, 300 milyon liralık Genel Sağlık Sigor
tası Fonu; 100 milyon liralık Deprem Fonu ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı Bütçesindeki 30 milyon liralık
sosyal transfer fonlarıyla, Sağlık Bakanlığının sosyal
yardım teşkilâtı ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
kimsesiz çocuklarla ilgili kuruluşların harcamalarını
toplarsak 4 milyar lira civarında bir devlet • yardımı
buluruz M, bu me'blağ genel bütçenin % 2'si bile de
ğildir. Üstelik, bunlardan bazıları mutasavver sigorta
fonları olup, devlet yardımı kuruluş yılları için söz
konusudur. Prim mekanizması işlemeye başlayınca ke
silecektir. Bunlar içinde devlet yardımı bakımından
yukarıda arz ettiğim gibi, devamlılık arz edecek olan
lar; Yaşlı ve Sakatların Maaş Fonları ile, Sağiık ve
Millî Eğitim Bakanlıklarının sosyal yardım fonları
dır. Bu ve benzer kuruluşların «Sosyal Hizmetler
Kurumu Kanun Tasarısı» ile Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına bağlanması girişiminS olumlu karşılıyor, kı
sa zamanda yasalaşmasını ve devletin büyük yardım
larını içermesini diliyoruz. Bugünkü uygulamasıyle
muhtaçlığı belgelenmiş 330 bin çocuktan ancak 20
bininin, (yani % 6'sının) sosyal yardımlardan fayda'Ianalbilmesi acı bir gerçektir. Ayrıca, bakıma muh
taç belgelenmemiş çocuk sayısının 2,5 milyon civarın
da olduğu iddia edilmektedir. Yeni kurulacak «Sos
yal Hizmetler Kurumu» vasıtasıyle Sosyal Güvenlik
Bakanlığının tüm muhtaç çocuklarımızı yardım şem
siyesi altına alıp yüzlerini güldürmesi en içten dileği
mizdir.
Yukarıda çıkardığımız hesaba göre, Devletin top
lam sosyal yardımının 4 milyar lira civarında oldu
ğunu ifade etmiştik. Şimdi bunun karşıtını araştıra
lım. Devlet verdiği 4 milyara karşılık sosyal güvenlik
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kuruluşlarından ne almaktadır? Bunun cevabı defaatle ifade edilmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarının
toplam kaynaklarının yarısından fazlası halen Devlet
Yatırım Bankasındadır ve Devlet tahvillerine yatırıl
mıştır. 1977 Bütçesinde ise, 13 milyarı SSK'dan, 3 mil
yarı diğer sosyal yardım fonlarından olmak üzere
16 milyar liralık bir fon Devlet Yatırım Bankası vasıtasıylc Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansmanın
da kullanılacaktır. Daha doğrusu, KÎT'in 19 milyar
liralık kaynak açığı kapatılmaya çalışılacaktır. Yani,
4 milyara karşı 16 milyar lira... Bu demektir ki, sosyal
güvenlik kuruluşları aldığından fazlasını Devlete ver
mektedir.
Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda, Devlet tahvilleri vasıtasıyle KÎT'in yatırım yaptığını be
yan ettiler. Doğrudur; işçiler ücretlerinden kesilen
primle kendi çalıştıkları müesseseye yatırım yapmak
tadırlar. Bu sevinilecek bir husustur. Ama eksik bir
tarafı var : Bu yatırım karşılıksızda-. Yani karşılığın
da işçilere hisse senedi veya kâr verilmemektedir. Mazur görsünler, bu zoraki ve angarya bir yatırımdır.
Sayın Bakan, SSK'mın «Rant tesisleri kurarak
kira gelirleri elde ettiği»nden bahsettiler. Şüphesiz
enflasyona karşı Kir tedbirdir; ama, modern olmaktan
uzak, bazı ticaret erbabının yaptığı eskimiş bir yatı
rım şeklidir.
Demokratik Parti olarak biz, sosyal güvenlik fonlarının, sosyal güvenliğin geliştirilme ve yaygınlaştırılmasında, işçi tasarrufları ve diğer küçük tasarrufîarla birlikte ve Devlet öncülüğünde ve garantisinde
ciddî endüstriyel yatırımlara yöneltilmesi görüşünde
olduğumuzu bu vesile ile bir kere daha teyit etmek
isteriz.
Değerli arkadaşlarım, şimdi bazı güncel konulara
kısaca değinmek istiyorum.
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I tir. Kanunun öngördüğü kurul bu raporları onayla
I mak suretiyle yaşlıların hastane kapılarına giderek
I sağlık kurullarından rapor almaları önlenmiş olacak
tır. Bunların dışında vatandaşın sadece verdiği be
yanla iktifa edilecektir.
I
Biz bu kadar formaliteler yapıldıktan sonra va
I tandaşın neyi beyan edeceğini, vatandaşa beyan edi

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Vatandaşlarımızla I
Sakatlara Aylık Bağlanmasını Öngören Kanun ağır I
formalitelere boğulmuştur. Bu vatandaşların sayısı I
1 milyon civarında tahmin edildiği halde, bütçeye 3,2 I
milyar liralık noksan ve yetersiz bir tahsisat konma
sı, formalitelerin güçlüğünün en açık delilidir. An- I
cak, hazırlanan bir yönetmelik ve Maliye Bakanlı
ğının bir genelgesi ile bu formalitelerin önleneceği
ifade edilmektedir. Buna göre, nüfus dairelerinden
65 yaşını dolduranların listesi çıkarılacak, tapu daire
lerinden bunların malının olup olmadığı, sosyal gü- I
venlîk kuruluşlarından emekli maaşı alıp almadıkla
rı ilgili mercilerden tespit edilecek ve yönetmeliğe I
göre, yaşlılardan sadece bir doktor raporu istenecek- |
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lecek neyin kaldığını cidden merak etmekteyiz ve bu
tespitler için aylar yıllar geçeceğinden, vatandaşın has
tane kapıları yerine, kanunun öngördüğü kurul ka
pısında günlerce bekleyeceğinden endişe etmekteyiz.
Bu incelemeleri Devletin bizzat yaptırması bekleme
süresini kısaîtamaz. Bizim kanaatimize göre, kanunda
tadilât yapılarak vatandaşın beyanı üzerine derhal
maaş bağlanmalı ve vatandaş beyanından mesul ol
malıdır. Yaş, mal, çalışamama ve maaş hususları
sonradan ve gerekirse denetimciler vasıtasıyle tah
kik ettirilebilir. Devlet 170 milyarı aşan vergilerde
beyanla iktifa ediyor da 3 milyarlık bir yardım da ne
den bu kadar hasis ve hassas davranıyor? Doğrusu
anlamak zordur. Bu hususu düzelten yasa değişikli
ğinin acilen gerçekleştirilmesi dileğimizi Bakanlığın ve
Yüce Meclislerin dikkatlerine arz ederiz.
Karma Bütçe Komisyonunda üzerinde durulan
önemli hususlardan birisi de erken yaşta emeklilik
konusu olmuştur. Türkiye'nin yakın bir gelecekte
«Genç emekliler» ülkesi olacağı ifade edilmiştir. Bu
endişelere katılmamak mümkün değildir. Bazı arka
daşlarımız bunu önlemek için «Emeklilerin çalışama
ma» ilkesini önermişlerdir. Tenkitlere verilen cevap
ta : «Çalışmamak kaydıyle erken yaşta emekli olma
nın işsizliğe çare getirecek tedbirlerden birisi olabile
ceği» görüşü ifade edilmiştir. Biz bu mülahazalara
maalesef katılamıyoruz. Çalışmamak şartıyle erken
emekliliğe cevaz vermek, bu memleketin üretmeyip
yalnız tüketen, arka üstü yatan, tembel, genç emekli
lerle dolmasına müsaade etmek demektir. İşsizler işe
girecek; ama bunların yerine ülkeyi, üstelik de Dev
letten maaş alan emekli işsizler dolduracak!
Biz, çalışan genç emeklilere de, çalışmayan genç
emeklilere de karşıyız. En doğru çözüm yolunun, bu
gün Batı ülkelerinin çoğunda uygulanan sistem ol
duğu görüşündeyiz. Belirli bir süre çalışarak genç yaş
ta emeklillik hakkı kazanılır; ama emekli maaşı, ça
lışma enerjisinin, çalışma gücünün bittiği muayyen
bir yaştan itibaren bağlanır.
Diğer önemli bir sorun da, Ortak Pazar ülkele
rindeki işçilerimize Katma Protokolün 36 ncı madde
sinin öngördüğü kademeli serbest dolaşım hakkının

M. Meclisi

B : 54

suresi içinde sağlanamamış olmasıdır. Bu durum di
ğer önemli meseleler meyamnda, hükümetlerce AET
nezdinde ciddî ve tutarlı teşebbüslerle
behemâhal
halledilmelidir.
Sosyal güvenlik kavramının candamarı, iç barı
şın emniyet subabı olan işsizlik sigortasının süratle
ihdasını, gerek millî huzur ve gerekse insancıl açıdan
zorunlu görmekteyiz. 2,2 milyon vatandaşımız işsiz
dir. İşsizlik oranı İsveç ve Japonya'da % 1,7, Finlan
diya ve İtalya'da % 2,2 - 2,7, Federal Almanya, Hol
landa ve Yunanistan'da % 4,5, A. B. D., Belçika ve
Yugoslavya'da % 8 - 9 olduğu halde, Türkiye'de bu
oran % 13'tür. Bu oran mutlaka düşürülmelidir. İş
sizlik sigortasına 1977 Programında yer verilmediğine
göre, Dördüncü Beş Yıllık Plana kaldığı anlaşılmak
tadır.
'
Konutlar ateş pahasına çıkmıştır. Konut sahibi
olmak gittikçe imkânsızlaşmaktadır. Kiralar Batı Av
rupa'da °/0 7, bizde ise gelirin % 20 - 4ö'ını emip gö
türmektedir. Türkiye'de konut ve arsa sorununu çöze
bilmek için ciddî tedbirlere ve köklü siyasî kararlara
ihtiyaç vardır. İşçileri, esnaf ye sanatkârları ve tüm
dar gelirlileri konuta kavuşturabilmek için kredi im
kânlarının ve kredi hadlerinin geiv işletilmesini, Sosyal
Sigortalar Kurumunun son iki yıldan beri uygula
dığı aracısız konut yapımının geliştirilmesini temenni
etmekteyiz.
Niteliği bakımından hâlâ bir tarım ülkesi olan,
nüfusunun çoğunluğu tarımla uğraşan Türkiye'de ta
rım kesimini ilgilendiren hiçbir sigorta çeşidinin hâlâ
mefvcut olmaması büyük bir eksikliktir. Köylüler si
gortasızdır, çiftçiler sigortasızdır, tarım işçileri sigor
tasızdır ve alınteri ürünler sigortasızdır. Sosyal gü
venlik, ancak sanayi çevrelerinde, bölgesel ve kentsel
olarak gelişebilmiş, yaygın ve bütün milleti içeren
millî bir hüviyet kazanamamıştır. Çiftçilerimiz behernahal Bağ - Kur kapsamına alınmalı, ya da hiç ol
mazsa Bağ - Kur Kanunundaki isteğe bağlı sigorta
lılık için iki yıl çalışmış olmak kaydı kaldırılarak, di
ğer vatandaşlarımızla birlikte çiftçilerimize de ister
lerse sigortalanabilmek imkânı verilmelidir. Tarım ve
orman işçileri ile ev hizmetlerinde çalışanların sigorta
kapsamına alınması, tabiî afetlerden zarar görenlere
yarmm ve tarım sigortası, genel sağlık sigortası ile as
garî geçim indirimi haddinin yeterli ölçülere yüksel
tilmesi ve Bağ - Kur Kanunu tadili ile ilgili tasarı ve
tekliflerin isimleriyle müsemma olarak Yüce Meclisle
rimizden geçip kanunlaşmaları başlıca temennilerimizdir.
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Bağ - Kur emeklileri için aylık tabanın tatmin
kâr bir seviyeye çıkarılmasını, basamak ve karşılık
larının günün şartlarına göre yeniden düzenlenme
sini zorunlu görmekteyiz. Bugünkü emeklilik tabanı
olan 280 lira gülünç bir rakamdır.
Meclislerimizin, kalkınma planlarımızın önemle
üzerinde durdukları bir husus da, çeşitli sosyal gü
venlik kurumlarının sağladıkları haklar ve statüleri
bakımından ahenkleştirilmesi ve bir çatı altında top
lanmalıdır. Bu açıdan hazırlanmış olan Sosyal Hiz
metler Kurumu tasarısını memnuniyetle karşılıyor ve
Emekli Sandığının da, Maliye Bakanlığı ile olan girift
ve sıkı bağlardan kurtarılıp, bu ilke uyarınca ve bir an
önce Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanmasını te
menni ediyoruz. Yurt Dışında Çalışan Türk Vatan
daşlarının Çalışma Süreleririün Değerlendirilmesi hak
kındaki Kanun Tasarısının Bütçe - Plan Komisyo
nundaki süratle Yüce Meclislerimizden de geçmesini
diliyoruz. Bu kanunla yabancı ülkelerde çalışmış olan
yurttaşlarımızın değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin
borçlanma suretiyle emekliliklerine sayılması öngörül
mektedir. Yurt içindeki vatandaşlarımıza da, yurt dı
şında çalışanlara paralel borçlanma imkânı verilmesi,
yani çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı yurt
taşlarımız için değerlendirilmemiş eski hizmetlerinin
borçlanma sınır ve sürelerinin genişletilmesini, vatan
daş bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunu değiştirmlşse, borçlanma hakkının zail olmamasını, çalı
şanlar arasında adaleti sağlama bakımından
Yüce
Meclislerimizin dikkatlerine sunuyoruz.
Bu uzun eleştirilerden sonra; icra organları, ko
misyonları ve parlamenterleri ile Yüce Meclislerimi
zin bu dönem yasalaştırdıkları sosyal kapsamlı ka
nunları minnetle yad etmek isteriz.
İşçilerimizin ana ve baibaîarı ile emekli işçilerimi
zin eş, çocuk, ana ve babalarının da sağlık hizmet
lerinden yararlanmasını temin eden 1912 sayılı Ka
nun, çiftçi mallarını koruma bekçilerinin sosyal sigor
taya tabi olmasını sağlayan 2012 sayılı Kanun,
65 yaşını doldurmuş muhtaç yaşlılarla sakatlara ay
lık bağlayan 2022 sayılı Kanun, Kore Gazileri ile
Kmbrıs Gazilerine aylık bağlayan Kanun, işçi emek
lilerinin aylıklarının artırılmasına dair Kanun, ka
dınların ve sakat işçilerin 20 yılda emekli olmasını
sağlayan Kanun, kıdem tazminatı ile memur ikra
miyelerini 15 günden 30 güne çıkaran kanun. Bütün
bu kanunları çıkarmanın, bütün bu hizmetleri ifa et
menin başlıca şerefi bir bütün olarak bu dönem
Meclislerine aittir.
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Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve
saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum.

Önümüzdeki kısa sürede bu kanunlara daha ni
celerinin eklenmesi dileği ile Yüce Meclise Partim ve
şâhsım adına saygılar sunarım. (D. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokuz.

Kapanma Saati : 13.29

^•a»

İKİNCİ OTURUM
Açdma Saat^ : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekiji Mehmet Altınsoy
DtVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (^astamonu), İlhamı Çetin (Yozgat)

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 54

ncü Birleşjimiriin ikinci oturumunu açıyorum.

III. — GÖRÜŞÜLEN) İŞLER (Devam)
B)

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
BÜTÇESİ (Devam)
BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz,
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuş
mak üzere Adalet Partisi Grupu adına Sayın Fikri
Pehlivanlı, buyurun efendim.
A. P. G R U P U ADINA FİKRİ PEHLİVANLI
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1977
yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde Ada
let Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
Yüce Türk milletinin tabiatında mevcut olan Islâmiyetin yüksek ahlâk ve adalet anlayışı ile mana ve
değerini bulan sosyal haklar, sosyal güvenlik kavramı
devlet anlayışının temel unsurunu, Türk içtimaî dü
şünce ve terbiyesini esasını teşkil etmiştir. Böylece
asırlar boyu Türk'ün itibarı, şöhreti devam etmiş ve bir
çok milletler selâmeti bu camiaya dahil olma gayre
tinde aramışlardır.
Yemden büyüme kararında olan Türkiye için sos
yal güvenlik, politik ve ekonomik istikrarın âmili olu
yordu. Sosyal hukuk devleti ve sosyal adalet ilkelerini
yürekten benimsemiş olan Adalet Partisi, bunları ger
çekleştirmenin 'kararım, daha kuruluşunda almış, prog
ramında bu konuya geniş yer tahsis etmiştir. Esasen
Anayasamızın çeşitli maddelerinde de sosyal güvenliğin
tesisi için amir hükümler konulmuştur. Burada gurur-

! la ifade etmeleyim ki, Adalet Partisi aziz milletinden
j aldığı güvenle iktidarlan dönemlerinde, bir taraftan
güzel memleketimizi Doğudan - Batıya, Güneyden Kuzeye imar ederken, her türlü kalkınma hamlesini
başarıyle tamamlarken, vatandaşlarımız arasında sos
yal dengenin teessüsüne azamî dikkat ve itinayı gös
termiştir ve göstermektedir.
Değerli milletvekilleri, yeraltı ve yeryüzü bütün
kaynaklarımızı ilmî ve teknik esaslar dahilinde değer
lendirmek ve bunları milletimizin istifadesine arz et
mek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de büyük ölçüde eko
nomik ve sosyal gelişmeler kaydedilmektedir. Tabiat
gücü ve insan gücü yan yana harikalar yaratmaktadır.
j Dağlar delinmekte, nehirler üzerinde barajlar kurulj makta, fabrikalar, limanlar, meydanlar yapılmakta,
| ovalar, vadiler fennin bütün icaplarıyle iklimin şart| lan içerisinde daha çok üretim sağlamak için işlen
mekte, köylerimiz kasaba, kasabalarımız şehir olmak
tadır. Yapılan her şeyi daha iyi yapmak, daha güzelini
yapmak çabasmdayız.
Ziraî ve sınaî istihsali daha çok artırmak gayretin
deyiz.. Her makinenin, aletin, vasıtanın, fabrikanın da
ha mükemmelini yapmak amacındayız. Bütün bunlar
niye? Hepsi Türk inşam için. Milletin bireyi insan...
Onu daha mutlu, daha müreffeh kılmak için. İnsan
sadece maddî varlık olmadığına göre, manevî inançlanyle, haysiyetiyle, aklı ve faziletiyle bir varlıktır ve
saygıya lâyık olanı da odur.
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Şu halde vatanın kalkınmasının, gelişmesinin ami
li olan insanın, memleketimizin maddî ve manevî ni
metlerinden faydalandırılması zarureti ile karşı karşıyayız. Evvelâ ferdin yaşaması, insanca yaşaması şar
tı vardır. Ferdin hakları ve vazifeleri vardır. İnsana
ve haklarına saygılı olan, değer veren, itibar eden rerejim İse hür demokratik rejimdir. Türk milletinin bu
nu vazgeçilmez unsur olarak kabul etmeside Anaya
sasında tescil ettirmesiyle sapit olmuştur.
Değerli arkadaşlarım, hür demokratik rejime iç
tenlikle bağlı, inanıcısı ve savunucusu olan Adalet
Partisi insana ve haklarına saygılı olmanın haklı gu
rurunu yaşamakta ve bugün onun kavgasını vermek
tedir.
Gerek kendi programının ve gerekse Anayasanın
âmir hükümleri muvacehesinde, sosyal güvenliğin bü
tün tedbirlerini almak tahakkuk ettirmek görevini hü
kümetlerinin programlarında belirtmiiştir. Türkiye'mi
zin tüm çalışanlarının ve çalışamayanlarının sosyal
güvenliğe kavuşturulması başlıca hedeflerimizden ol
muştur. Fakat bugün gayeye ulaşıldığını iddia etmek
de mümkün değildir.
Çok kısa zamanda kat edilen mesafe, kısa bir ge
lecekte sosyal güvenliğin bütün vatandaşlarımıza ula
şacağının teminatı olarak gözükmektedir. Biraz son
ra, bu manada gerçekleştirilmiş olan sosyal güvenliği
Ve müesseselerini tadat ederken, görüleceği giıblî, bu
başarı muhalefeti de bu işte bir yarışma durumuna
sokmuştur.
Sayın milletvekilleri, alın terine ve emeğe büyük
saygısı olan Adalet Partisi, sosyal güvenlik çalışmala
rına, liş ve işçi kesiminde başlamış, çalışan işçi kar
deşlerimizin önce işyerlerindeki durumlarını, haysiyet
ve vakarını korumuş, çalışma sürelerimi tanzim etmiş,
muteber insanlar olarak gururla dolaşmalarını temin
etmiştir..
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu hastalık,
yaşlılık, ölüm, malullük aylıklarını düzenlediği ka
nunlarla bağlamış ve Devletin teminatı altına almış
tır. Son İki senelik iktidarı sırasında erkeklerde 55, ka
dınlarda 50 yaşında emekli olmayı temin ve yine er
keklerde 25 ve kadınlarda 20 yıl hizmet sürelerini ta
mamlayanlarda emeklilik haklarını sağlayan, emekli
lik halinde de Devletin hamiyet elini onlardan çek
meyen, bu ahvalde de kendilerinin ve bakmakla yü
kümlü oldukları aile fertlerimin bakım ve tedavilerini
üzerine almayı teinin eden Adalet Partisi olmuştur.
Aynca, işçi ve emeklileriyle, dul ve yetimlerinin, her
türlü mesken edinme, tahsil gibi imkânlarının hazır
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lanmasını sağlanmıştır. Bütün sosyal kuruluşların bir
çatı altında toplanması lüzumuna inanıyoruz.
Sosyal sınıflar arasında hiç bir ayının gözetmeyen
Adalet Partisi, kamu sektöründe ve özel sektörde kı
dem tazminatını 30 güne çıkardığı gibi, devlet hizme
tinde müstesna bir yeri olan değerli memurlarımızın
30 maaş üzerinden emekli olmalarım sağlamıştır. Ay
rıca, hanım memurların 20 yıl ve 50 yaş, erkek me
murların da 25 yıl ve 55 yaşta emekli olmalarını te
min etmiştir.
Değerli arkadaşlarım, yurt içinde çalışanların yanı
sıra, sosyal güvenlikten asla mahrum edilmesini iste
mediğimiz, yurt dışında çalışan ve sayısı 1 milyonu
aşan işçi kardeşlerimizin, bulundukları ülkelerde sos
yal güvenlik anlaşması yaparak, meselâ, AET Or
taklık Konseyinde kararlar alınarak, Türk işçilerinin
bulundukları eyalette serbestçe dolaşma, işsizlik ha
linde serbestçe iş arama ve yine bulundukları yerler
deki eğitim imkânlarından Türk işçi çocuklarının da
yararlanmasını sağlamak gibi, önemli merhaleler katedilmiştir.
Ayrıca, 1977 sayılı Kanunla, yurt dışında çalışan
işçilerin pasaport süreleri 2 yıldan 5 yıla çıkarılmış;
1984 'sayılı Kanunla, dönüşlerinde gümrük kapıların
da işlerinin süratle yürümesi temin edilmiş ve yine
1983 sayılı Kanunla, yurt dışında çalışan çocuklarımı
zın 29 yaşına kadar askerliklerinin tecili sağlanmıştır.
En güzeli, yurt dışında arkadaşlarımızın, dışarıda ça
lıştıkları süreyi kabul ile emekliliğini sağlayan ka
nun tasarısı ilgili komisyonlardan geçerek Yüce Mec
lisin gündemine gelmiş bulunmaktadır. Hemen belirt
meliyim ki, bu tasarı bütün partilerce desteklenmiştir.
Temennimiz odur ki, öncelik kazandırılarak bu ta
sarı derhal kanunlaştırılmalıdır. Bu kanunla yurt dı
şında vatan hasreti çeken işçi kardeşlerimizin fevka
lâde önemli meselelerinden büyük bir kısmı da halle
dilmiş bulunmaktadır.
Tüm esnaf ve sanatkârlar i e meslek erbabını
BAĞ - KUM müessesesiyle sosyal güvenlik kapsamı
na alan ve fakat bunu kâfi görmeyerek hazırladığı
ve Meclis gündemine getirdiği, BAĞ - KUR tadili ta
sarısı ile büyük bir kitleyi sosyal güvenliğe kavuşturan
Adalet Partisi, sosyal hukuk devleti ve sosyal adalet
anlayışının yeni bir örneğini ve delilini daha vermiş
tir. Ancak, sosyal güvenliğimizi sağlayan mevzuatta,
Sosyal Sigortalar, Bağ - Kur, Emekli Sandığı ve Ban
kalar Sigortalar gibi kuruluşların mevzuatında 37
tane benzemezlikler vardır. Temennimiz odur ki, aynı
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amacı güden sosyal güvenlik müesseselerinin bu te
zatlardan kurtarılması yolunda çalışmalar yapılsın.
65 yasını doldurmuş kimsesizlerle, çalışamayacak
halde bulunan sakat vatandaşlarımıza maaş bağlayan
kanun Devletin hamiyet ve şefkat elinin ne suretle uza
tıldığının güzeil bir örneğidir.
Orman ve tarım işçilerinin 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunundan istifade ettirilmeleri de ayrı bir aşa
ma olmuş, Tarım ve Orman İşçileri Sigortası Kanun
tasarısının kanunlaşması ile, bu da ikmal edilmiş ola
caktır*
Görüşülmekte olan Muhtarlara Gelir ve Sosyal
Güvenlik Kanunu Tasarısı ile, 60 bin muhtarımız
sosyal güvenlik haklarına sahip olacaktır. Ayrıca,
Meclis gündeminde bekleyen ve yürekten benimsediğimiz Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı, çıktığı
zaman hamiyetli Türk köylüsünü de büyük ölçüde
sosyal güvenliğe kavuşturmuş olacaktır.
Tarım Sigortası Kanunu ve Köy Katılan Payları
nı Kaldıran Kanun ile Türk köylüsüne duyduğumuz
saygının ve sevginin yeni bir tezahürünü daha vermiş
Oluyoruz. İmar ve İskân Bakanlığının mesken politi
kasındaki başarısı da, ayrı bir sosyal güvenlik numu
nesi olmuştur.
Bütün bunlarla güzel yurdumuzda sosyal güvenli
ği bütün fertlere henüz yaymış değiliz. Hedef, her
vatandaşımızı sosyal güvenliğe götürmektir. Şu ana
kadar yapılanlar, bundan sonrakilerinin gerçekleştiri
leceğinin bir ifadesi olmaktadır. «Şehirde ne varsa,
köyde de o olacak» sloganımız, sosyal güvenlik ko
nusunda bir alâmeti farika olarak zihinlerde şimşek
gibi çakaçaktır.
Değerli milletvekilleri, büyük Türkiye hedefine,
milliyetçi, manevî değerlere bağlı, hamleci ve medeni
yetçi, inanç dolu felsefemizle ulaşacağımız günlerin
eşiğindeyiz. Ne var ki, bu baş döndürücü hızla kal
kınmadan, gelen sosyal güvenlik tedbirlerinden tedir
gin olanların var olduğu da bir gerçektir. Onlara bu
Cumhuriyete ve bunun banisine karşıdırlar; ama şura
sı muhakkaktır ki, demokratik, layik Cumhuriyetimi
zi yıkmaya menfur emel sahiplerinin gücü yetmeye
cektir ve kimsenin de gücü yetmeyecektir. Allah'ın,
büyük Türkiye hizmetkârlarına yardım edeceğine ina
nıyoruz; yaşasın büyük ve güzel Türkiye ve onun
Devleti.
Bu duygular içerisinde, Sosyal Güvenlik Bakan
lığının muhterem Bakanına ve değerli mensuplarına
bütçelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, Adalet
Partisi Grupu ve şahsım adına muhterem ve Yüce He
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yetinizi saygıyla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Emin
Acar, buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA EMlN ACAR (Bursa)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1977 malî yılı
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde Millî Selâ
met Partisi Grupu adına görüşlerimizi açıklamak üze
re huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Hepinizi
saygılarımla selâmlarım.
İnsan, dünya hayatıyla beraber karşılaşageldiği ta
biî âfetler, hastalıklar, yaşlılık, maluliyet, işsizlik, ge
çim sıkıntıları, kazalar, çeşitli tehlike ve zararlar kar
şısında fert ve cemiyet olarak tedbirler düşünmüş,
sosyal güvenlik müesseselerini kurmuştur.
Yüce Dinimiz içtimaî yardımlaşma ve sosyal gü
venlik mevzuunda en mütekâmil hükümleri var etmiş
tir. Bu hükümler sayesinde vakıf müesseseleri, darüşşifalar, imarethaneler, kervansaraylar, darülacezeler
kurulmuş; Selçukî ve Osmanlı İmparatorluklarında bu
müesseseler en mütekâmil şeklini almıştır.
İslâm Dininde maddî ve manevî sigorta sistemi
bizatihi vardır. Allah'ın varlığına iman etmekle, in
san, öldükten sonra da hayatının devam edeceğini ga
ranti etmiş olur. Böylece ebedî hayat sigortası yaptır
mış olur.
Allah'ın emirlerini tutar ve nehiyelerinden kaçar,
daimî ibadette olursan, hıfzıssıhha kaidelerine uydu
ğun için sağlık sigortası yaptırmış olursun.
Fakirin hakkını, malından zekât olarak verirsen,
malının sigortasını yaptırmış olursun.
Gönüllü olarak sadaka verirsen, kaza ve belâ si
gortası yaptırmış olursun.
Yukarıda belirtildiği gibi, hayır müesseselerini geliştirirsen sosyal güvenliğini sağlamış olursun.
Peygamber Efendıimiz Veda Haccında okuduğu
hutbe ile bütün insanlığı ferah ve refaha erdirecek
sosyal yardım ve adalet emirlerini tebliğ etmiştir; in
celemenizi tavsiye ederim.
Tarihimize kısa bir bakıştan sonra, sosyal güven
liğin, konuları yönünden kapsamı, genel anlamda bü
tün fert ve cemiyet hareketlerini içine alır.
Dar anlamda ise, emeklilik, işsizlik, çocuk yardımı,
dulluk yardımı, koruyucu aile yardımı, hastalık ve te
davi yardımları, malullük, analık yardımı, ölüm yar
dımı, işkazası ve sakatlık yardımı ve buna benzer yar
dım ve hizmetlerdir.
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Bakanlık, Sosyal Sigortalar ve BAĞ - KUR Ge
nel Müdürlüklerini içine alarak kurulmuştur. Bütün
sosyal güvenlik kuruluşlarını bir çatı altında toplamak
icap eder. Bu hareket çok yavaş gelişmektedir.
Maliye Bakanlığından Emekli Sandığını, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığından Sosyal Yardım teşkilâ
tını, Millî Eğitim Bakanlığından kimsesiz çocuklarla
ilgili kısımları ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı ben
zeri tesislerle, volanter çalışan Vakıflar, Kızılay ve
benzeri hayır kuruluşlarını Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının emri altında toplamalıdır.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından Sosyal Yardım kısmını alırken,
bünyesindeki tedavi teşkilât ve müesseselerini Sağlık
Bakanlığına devretmelidir. Bu olmadığı takdirde ka
şımıza, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak 2
bakanlık çıkar; yığma bir Köy İşleri Bakanlığına dönev.
Süratle ilerleyen bir dünya karşısında iş bölümü
yapmazsanız yığınlar içinde boğulur gidersiniz, dev
let idaresinde karşınıza bir Babil kulesi çıkarırsınız.
Sosyal güvenliği bütün vatana ve vatandaşlara yaymah.< Bugün hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal
güvenceye sahip vatandaşlarınızın sayısı 18 ilâ 20
milyon civarındadır. Bu rakr.mı Sosyal Sigortalar
Kurumuna bağlı 2 milyona yakın işçi, 330 bin ci
varındaki emekli dul ve yetim; Emekli Sandığına
bağlı 900 bin civarındaki memur, 390 bin civarında ki
emekli, Bağ - Kur'a mensup 900 bin civarındaki es
naf ve sanatkar ile, özel banka ve odalara bağlı 40
bin civarmdandaki personelir: ve yurt dışındaki 700
bin civarındaki işçinin mecmuuna, bütün bunların
aile efradı da ilâve edilmek suretiyle bulunmuş tak
ribi bir rakamdır.
Nüfusumuzun yarısından fazlası, temel sosyal
güvence teminatından yoksundur. Dünyaya geldiğin
den ölünceye kadar bu vatanın yükünü taşıyan köy
lüler, hiç bir sosyal güvenlik teminatı altında değil
lerdir. Bu haksızlığın giderilmesi lâzım. Bunların en
kısa zamanda sosyal güvenlikleri sağlanmalıdır. Bü
tün vatandaşlar sosyal güvenlik temıinatn aMına alın
malıdır. Sosyal güvenlik sistemleri arasında denge
sağlanmalıdır.
Memleketimizde faaliyette bulunan sosyal güven
lik müesseselerinin farklı mevzuata tabi bulunmaları
farklı tatbikatlar ve hizmetler, sosyal açıdan eşitsiz
lik doğurmaktadır. Meselâ; yaş durumu itibariyle
Emekli Sandığı 18 yaşında memuriyete başlatır, 35
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yaşından yukarısını başlatmaz, 65 yaşında tekaüte
sevk eder. Sosyal Sigortalar Kanununda ise başlan
gıç yaşı belli değildir. Çalışma yaşı olarak mecburî
tahsil süresi bitiminden itibaren çalıştırır. Emekli
yaşı kadın için 50, erkek için 55. Bağ-Kur'da ka
dın için 55, erkek için 60 yaş* kabul etmiştir. Kadın
lara 20 senede tekaüt olma hakkı verilmiştir. Erkek
ler 25 sene süreye tabidir. Bn asrın insanlarının doğu
mundan ölümüne kadar 100 yaş yaşadığı farz edilir
se fizyolojik tekâmül
şu şekilde bölümlenebilir:
0 - 7 yaş aile içi çocukluk, 7 - 1 6 yaş mecburî eği
tim ve öğretim süresi, 1 6 - 1 8 yaş çıraklık, rüşt dev
resinin başlangıcı, 18 - 40 yaş arası öğrenim ve çalış
ma devresi, 40 - 63 yaş arası oldgunluk çağı ve verim
li hizmet devresi, 63 - 100 yaş arası ihtiyarlık ve
ölüm dönemi. Bu durumda, toplumumuzda kanunlar
la fizyolojik tekâmüle göre çalışma hayatımızı düzen
lemeliyiz. 16 yaş çalışma yaşı başlangıcı, 16 - 18 yaş
arası çıraklık devresü, 18-63 yaş* arası, çalışma devresi
olarak kabul edilmeli, 63'ten sonra ihtiyarlık devresi
kabul edilmelidir. Tekaütlük hudut yaşı dış memle
ketlerde 63 - 70 yaş arasında değişmektedir. Süreli
tekaüdiye sistemini böylece kadınlara 20 sene, er
keklere 25 sene kabul ederseniz, bu memleketi darü
lacezeler yuvası, haline getiririz, çökertirsiniz. Süreli
tekaüdiye sistemi maluliyetlerde, kazalarda raporlar
la konulabilir. O da, çalışma nispetlerine göre tatbik
edilirse, zararları önlenmiş olur. Kadım 36'da, er
keği 41'de tekaüt ederseniz, en verimli çağında saf
dışı edersiniz. 63 yaşına hayli zaman var. Bu verimli
çağdan istifade edemeyeceksiniz. Bu olmaz arkadaş
lar. Böyle bir sistem dünyanın hiç bir yerinde yok
tur.
Biz de var. Bunu şu şekilde uygulayahHirseniz, belki
fayda sağlayabilirsiniz; kadına 20, erkeğe 25 sene
süreli tekaüdiye tanırsınız. İsterse işi bırakabilir.
Tekaüdiye ödenmesinde kadın için 55, erkek için 63
yaş hududunu koyarsınız. Beklemezse toptan prim
birikmelerini ödeyebilirsiniz veya tamamıyle dondur
ma sisîemi kabul edersiniz. Bundan sonra 2 sene
de bir artırmayı kabul etmezsiniz. Ancak 63'ten son
ra tekaüt ettiklerinizde artırma sistemini kabul ede
bilirsiniz. Yoksa, bu 20 sene zarfında bu zümreyi de
besleyecek işçiler ve çalışanlar olacaktır. En iyisi
azamî hudut 63'tür. Geri kalan ön devreyi raporla
çalışmazlık nispetlerine bağlayabilirsiniz. O şekilde
bir tekaüdiye sistemi bu zararı önler. Yoksa ilerisi
için çok büyük, tedavisi mümkün olmayan yaralar
açarsımz.
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Bütün kuruluşları tek bir sistem altında toplamalı i kalan için kimse dava açmamıştır. İlâç fabrikasının
ve yukarıdaki usulü koyarak tekaüdiye
sistemine ı ne zararı olacak? Senede en aşağı 100 milyon kaza
nır. Senelerdir devîet şarap fabrikası kurar, bira fab
gidilmelidir.
Sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmet bakımın- I rikası kurar; vatandaşı zehirler. Hakkâri'ye bugün
bir eczane götürmemiştir, bir tedavi müessesesi gö
dan da farklılıklar mevcuttur, bu kaldırılmalıdır.
türmemiştir,
zorla götürüyor. Ama böyle şeylere geEmekli Sandığında tedavi hizmetleri çok karışık bir
ilnce bir Anayasa meselesi çıkanEıyor, ilâç fabrika
kırtasiyecilik içine sokulmuştur. Bir sürü zaman ve
sı Anayasaya aykırıdır diye maalesef dava açılmış
kırtasiyecilik israfı içine itilmiştir. Maaşlara her ay
ta1. Hâlâ da fabrika kurulmadı.
ilâve ücretler konarak bu karşılanabilir. Çalışan in
Özetlersek, sosyal güvenliği bütün vatana ve va
sanı ünite olarak ele alırsak, bakmakla mükellef ol
tandaşlara yaygın hale getirmeli, sosyal güvenlik
duğu annesi, babası, eşi ve çocukları ayrımı gözetkuruZuşiarı {ek bir çatı atlında toplanmalı, mevcut
meksizün, yana emekli ve çalışanlar için aynı olmak
sosyal güvenlik tedbir ve haküarı geliştirilip denge
şartıyle bütün sosyal güvenlik müesseselerinden aynı
li hale getirilmelidir bütün kuruluşlarda.
eşitlik içinde istifade ettirilmelidir.
Yeni bir kanunla ihtiyar ve sakat vatandaşlara
aylık bağlanması faydalı bir teşebbüs olmuştur; fa
kat yeterli değildir. Onların paradan çok, kimsesiz ol
dukları için bakıma ihtiyaçları vardır. Bakım müesseIeri geliştirilmelidir. Sakat bir insana veyahut da ihti
yar kimsesiz bir insana para vermişsiniz ne işe yarar?
Bunlara bakım evleri kurmadıkça yardım edecek
müesseseler kurmadıkça hiç bir fayda sağlamaz. Pa
raları çarçur edilir, yine bakılmış olmaz.
Bu kanunla beraber bakım müesseseleri de geliş- j
tirilmelidir.
I
Genel Sağlık Sigortası faydalı olmakla beraber,
Sosyal Güvenlik Bakanlığından çok Sağlık Bakan- ı
lığını alâkadar etler. Bu bak.mdan millî sigorta sis- I
temi geliştirilmeni, buna ilâveten ihtiyarî sigorta mü
esseseleri de kurulmalıdır. Daha faydalı olur kana
atindeyim.
Bakanlığın, prim sisteminden birikmiş paraları,
kendi hizmet tesislerine harcaması, bu müessesele
ri hemen gelilştirmesi faydalı olur. Artan olursa, be
lirli bir baz sanayi kısmına fonlar tahsis edilmeli.
Misal; enerjiye ve benzeri tesislere. 2 mü'yarın üze
rinde prim alacakları var Bakanhğın. Bunu kısa za
manda tahsil etmelidir.

Bu vatanda yaşayanlar, Yaratandan dolayı ya
ratılanları severek sosyal güvenlik içinde bulunma
lıdırlar. Sosyal refah
devletinin, sosyal adalet ve
sosya* güven ik
tedbirleriyle, sosyal bir
politika
izlenerek topyekûn manevî, maddî kalkınmanın den
geci ve düzenli ve hürriyet içinde gerçekleştirileceği
ne inanıyorum.
Bu inanç içinde Sosyal Güvenlik
Bakanlığının
1977 yüt Bütçesinin miKetimize ve memleketimize,
sayın Bakana ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ol
masını Cenabı Hak'tan niyaz eder, hepinizi saygı
larımla selâmlarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından
£İcış!ar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar.
Şahsı adına Sayın Hüseyin Erçeliik, söz sırası si
zindir,
Buyurun.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Bakan
ağı 1977 maSî yılı Bütçesi üzerinde kişisel görüş ve
düşüncelerimi sunmak için söz almış bulunuyorum.
Hepinizi saygılarımla selâmlarım.

Sosyal! güvenlik; uîusu oluşturan bireylerin de
mokratik sol çizgide özgürlük, eşitlik ve emeğin üstünldğüîiü kutsal sayarak geleceğini güvenceye al
maktır. Bunun için de memuru, işçiyi, emekçiyi, çift
Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikası kurmak
çiyi, esnafı, sanatkârı ve tüm çalışanlar bir ayrıca
ta gecikmiştir. Puanlamada çalışırken, kimyager Öz
den Hanımla beraber bu fabrikanın kurulmasını öner- I lık gütmeden, kimse soyundan, çevresinden, inançTarından, düşüncelerinden ya da toplumdaki davranış
mistik. 100 milyonun üzerinde bir tasarruf sağlayacaktı
larından doîayı horlannıamalıdır.
memleketteki ilâç tüketiminin % 30'unu Sosyal Sigorta
lar kuşanmaktadır. Bu fabrikayı kurmamakla bu
Sosyal güveni ğin koşulları vardır; toprakta ça
büyük bir zarara her sene uğramaktadır. Biran ev
lışanın toprağının sahibi olması, suyu kullananın
vel fabrîka
kurulmalıdır. Arkadaşlar çok acıdır,
suyun sahibi olması, çoban ise hayVan'larının sahibi
ijâç fabrikası kurmak Anayasaya aykırıdır diye da
olması, esnaf ise sattığı eşyaya sahip olması, atelyeva açılmıştır; ama memleketi zehirleyen içki fabri- | de çakışanın kâra, zarara ortak olması ve fabrikada
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çalışan işçilerin kârdan paylarını almaları, yönetime
ve denetime katılmaları gerekmektedir.
Sosyal güvenliğin kaynağı, temeli ve kökeni in
sanca, hakça çalışma olanağıdır. Bu nedenle de ül
kemizdeki sömürü düzeni mutlaka ve mutlaka değüşmeidir. Kimsenin kimseyi ezemeyeceği, sömüremeyeceği, anlatamayacağı, kişilerin yaşamı boyunca
geçimi ve sağlığı yönünden güvenlik içinde olması,
çalışma ve eğitim olanaklarından yeterince, engel
siz ve eşit şekilde yararlanabileceği bir düzen olma
lıdır.
İnsan kişiliği, uygarca geliştirilmeli ve güçlen»
dMIÎmeldir. Herkese olanak sağlanmalı, böylece
amaç gerçekleşinceye dek işsiz, güçsüz, kimsesiz
oJamlara bir öncelik tanınmalıdır.
Gelir dağılımı, dengeli ve âdiS olmalı, halkımızın
siyasî etkenliğini artırmalı, ekonomik gücünü yoğun
laştırmalıdır.
Özgürlükçü demokrasinin temel
kurallarından
biri olan hakin kendi kendini yönetimi, her alanda
karar oluşturmaya giderek, artan ölçüde katılabil
mesini sağlamaya sürekli çaba gösterilmelidir. Halk,
siyasal, toplumsal ve ekonomik haklarını kullana
rak ve geliştirmek için çok etkin biçimde örgütlen
melidir.
Aziz arkadaşlarım, bugün ülkemizde üç tane sos
yal güvenlik kurumu vardır: Emekli Sandığı, Sosyal
Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur. Bunlar bir bakan
lığa bağlanmalı ve bir çatı altına mutlaka alınmalı
da. 25 veya 30 yıhm dolduran bir emekçi emekli
olmak için tam altı ay bu genef müdürlükler arasın
da mekik dokuyor, canından beziyor, nefret ve kin
duyguları uyanıyor.
Şu anda Türkiye'de emekli ve çalışanların top
lamı 4 441 024 kişidir. Bunların eş ve çocuklarını da
eklersek, - ortalama bir aile üç dört nüfus hesabiyle
- bütün Türkiye'de 14 - 15 miîlyon insanın iyi kötü
bir güvencesi var demektir. Nüfusumuzun oranına
göre bu % 38 eder, o halde ortalama her üç kişiden
iki kişinin sosyal! güvencesi yok demektir.
Öyle ise tarım sigortası, işsizlik sigortası acilen
çıkartılmalıdır. Çiftçilere, orman içi köylülerine,
hayvancılık, balıkçılık ve süngercilikle geçinen hal
kımıza, yaşlılık, ölüm* kaza, hastalık, analık sigor
taları çıkartılmalıdır. Bağ - Kur yeniden organize
edilmelidir. Büyük haksızlıklar giderilmelidir.
Arkadaşlarım, burada her gün Anadolu'dan yüz
lerce mektup alıyoruz. BAĞ - KUR büyük bir prob— 172
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lem haindedir. Kimse henüz memnun edilme
miştir. Bunun için bazı şartlar vardır. O şartlar da
yerme getirilmedi diye BAĞ - KUR'a iştirak ettiril
memek tedir. Birincisi; Ticaret Odasına kayıtlı olan,
vergisini ödeyen insanlar ve bir şart daha konmuş;
derneğe kayıtlı olmazsa BAĞ - KUR'a girmemiş olu
yor. Halbuki bundan 20 - 30 sene evvel Türkiye'de
pek dernek olmadığı için, bugün pek çok insan bun
dan faydalanamamaktadır da onun için bu cümleleri
buraya koydum: «Büyük haksızlıklar giderilmeli
dir.»
Kimsesiz, geri zekâlı, sakat ve felçli çocuklar dev
letçe açılacak barınma evlerinde bakılmalı ve ko
runmalıdır. Eski emeklilerle, yeni emek'li olanlar ara
sındaki korkunç dengesizlik süratle giderilmelidir.
Hepsi de geçim standardına göre ayarlanmalıdır.
Yurt dışındaki işçilerimizin primleri Türkiye'
ye aktarılmalı, Türkiye'deki çahşmalarıyle birleşti
rilip emeklilikleri sağlanmalıdır.
Anne ve baba'arı, çalışan veya çocuğuna bakamayan ailelerin çocukları için modern yuvalar açma'ı, çocukların gelişimi ve eğitimi için çaba gös
terilmelidir.
Sevgili arkadaşlarını, şimdiye dek sosyal güven
liğin gerekçelerini saydım. Halbuki bırakınız sos
yal güvenliği, bugün üicemizdeki M.C Hükümeti can
güvenliği, mal güvenliği, eğitim güvenliği diye bir
şey bırakmadı. Hepsini sildi, süpürdü. Sabah akşam
radyolarınızı dinler, televizyonları seyreder, gazete
leri okursanız, şimdiye kadar 134 gencin canına kı
yıldığını, öldürüldüğünü, yüzlerce bankanın soyul
duğunu, dükkânların, mağazaların basıldığını, kim
sesizlerin ve evlerin yağma edildiğini, öğretmenlerin
dövüldüğünü, yollarının kesiMiğîni, insanların bo
ğazlandığını, müthiş bir terör yaratıldığını, kan ve
barut kokusu yayıldığını, sokaklarda eşkıya ve zor
baların kol gezdiğini okursunuz ve seyredersiniz. Şim
di de biz Sosyal Güvendik Bakanlığını huzur içeri
sinde bu çatı altında görüşürüz. Maşallah...
Bunu yaptıranlar, yapanüar çağ dışıdır. Bunîıar ba
şı büyük, aklı küçük zavallılardır. Bu haksızlıktır.
Sosyal güvenceye, can güvenliğine, insan onuruna
aykırıdır.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçelik.
Sayın Bakan, cevap vermek üzere buyurun efen
dim.
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SOSYAL G Ü V E N L I K BAKANI A H M E T

MA

H I R ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Sosyal refah devletini amaçlayan bir
hükümetin, bu amaca en çok yönelen ve âdeta sim
geleyen bütçesinin, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe
sinin Yüce Meclisinizde müzakere edilmesi sebebiyle
huzurlarınızda bulunuyorum.
Bütçemiz vesilesiyle söz almış bulunan değerli ko
nuşmacıların tenkit ve önerilerini bir ölçüde içine alan
açıklayıcı izahlarımdan sonra sorulara arzı cevap
edeceğim.
Bu yıl huzurlarınıza getirilmiş bulunan genel büt
çenin niteliklerini belirtirken Maliye Bakanı arkada
şım, «Yatırımlara en çok pay ayıran bütçe, sosyal
yönü en ağır olan bütçe» diye hitap etmek suretiyle
Hükümetimiz Programının ve icraatının da sıklet
merkezini teşkil eden gerçekleri dile getirmiş oluyor
du.
Cumhuriyet tarihinde ikinci defa müstakil bir büt
çe olarak Meclislere arz edilmiş olan Sosyal Güven
lik Bakanlığı Bütçesi, ihtiva ettiği rakamın küçüklü
ğüne mukabil, Hükümetimizin sosyal alandaki felse
fesini çok kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. Sos
yal konularla görevli bir bakanlığın icraatının gerek
tirdiği tahsisatı ihtiva eden müstakil bir bütçe olma
sı itibariyle ortaya koymaktadır, 47 milyonluk genel
tahsisat içerisinde % 65'inin sosyal fon niteliğinde
olması itibariyle ortaya koymaktadır.
Tekrar arz edeyim; biraz evvel ifade ettiğim gibi,
gerek genel bütçe, gerekse bakanlığımız bütçesi, Hü
kümetimizin sosyal konulara verdiği önceliğin ve öne
min ağırlığını taşıyan değerli iki belge olarak Parla
mento zabıtlarında ve arşivinde yerini alacaktır.
Değerli milletvekilleri, bunun nedenleri üzerinde
dururken ister istemez konu bizi Hükümet Programı
na ve Hükümetimizin izlediği sosyal güvenlik politi
kasına götürmektedir. Hemen ifade edeyim, anahcdef, sosyal güvenliği bütün yurt sathına, özellikle bü
tün vatandaşlara yaymaktır. Bu anahedefe erişebil
mek için güttüğümüz politika ise, temel sosyal güven
lik tedbirleri olan hastalık, yaşlılık ölüm hallerine
karşı mevcut sigorta sistemlerinin kapsamını artır
mak, yeni sigorta kuruluşlarını geliştirmek, bütün
sosyal güvenlik kuruluşlarını aynı çatı altında topla
mak, mevcut sosyal güvenlik tedbirlerini iyileştirip
ilerletmek, çeşitli sosyal güvenlik sistemleri arasında
ki farklılıkları giderip, aralannda yeknesaklık ve pa
ralellik kurmak şeklinde özetlenebilir.
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Sayın milletvekilleri, şimdi arz ettiğim hedef ve
politika muvacehesinde Hükümetimizin Programında
vaat etmiş bulunduğu tedbirlerin tahakkuku ve ger
çekleştirilmeleri durumuna bir göz atacak olursak, şu
manzara ile karşı karşıya bulunmaktayız. Ancak, res
mî çizmeden önce daha iyi anlaşılabilmesi için Prog
ramda alınması öngörülen tedbirleri, taalluk ettikleri
sektörler itibariyle tasnif etmek suretiyle izahımı yap
maya çalışacağım. İzahatımda, evvelâ Programda
vaat edilen tedbirlerle ilgili metni aynen okuyacağım
ve hemen arkasından vaat olunan tedbirlerle ilgili
olarak yapılan icraat ve işlemlerden bahsedeceğim.
Hükümet Programının, işçi ve işçi emeklilerinin
sosyal güvenlikle ilgili kısımlarından başlayarak siz
lere arzı malumat etmeye çalışıyorum.
Programın altıncı sahifesinde; «Emekli işçilerin
durumunu süratle düzelteceğiz.» 24 ncü sahifesinde
ise, «Emekli işçi, dul ve yetim aylıklarının asgarî ge
çim şartları üstünde olmasını sağlayacak ve emeklile
rin dilek ve ihtiyaçları ile daha yakından ilgilenece
ğiz.» denilmektedir.
Şimdi bu vaade karşılık, Hükümet neler yapmış
tır; onu arz ediyorum : 1 Temmuz 1975 tarihinde
yürürlüğe konulan 1912 sayılı Kanunla asgarî emekli
işçi aylığı 540 liradan bin liraya, yükseltilmiş, diğer
emekli dul ve yetim aylıklarına ortalama % 33 nis
petinde zam yapılması suretiyle 320 bini aşan emekli
dul ve yetimine yılda ilâve 980 milyon liralık bir sa
tın alma gücü sağlanmıştır, işçi emeklisi dul ve yetim
aylıklarının artık yasa çıkarılmadan her iki yılda bir
- en geç - iktidarda bulunan Jıükümetlerin kararı ile
ayarlanabileceği hükmü getirilmiştir.
Emekli işçilerin eş ve çocukları ile, bakmakla yü
kümlü oldukları ana ve babalarının Sosyal Sigorta
hastanelerinde muayene, bakım ve tedavileri sağlan
mıştır. Sigortalı işçilerin sigortasız geçen hizmetlerin
den 10 yıllık kısmının emeklilik müddetlerine ilâve
edilmesi kabul edilerek, emeklilik bakımından yeni
bir imkân sağlanmıştır.
10 Eylül 1976 tarihli bir kararname ile işçi emek
lileriyle dul ve yetimlerinin aylıktan yeniden ikinci
kez ayarlanmıştır. Asgarî işçi emekli aylığı 1 500 li
raya yükseltilmiş, bunun dışında kalanların aylıkla
rına, eskiden bu tarafa doğru gelmek kaydıyle, % 50
ilâ % 20 arasında zam yapılmıştır ve böylece 325 bin
emekli, dul ve yetime bir yılda yeniden, ilâveten 1,5
milyar liralık bir satın alma gücü daha verilmiş bu
lunmaktadır.
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İşçi emeklilerinin dul ve yetimlerine bağlanacak
aylık nispetlerinin yükseltilmesi için m ki, yetersiz gör
mekteyiz - işçi emeklilerine de tıpkı çalışan işçiler gi
bi gözlük, kulaklık, korse kabilinden protez ve tıbbî
araç ve gereç imkânlarından yararlandırilabilmeleri,
işçi emeklilerinin, vaktiyle prim ödedikleri ve şimdi
aylık aldıkları Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler
Kurulunda ve Genel Kurulunda temsil edilebilmeleri
ni öngören tasarılarımız hazırlanmış, Parlamentoya
sunulmuş, Yüce Meclisin gündeminde bulunmaktadır.
İşçi emeklilerinin aylıklarının, para harcama zaman
ları olarak kabul edilebilen dinî bayram günlerinden
önce ödenmesi ve çeklerinin gecikmeden kendilerine
gönderilmesi, emekli hizmetlerinin noksansız görüle
bilmesi için, idarî tedbirler de alınmış ve zaman za
man Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarılmak sure
tiyle, bu tedbirler tatbik mevkiine konulmuştur.
Programın 23 ncü sayfasında; işçilerimizin hasta
lık, analık, iş kazası, meslekî hastalıklar, ihtiyarlık,
maluliyet, ölüm halinde yardıma kavuşturulmalarının
kolaylaştırılacağı vaat edilmiştir. Bu vaade mukabil
Sosyal Sigortalar Kurumu, bir taraftan şube irtibat
bürosunu arttırırken, diğer taraftan da sağlık hizme
tini daha etken bir şekilde işçilerimize ve ailesi efra
dına götürebilmek için dispanserleri ve hastane ade
dini arttırmıştır. İki yıl zarfında yatak adedi 15 093'
ten 16 69ö'a çıkarılmış, buna paralel olarak doktor
adedi 3 359'dan 3 957'ye hemşire ve yardımcı sağlık
personeli adedi 18 861'den 22 854'e yükseltilmiştir.
Programın 24 ncü sayfasında; işçilerimizin ucuz
ve sıhhî meskenlere sahip olmalarına çalışılacağı, kre
di imkânlarının arttırılacağı vaat edilmiştir. Hükü
metimiz bu vaadini de yerine getirmiş, 26 Ocak 1976
tarihli kararname ile işçilere verilen mesken kredisi
75 bin liradan 100'bin liraya çıkarılmış, bilâhara ka
bul edilen 19 Ağustos 1976 tarihli diğer bir kararna
me ile, bu miktar 150 bin liraya yükseltilmiştir. Bu gi
bi kolaylıklar sonunda, 1974 yılında 210 kooperati
fin 8 497 ortağına 657 milyon liralık kredi açıldığı
halde, bu rakamlar 1975 yılında ve 1976 yılında art
mış, 1975 yılında 17 393 ortağa 1,6 milyar kredi ve
rilmek suretiyle bu faaliyet geliştirilmiş; 1977 yılın
da 9 7Gö ortağa 1,3 milyar lira kredi verilmiş, buna
ilâveten 6 500 civarında toplu konut yapılmak sure
tiyle, rekor seviyeye çıkarılmış bulunmaktadır konut
yapımı işi.
Programın 26 ncı sayfasında, kıdem tazminatının
en kısa zamanda 15 binden 30 bine çıkartılacağı ön
görülmüş, 1975 yılında 1475 sayılı Kanunla, kanunu
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değiştiren 1927 sayılı Kanunla bu husus yerine geti
rilmiş bulunmaktadır.
Programın 24 ncü sayfasında; «Çalışan kadınla
rın 20 yılda emekliye ayrılabilmeleri sağlanacaktır»
denilmiştir. Hükümet bu vaadini de yerine getirmiş;
11 Mayıs 1976 tarihinde yayınlanan 1992 sayılı Ka
nunla, çalışan işçi kadınlarla sakat işçilerin 20 yılda
emekli olabilmeleri imkânı sağlanmıştır.
Programın 26 ncı sayfasında, «Tarım ve orman
kesimindeki işçilerin de sosyal güvenceye kavuşturul
maları için mevzuat boşluğunun doldurulacağı» ön
görülmüş; Hükümetimiz, buna mukabil evvelâ mev
zuat boşluğu doldurulmadan evvel ne yapabilirim tet
kikinde bulunmuş; nitekim Tarım, Orman ve Köy
fişleri Bakanlığı emrinde çalışan 300 bin civarındaki
tarım ve orman işçisinin yeni bir mevzuat değişikli
ğine hacet kalmadan sigortalı olmaları sağlanmıştır.
Bunun dışında aşağı yukarı adetleri 4 milyonu geçen
tarım ve orman işçisinin de sigortaya kavuşturulabılınesini sağlayacak tasarı hazırlanmış, Parlamentoya
sunulmuş ve Yüce Meclisin gündemine alınmış bulunmaktadsr.
Hükümet Programının 26 ncı sayfasında, «Yurt
dışındaki işçilerimizin çalışma şartlarının ve sosyal
güvencelerinin takip edileceği, gerekirse mevcut sosyal güvenlik anlaşmalarının gözden geçirileceği» ifa
de edilmiştir. Buna mukabil Hükümetimiz
şunları
yapmıştır :
Libya, Kıbrıs, Danimarka ile sosyal güvenlik an
laşmaları imzalanmıştır.
Avusiuralya, İsveç ve Norveç ile sosyal güvenlik
anlaşmaları yapılması için temas ve müzakereler baş
latılmıştır.
İran, Suudî Arabistan ve Kanada ile sosyal gü
venlik anlaşması yapılması için bu devletler nezdinde
teşebbüse geçilmiştir.
Avrupa Konseyine dahil 19 devletin imzaladığı
Avrupa Sosyal Güvenlik Anlaşması, Hükümetimiz ve
Meclislerimizce tasvip ve tasdik edildikten sonra Kon
seye sunulmuş ve böylelikle Avrupa Sosyal Güvenlik
Anlaşmasının 1 Mart 1977'den itibaren yürürlüğe gir
mesi de sağlanıîmıştır.
Yurt dışında çalışan işçilerimizin de yurt içindeki
işçilerimiz gibi 25 yıl hizmetten sonra 55 yaşında
emeklilik hakkını alabilmeleri için, yurt dışındaki ve
içindeki hizmetlerini değerlendiren bir kanun tasarı
sı hazırlanıp komisyonlardan geçirilmiş, nihayet Yü
ce Meclisin gündemine alınmış bulunmaktadır.
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Bu öneriye uygun olarak Hükümetimiz, Parla
Ancak, konunun önemine ve yurt dışında çalışan !
mentoya, « Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere
lardan işlerini kaybederek toplu halde yurda dönü
Yardım Fonu, Tarım Sigortası Kanunu
Tasarısı»
şün başlamış olduğu gerçeğine binaen, resmen, yazılı
namıyle, iki ayrı tasarı hazırlıyarak sevk etmiş bulun
olarak Meclis Başkanlığına yöneltmiş olduğum tale
maktadır. Tabiî Afetlerden Zarar Görenlere Yardım
bimi burada tekrar ediyor; söz konusu tasarının ön
Fonu Tasarısı, komisyonlardan ve Meclislerden ge
celikle görüşülecek kanunlar arasına ve hatta başına
çirilmiş bulunuyor. Tarım sigortası Kanunu Tasarısı
alınarak Parlamento tatile girmeden evvel yasalaşmaise, henüz Millet Meclisi komisyonlarında bulunmak
s?nı teminen yardımda bulunmanız için siz değerli
tadır.
parlamenter arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum.
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Sözünü ettiğimiz bu yasal tedbirlere ilâveten, alı
nan idarî tedbirlerle İmâr ve İskân Bakanlığı, Tarım
Hükümet Programının 25 nci sayfasında, «İşçi Bakanlığı ve Ziraat Bankası tabiî afete maruz kalan
memur ayrımı hakkaniyetli, âdil ve gerçekçi bir ölçü
köylü ve çiftçimize süratle ve etkili bir şekilde yar
ve kıstaslarla yapılacaktır» denilmektedir. Hüküme
dım edebilmenin tedbirlerini almışlardır.
tiniz bugün karşınıza 200 binden fazla memuru işçi
statüsüne geçirme bahtiyarlığına erişmiş bir şekilde
Hükümet Programının 6 ncı sayfasında
yazılı,
çıkmış bulunmaktadır.
«Köylüye yüklenen katılma payının kaldırılacağı»
vaadi, geçenlerde yasalaşan bir kanunla yerine getiril
Hükümet Programının 24 ncü sayfasında, «İşsiz
miştir.
lik probleminin çok yönlü tedbirlerle giderilmesine
I
Programın 22 nci sayfasında yer alan, «Köy
çalışılacağı», 26 ncı sayfasında ise, «İşsizlik sigortamuhtarlarına
ödenek verilmesini mümkün
kılacak
sıyle ilgili çalışmaların yapılacağı»
öngörülmüştür.
kanun
tasarısını
hazırlayıp,
Yüce
Meclislere
götüre
Hükümetimiz işsizlikle en iyi mücadelenin iş imkânı
ceğiz» vaadi tutulmuş ve bildiğiniz gibi bütçe müza
yaratacak yatırımlarla yapılabileceği inancından hare
kerelerinin başlaması dolay isiyle, müzakeresi tamam
ketle, hepinizce bilindiği üzere, 1976 ve 1977 bütçele
lanamamış olan muhtarlara hem ödenek, hem de
rini yatırımlara ağırlık vermek suretiyle huzurlarını
BAĞ-KUR yoluyle sosyal güvence getirecek olan ta
za getirmiştir. İşsiz vatandaşlarımıza yurt dışında da
sarı, gündemimizin başında bulunmaktadır.
iş imkânı aramak için, çeşitli ülkelerle işgücü ve sos
yal güvenlik anlaşmaları akdine çahşılagelmiş; Ortak
Programın 14 ncü sayfasında, «Küçük çiftçi mua
Pazarla, özellikle Almanya ile yapmış olduğu
te
fiyet ve istisinalarının yükseltileceği» ifade edilmiş,
maslarda, Türk işçilerinin işlerini muhafaza etme
buna uygun olarak Hükümetimizce hazırlanmış olan
leri, serbestçe dolaşıp iş aramaları ve yeniden Türk
tasarı kısa bir süre önce kanunlaşma şansına kavuş
işçisi almaları tedbirleri üzerinde durmuştur.
muştur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izahatımın
İşsizlik sigortası, henüz ciddî bir adım attığımızı
aynı
sistematik içerisinde esnaf ve sanatkârlarımıza
söyleyemeyeceğimiz yegâne konudur. Her ne kadar
taalluk eden kısmını arza devam ediyorum:
mevzu ile ilgili bazı çalışmalara başlanmış bulunu
Programın 24 ncü sayfasında, «Esnaf ve sanat
yorsak da, bu çalışmaların daha çok başlangıcında
kârların
sıhhî meskenlere sahip
olması imkânının
bulunduğumuzu itiraf etmek lâzımdır.
araştırılacağı»; 27 nci sayfasında ise, «Küçük sanayi
Değerli milletvekilleri, şimdi de Programın
ve
sitelerinin geliştirileceği» öngörülmektedir.
buna müsteniden Hükümet icraatının köylü ve çift
çilerimizin sosyal güvenliği ile ilgili olan kısımları
Buradan şu hususu kesinlikle ifade etmek isterim
hakkında bilgi arz etmeye çalışacağım.
ki, BAĞ-KUR Kanununa göre, bu kurum kaynak
Programın 6 ncı sayfasında, «Köylü yurttaşları
larından esnaf ve sanatkârlara gerek mesken, gerek
mızın, afetlere karşı korunması için tarım sigortası
işyeri ve gerekse işletme ve tesis kredisi verme im
nı geliştirip, yaygınlaştıracağız»; 21 nci sayfasında,
kânı mevcut iken, Hükümetimizin işbaşına gelişine
«Toprak ürünlerimizin tabiî afetlerden gördüğü za
kadar hiç bir şey yapılmamıştır. Görevi teslim aldı
rarlardan köylü ve çiftçilerimizin müteessir olmama
ğımız ayı müteakip hemen bu kaynaklar
seferber
sını sağlayacak tanm sigortası geliştirilinceye kadar,
edilerek, 1975-1976 yıllarında 24 kooperatifin 2 286
tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerimize
müessir
esnaf ve sanatkârına 179 milyon liralık işyeri, 82
tedbirle yardım edilmesine ağırlık vereceğiz.» denil
kooperatifin 3 109 esnaf ve sanatkâr üyesine 300
mektedir.
I milyon liralık konut kredisi açılmış, esnaf ve sanat175 —
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kârlara genç BAĞ-KUR kaynaklarından 625 mil
yon liralık işletme ve tesis kredisi kullandırılmıştır.
Küçük sanayi siteleri için Sanayi Bakanlığı em
rindeki fonlar ve diğer kaynaklar seferber edilmiştir.
Programımızın 27 nci sayfasında, «Çırak, kalfa
ve ustalar kanunu en kısa zamanda çıkarılacaktır.»
denilmiş, nitekim Hükümetimizin gayret ve çabalarıyle eski Cumhurbaşkanınca veto edilmiş olan bu
kanun, yeniden komisyonlardan ve Millet Meclisin
den geçirilerek Senatoya intikal ettirilmiş, kanunlaş
ması yolunda büyük bir merhale katedilmiştir.
Programımızın 27 nci sayfasında, «Esnaf ve sa
natkârların durumlarının sosyal güvenlik açısından
daha yeterli bir hale getirmek için çalışmaların sür
dürüleceği» öngörülmüş, ancak, Hükümetimiz, sade
ce çalışma ile iktifa etmeyerek daha da ileri safhaya
giderek, esnaf ve sanatkârları sağlık sigortalarına ka
vuşturmak için Genel Sağlık Sigortası Kanununa özel
hüküm serdetmiş ve tasarıyı Parlamentoya sunmuş
tur.
Esnaf ve sanatkârın emeklilik yaşını, işçilerde ol
duğu gibi 55'e indiren, ölüm hâlinde yardım görebil
mek için 3 yıl prim ödemiş olma kaydını kaldıran
meslekî teşekküllere üye olmasalar dahi geçmiş hiz
metlerini emekliliklerine sayan, basamak seçimi ve
düzeltilmesi için yeni bir imkân getiren BAĞ-KUR
Kanununu tadil tasarısı hazırlayarak Parlamentoya
sunmuştur. Tasarı, geçen hafta İçtüzüğün 38 nci mad
desine göre, tarafımdan verilen bir önerge ile Meclis
gündemine alınmıştır.
Programın 27 nci sayfasında, «BAĞ-KUR ken
dinden beklenen bütün hizmetleri tam olarak yapa
bilmesinin sağlanacağı» vaat edilmiştir.
Bakanlığımız ilk günden beri çok genç olan bu
müessesenin, BAĞ-KUR'un fonksiyonlarını dikkatle
izlemiş, şimdiye kadar çıkarılmamış olan yönetmelik
ve tüzüklerin hepsini hazırlayarak yürürlüğe koy
muş; BAĞ-KUR kaynaklarının, kanunda yazılı sa
halara yönelmesini temin etmiş ve hele hele hizmeti
esnafın ayağına ve daha etken bir şekilde götürebil
mesi için 11 bölge müdürlüğü, 20 şube vasıtasıyle
yurt sathında teşkilâtlanmış bulunmaktadır.
Burada bir hususa işaret etmek isterimi. Değerli
Halk Partisi grup sözcüsü arkadaşımız, BAĞ-KUR'un
gelişigüzel kurulduğu hususunda bir ifadede bulundu.
BAG-KUR, gerek meslekî teşekküllerin adedi kıs
tasları, gerekse coğrafî kıstasları, bakımından 11 böl
ge ve 20 şube halinde kurulmuştur. Hiç bir şekilde
bunun dışına çıkılmamıştır. Bu vesile ile bunu da ifa
de etmiş oluyorum.
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BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakika vaktiniz var
efendim.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Bitireceğim Sayın Baş
kan.
Programımızın 27 nci sayfasında, «Esnaf ve sa
natkârların gereksiz defter tutma formalitelerinden
kurtulacağı» belirtilmiştir. Nitekim, bu hususu teminen Hükümetimizce hazırlanan tasan, Meclislerden
geçerek Karma Komisyona intikal etmiştir. Komis
yondan sonra Millet Meclisinde oya sunularak son
şeklini almış olacaktır.
Değerli milletvekilleri, şimdi de genel tedbirleri
öneren ve bu önerilere uygun olarak yapılan icraata
ait izahlarda bulunduktan sonra sözlerime son vere
ceğim ki, bu tedbirlerle sosyal güvenliğe bütün va
tandaşların ve bütün yurdun kavuşturulacağını bu
rada bir kere daha ifade etmek istiyorum.
Programın 6 nci sayfasında, «Genel sağlık sigor
tası konusunu ele alacağımızı», 24 ncü sayfasında ise,
«Genel sağlık sigortası sistemini gerçekleştireceğimizi
vaat ettîk. Nitekim, işbaşına gelişimizi takip eden bir
kaç ay içerisinde, Genel Sağlık Sigortası kanun tasa
rısını hazırlayarak Parlamentoya sevk ettik. Tasarı,
42 milyon vatandaşı sağlık bakımından güvence al
tına almayı amaçlayan en önemli tedbirlerden birisi
dir. Halen Millet Meclisinde görüşülmesini bekle
mektedir; tetkikinize, tasvibinize sunulmuştur. Bir an
evvel çıkarılması hususunda yardımlarınızı rica et
mek isterim.
Programın keza 6 nci sayfasında, «Muhtaç duru
ma düşen yaşlı yurttaşların, sakatların ıstırabını din
direcek tedbirler alacağımıza» söz verdik. Bu sözü
müzde de durarak, hepinizin hatırlayacağı gibi, ka
nunlaşmasında hepinizin katkısı bulunan, yaşlılara ve
sakatlara aylık bağlanması hakkındaki tasarıyı sevk
ettik; 2022 numaralı Kanun olarak yasalaşmış bulun
maktadır.
Müzakeresini yapmakta olduğumuz bütçe, yaşlı
ve sakatlara önümüzdeki aybaşından itibaren bağla
nacak aylıklar için 3 258 000t OüıO liralık bir tahsi
satı, artırabilme kaydiyle ihtiva etmektedir.
Programın 14 ncü sayfasında, «Düşük gelirlilerin
vergi yükünün azaltılacağı ve asgarî geçim indirimi
nin yükseltileceği» öngörülmüştür. Bunu da nazarı
itibara alan Hükümetimiz, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununda tadilât yapan ve bugünkü geçim indi
rimini asgarî üç misline yükselten tasarıyı Parlamen
toya sunmuş bulunmaktadır. Tasarı Millet Meclisi
nin gündemindedir.

— 176 —

M. Meclisi

B : 54

Değerli milletvekilleri, görülüyor ki, programımız
ve icraatımız, bunun tabiî bir neticesi olarak da hu
zurlarınızda bulunan bütçemiz, sosyal refah devleti
olma yolundaki samimî gayret ve çabalarımız ve bu
maksatla da sosyal güvenlik alanında geliştirilen ted
birlerin derinliğini ve ihatalılığını göstermektedir.
İzahatım şunu da açıkça ortaya koymuştur ki,
Hükümet olarak programımızda neyi vaat etmişsek,
bu, satırlar üzerinde kalmamış, yetkimiz ölçüsünde
icraat ve tatbikata konulmuştur. Yetkimiz ölçüsünde
diyorum, zira kanunî tedbirleri gerektirenler için Hü
kümetin yetki hududu, tasarıyı hazırlayıp sizlere sun
maktır. Ondan sonra Parlamentonun yetkisi, sorum
luluğu başlamaktadır. Şayet bu memleketi, vatandaş
ları bir an evvel sosyal güvenliğe kavuşturup, sosyal
refaha erişmeyi hep birlikte samimî olarak arzuluyorsak, geliniz Meclisler tatile girmeden önce, biraz
evvelki izahatımda isimlerini saydığım bu sosyal
muhtevalı kanunların çıkarılması için elbirliği ile
gayret edelim. Burada siz değerli arkadaşlarıma açık
çağrıda bulunuyorum. Müreffeh bir Türkiye, sağlı
ğından, geleceğinden, çotuğundan çocuğundan, endi
şesi olmayaniann barındığı bir vatan sathı istiyorsak
ve hele hele gelecek nesillerin gözlerini sosyal güven
ceye kavuşmuş olarak açmasını arzuluyorsak, geliniz
bütçe biter bitmez yurt içindeki ve yurt dışındaki iş
çilerimizi, emeklilerimizi, köylümüzü, esnaf ve sanat
kârlarımızı, memurlarımızı tüm vatandaşlarımızı il
gilendiren sosyal kanunları bir an evvel çıkaralım.
Böylece tarihe karşı ve milletimize karşı görevimizi
yapmış olalım ve görevini yapanların mutluluğunu
el birliğiyle duyalım.
Huzurlarınızdan ayrılırken, bütçemizin Yüce Meclisinizce tasvip edilmesini düer, hepinize saygılar su
narım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Bazı sualler var efendim.
Yazılı olarak sualleri gönderen arkadaşlarımın
isimlerini okuyorum: Sayın Abdülkadir Öncel, Sayın
Mustafa Güneş, Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, Sayın
Halil Dere.
Başka sual soran varsa tespit edeyim efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sabahtan kalan bir
şey vardı.
BAŞKAN — Nasıl sabahtan kalan efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sabahleyin diğer
bütçede vermiştim, zatıâliniz dediniz ki, «Diğer büt
çede bu soruyu işleme koyarız.»
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BAŞKAN — Evet Sayın Ülker, o suali sayın Ba
kana tevcih etmek istiyorsunuz, peki efendim, sözlü
olarak efendim.
Sayın Mankut, Sayın Ülker, Sayın Okur, Başka?..
Yok.
Soru işlemi bitmiştir efendim.
Sayın Bakan, Sayın Abdülkadir Öncel'in sualleri
ni okuyorum efendim:
«Urfa'da Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta
hastanesi yapılabilmesi için gerekli arazi valilikçe
temin edilmiştir. 1977 yılında sigorta hastanesi inşaa
tına başlanacak mıdır? Başlanacaksa yapılacak has
tane kaç yataklı olacaktır? Hastane yapılıncaya kadar
mevcut dispanserin yatak adedinin artırılması müm
kün müdür?
Buyurun sayın Bakan.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Müsaade ederseniz ya
zılı cevap vereceğim Sayın Başkan. Tetkik etmem
gerekiyor.
BAŞKAN — Peki efendim, yazılı cevap verecek
siniz.
Sayın Mustafa Güneş'in, sorularını okuyorum
efendim:
«Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı vatandaşların
bu kurumla ilgili emekli, hastalık, malullük ve ben
zerleri gibi işleri olduğunda, yapılan müracaatları
kısa süre içerisinde sonuçlandırılmadığı gibi, çok kez
de yapılan müracaatların olumsuz kaldığı ve işlemle
rin çok uzun sürdürüldüğü kurum üyelerince bilin
mekte ve şikâyet konusu olmaktadır. Hatta birçok
parlamenterlerin Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
de vatandaşların bu kurumdaki işlerini çabuklaş
tırmak için iş takibi yapmaları bu iddiamızın açık
bir kanıtıdır.
Bu duruma göre;
a) İşlerin yürüthnesindeki gecikmeler personel
yetersizliğinden midir?
b) Sosyal Sigortalar Kurumunun ilk kuruluşun
daki dosyalama işlerindeki sistemsizlikten midir?
c) Kurumun daha etkin, kuruma bağlı üye va
tandaşların işleri gereği yapılan müracaatların iş ta
kipçisine gerek duyulmadan veya iş sahibinin biza
tihi kendisinin Ankara'ya gelip işin takip etmeksizin,
kurumun görevli personeli tarafından işlerin daha
çabuk ve sistemli bir biçimde yürütülmesi için Ba
kanlık olarak yeni bir girişiminiz var mıdır veya
olacak nudır?
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d) Bakanlık olarak işçi ve memur ayrımında
saptamış olduğunuz ölçüler nelerdir veya neler ola
caktır?»
BAŞKAN — Sayın Güneş'in sualleri bunlar Sa
yın Bakan, buyurunuz.
SOSYAL G Ü V E N L I K BAKANI

AHMET MA

H I R ABLUM (Devamla) — Müsaade ederseniz ce
vap vereceğim.
Değerli arkadaşımız bu suali yöneltmekte çok
haklıdır. Haddizatında benim de şikâyetçi olduğum
bir konudur. Maalesef Kurumun, gittikçe artmış olan
işleri nedeniyle, bir emeklilik işlemini dahi iki se
neye varan ve hatta aşan bir süre zarfında neticeIendirebildiği, ender de olsa görülen hadiselerden
dir. Bunun üzerine, Bakanlık olarak elbirliği ile Ku
rumla birlikte eğilmiş bulunuyoruz.
Personel yetersizliğinden, dosyalama sisteminden
neşet etmiş olsa dahi bu mazur görülebilecek bir hu
sus değildir. İşçilerimize ve emeklilerimize hizmet
görmek üzere kurulmuş bir devlet müesesesidir. O
itibarla hiç bir şekildeki mazereti biz Bakanlık olarak
kabul etmiyoruz.
Tedbirleri aldık ve alıyoruz. Evvelâ personel ba
kımından takviye yoluna gidilmiştir. Saniyen per
sonelin eğitimi zarureti ortaya çıkmıştır. Kurum, ha
lihazırda gayet güzel ve geniş kapsamlı bir eğitim
programı tatbik etmektedir. Makineleşmeye gidilmek
tedir.
Birikmiş olan muamelâtın biran evvel bitirilebil
mesi için de Cumartesi ve Pazarlar dahil geniş kap
samlı bir fazla mesai tatbik edilmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Mustafa Kemal Çilesiz'in sorusunu oku
yorum:
«Giresun'da yapılacak Sosyal Sigortalar Hastanesi
ne zaman bitecektir?»
BAŞKAN — Soru bundan ibaret sayın Bakan,
buyurunuz.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ AHMET MAHlR ABLUM (Devamla) — Şu anda cevap vereme*
yeceğim. Yazılı cevap vereyim efendim.
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, peki efen*
dim.
Sayın Halil Dere'nin suallerini okuyorum efen
dim:
«1. Sosyal Güvenlik kurumlarının tek kurum
halinde birleştirilmesini düşünüyor musunuz?»
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«2. Bağ - Kur kapsamına giren vatandaşlardan,
üye olmayanların üyeliğe alınması için, plan ve pro
je hazırlanmış mıdır? Bunlar nelerdir? Nasıl uygu
lanacaktır.?»
ı«3. Bakanlığınıza bağlı kurumlarda üyelerine
dönük yeni sosyal ve ekonomik yönlü ne gibi hiz
metler planlanmıştır?»
«4. Sosyal Güvenlik kurumlarının parasal biri
kimlerinin belli bir bölümü ile, üretime dönük işyer
leri açmak için yatırım projeleri düşünülmekte mi
dir? Düşünülüyorsa nelerdir?»
Sualler bu kadar, buyurunuz sayın Bakan.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MAHlR ABLUM (Devamla) — Efendim müsaade eder
seniz bu Bağ - Kur konusundan başlamak istiyorum.
Hakikaten meslekî teşekküllere kayıtlı esnaf ve
Sanatkâr adediyle bugün Bağ - Kur, üyesi arasında
büyük fark vardır. Demekki bir çok esnaf ve
sanatkârımız henüz Bağ - Kur'a üye olmamış veya
yapılamamıştır.
Bunun için şu tedbirleri geliştiriyoruz:
Evvelâ Bağ - Kur'u anlatmak ve mümkün oldu
ğu kadar üye kaydetmek için Bağ - Kur'u merkezî
sistemden çıkararak taşra teşkilâtını kurma çabası
içerisindeyiz.
Demin arz ettim, 11 bölge, 20 şubeyi yurt sathı
na dağıtmak suretiyle mümkün olduğu kadar Bağ Kur'a üye olma niteliğine sahip esnaf ve sanatkârın
ayağına giderek onları kaydolmaya ikna etmedir,
gaye.
Saniyen, resen tescil sistemimiz vardır. Meslekî
teşekküllerle temasa geçmiş bulunuyoruz. Bu teşek
küller, kendilerine üye olan esnaf ve sanatkârın isim
lerini bılze bildirmekte, biz de kendimizde olan üyeIisteleriyle karşılaştırarak listede olmayanları esnaf
ve sanatkâr teşekkülleri listesinde bulünanlan resen
teşci] suretiyle üye kaydetme yoluna gidiyoruz.
Sosyal güvenlik kuruluşları kaynaklarının yatı
rıma yöneltilmesi hususunda ciddî tetkiklerimiz hat
ta hazırlıklarımız vardır. Çok kere eleştirilen bir hu
sus, sosyal güvenlik kuruluşları kaynaklarının çoğu
nun devlet tahvillerine yatırılmış olması hususudur.
Her ne kadar bu eleştirileri yapan arkadaşlarımıza
yüzde yüz iştirak etmiyor isek de, Bakanlık olarak
bu kuruluşların kaynaklarının mühim bir kısmının
kuruluşlara üye olan - bilfarz Sosyal Sigortalar Ku
rumu bir işçi müessesesidir - işçilerimizin de ortak
olacağı büyük sinaî yatırımlara yatırılmasına taraf
tarız. Bunun için bir yasa değişikliği hazırlıyoruz.
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Keza Bağ - Kur'un da kaynaklarının, esnaf ve sa
natkârlarımızın da iştirak edebileceği, gene memle
ketimizin ihtiyacı olan büyük sinaî yatırımlara yönel
tilmesi taraftarıyız; bunun için de çalışmalarımız, ha
zırlıklarımız vardır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Sayın Ülker'in yazılı bir sorusu var burada. Son
ra da ayrıca başka sorularınız olacak mı sayın Ülker?
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Hayır sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Olmayacak.
«Uygar ülkelerde işçilere büyük bir güvenlik ge
tiren işsizlik sigortası sisteminin bir yasa ile Türkiye'
ye getirilmesi düşünülmekte midir?»
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Arz edeyim sayın Baş
kan.
Sabahleyin Çalışma Bakanı arkadaşım da buradan
ifade ettiler. Hakikaten bizim bugün sosyal güvenlik
tedbirlerimiz tamdır. Denemese bile, Parlamentoya
sunmuş bulunduğumuz yasaların çıkarılması takdi
rinde büyük ölçüde boşluğu doldurmuş bulunacağız,
yalnız iki noksanımız vardır ve bu noksanlar da ha
kikaten önemli noksanlardır.
Bir tanesi, işsizlik sigortasıyle ilgili yasa tasarısı
nı henüz hazırlayıp Parlamentoya sunamamış olma
mızdır. Diğeri de, kendi nam ve hesabına tarımla uğ
raşanlar için bir yasa tasarısını hazırlayarak Parla
mentoya sunamamış olmamızdır.
Her iki konuda da çalışmalarımız vardır. Demin
genel konuşmam sırasında da arz ettim, bilhassa iş
sizlik sigortası konusundaki çalışmalarımız daha baş
langıcında sayılabilir; fakat bunun önemine ve ça
lışmaların süratlendiribnesi zaruretine kaniim.
Arz etmek istiyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Sayın Gülhis Mankut, buyurun efendim.
FATMA GÜLHlS MANKUT (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Anayasamızın 48 nci maddesi «Herkes
sosyal güvenlik hakkına sahiptir» der.
Sosyal güvenlik müesseselerimiz içerisinde; BağKur, Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü mevcuttur.
Acaba sayın Bakan ve sayın Hükümetimizin, Tür
kiye'de ev kadınlarının sosyal güvenliğe kavuşmaları
yönünden bir düşünceleri var mıdır?
Türk ev kadınları vermiş oldukları mesaileri so
nunda hayatları boyunca ne gibi bir teminatla karşı
karşıya kalacaklardır?
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Bu hususta bilgi rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Mankut.
Buyurun sayın Bakan.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Sayın Başkan, sanırım
ki, suale kısmen evet cevabı vermek mümkündür;
kısmen diye başladım, arz edeyim.
Ev kadınlarına aynı zamanda emeklilik hakkı
getirecek bir tasarımız mevcut değildir; fakat ev ka
dınlarını kapsamına alan tasarılarımız vardır. Genel
Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı, ev kadınlarımızı da
kapsamaktadır. 1 Marttan itibaren maaş bağlayaca
ğımız yaşlılar ve sakatlar kanunu, ev kadınlarını kap
samına almaktadır ve hele Millet Meclisi gündemin
de bulunan çoğunluğunu kadınların teşkil ettiği, ev
hizmetlerinde çalışanların sosyal sigorta kapsamına
alınmasını öngören kanun tasarısı, büyük bir kısmı
itibariyle ev kadınlarım hedef alan bir tasarıdır, arz
ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Sayın Engin Unsal, buyurun.
ENGİN UNSAL (İstanbul) — Efendim, sayın
Bakan'a, aracılığınızla Türk Barolarının ortak bir şi
kâyetini soru olarak yöneltmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi sayın Başkan, Türkiye'de bulunan
avukatlar Sosyal Sigorta kapsamındadır. Yalnız, avu
kat hanımların 50 yaş emeklilik hakkından yararlan
ma olanağı, uygulamada bulunmamaktadır. Kanımca
bu bir adaletsizlik teşkil etmektedir. Acaba sayın
Bakan bu adaletsizliği gidermek için ne gibi önlem
ler almıştır, alacaktır, tedbirleri ne olacaktır? Bunu
öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Sayın Başkan, şikâyet
barolar vasıtasiyle bize daha evvel intikal ettirildi. İlk
nazarda haklı görülen bir şikâyettir. Bunun derinlikle
rine inmemiz icap ediyor; Sosyal Sigortalar Kurumu
ve Bakanlığımız, şikâyet üzerinde tetkiklerini yürütmek
tedir. Eğer şikâyet neticesinde yüzde yüz haklılıkları
sabit olduğu takdirde, gerekli tedbirler geliştirilecek
ve hatta kanunî bir tedbir gerekiyorsa, tasarısının
da tarafımızdan hazırlanacağından hiç şüphe yok
tur.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Sayın Zeki Okur, buyurun.
MEHMET ZEKİ OKUR (Zonguldak) — Sayın
Başkanım, biraz önce Çalışma Bakımınızdan sordu
ğum sorularımdan birini, sayın Bakan, Bakanlığını,
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yal güvenlik gibi sosyal devlet kavramını içeren
tedbirler manzumesiyle kurtarabilmişlerdir.
Batı ülkelerinde sosyal devlet kavramı ancak son
20 yıl içinde gelişmiş ve uygulanabilmiştir. Yani Ba
tıdaki hür devletler sermaye temerküzlerini tamamla
dıktan sonra sosyal devlet kavramı geliştiğinden, uy
gulamada güçlük çekilmemiştir.
Türkiye'de ise bu durum tam aksinedir . Türki
ye, henüz sermaye temerküzünü tamamlayamamış dolayısiyîe kalkınmasını tamamen gerçekleştirememiş
bir ülkedir. Öyleyse, Türkiye kalkınmasını sosyal
adalet ve sosyal devlet kavramları içinde gerçekleş
tirmek gibi oldukça güç bir işle karşı karşıyadır.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
ı Ancak, şurayı hemen belirtmekte yarar vardır; eko
HİR ABLUM (Devamla) — Vardır Sayın Başkanım.
nomik kalkınmayla, sosyal adalet ve sosyal güven
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan, so
lik birbirleriyle aynı paralelde gelişir.
rular bitmiştir. (Alkışlar)
Bu itibarla, ekonomik kalkınmanın söz konusu
Sayın Mehmet Özkaya, şahsı adına.
olmadığı
ülkelerde sosyal adalet ve sosyal güvenlik
Sayın Özkaya, süreniz 10 dakikadır efendim.
ten
söz
edilemeyeceği
aşikârdır. Öyleyse, sosyal ada
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
letin
sosyal
güvenliğin
tezahürü ekonomik kalkınmay
kan, değerli milletvekilleri;
la mümkündür, yani ekonomik kalkınmayla sosyal
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1977 malî yılı büt
adalet ve sosyal güvenlik arasında bir neden - sonuç
çesi üzerinde salısı görüş ve temennilerimi dile getir
ilişkisi mevcuttur. İşte, Türkiye kendisine yöneltilen
meye çalışacağım. Sözlerime başlamadan önce, he
bu tehlikeleri sosyal devlet ve sosyal adalet kavram
pinizi saygıyla selâmlıyorum.
larının tam uygulandığı bir zeminde etkisiz kılabilir.
Değerli milletvekilleri, dünya insanlığının tabi
Adalet Partisi, kurulduğundan bugüne, bu düşün
olduğu rejimler, içinde bulunduğumuz 20 nci yüz
ceyi
kendine ilke edinmiştir. Bunun içindir ki, 1976
yılın son 25 yılının başlarında, insan hak ve hürri
yılı
Türk
Milleti için sosyal adalet ve sosyal güven
yetlerinin geçerli olduğu demokratik düzenle, insan
lik açısından fevkalâde şanslı ve başarılı bir yıl ol
hak ve hürriyetlerinin sözü dahi edilmeyen baskıcı,
muştur.
1976 yılı içinde hazırlanan tasarıları, Mec
totaliter sistemlerden oluşmaktadır.
lislere sevk edilen kanun tekliflerini Ve gerçekleştiri
Totaliter komünist düzenlerin, kendi vatandaşla
len kanunları 10 dakikalık bir zamana sığdırmak
rına yaptığı zulüm ve işkenceler yetmiyormuş gibi,
mümkün değildir. Ancak, gerçekleştirilen fevkalâ
yüzbinİerce ajanı hür dünya devletlerine, tahribat
de öneme haiz kanunlara da değinmeden geçmek
mikrobu gibi yayarak hürriyetçi demokrasileri önem
insafsızlık olur kanaatindeyim.
li ölçüde tehdit etmeye başlamıştın Bu ajanların gö
Emekliler arasında en çok ıstırap çekenler, ay
revi, bilhassa kalkınmakta olan ülkelerin dert ve yar
lıkları dondurulmuş ve sabit kalmış olan işçi emek
ralarını istismar ederek, anarşi ve huzursuzluk mih
lileri, işçi dul ve yetimleri ve malul isçilerdir. Cum
rakları yaratmak, böylece Cumhuriyeti ve hür reji
huriyet Hükümeti bu konuyu vaat ettiği gibi süratle
mi yıkarak yerine kızıl diktatörlükler kurma yolun
da, para ile saıhnahnmış yerli işbirlikçiler ile bera ^çözmüş, işçi emeklisi, dul ve yetimleri arasında en
düşük seviyede aylık alanlara % 85 oranında zam
ber çalışmaktırJ
sağlamıştır. Bu mağdur zümreye bir yılda sağlanan
Bunun için komünist diktatörlerin, sadece Av
gelir artışı 900 milyon liradan fazladır.
rupa'ya 20 bin den fazla ajan soktuğu, yabancı ba

ilgilendirmediği Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilen
dirdiği gerekçesiyle cevaplandırmadılar. Ümit ede
rim sayın Bakan cevap lütfederler.
Efendim, halen yurt dışında, bilhassa Batı Al
manya'da çalışmakta olan ve eş ve çocukları Türki
ye'de bulunan vatandaşların çocuklarına çok cüzî
miktarda para ödenmektedir. Bununla ilgili olarak,
maatteessüf bir anlaşma yapılmıştır; bu anlaşmanın
bu ilgili maddesinin düzeltilmesi için bir çalışma
var mıdır?
Bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan.

sından öğrenilmektedir.
İşte Türkiye, bu tehlikelerin bariz şekilde görül
düğü ülkelerden birsidir^ Şunu hemen belirtmekte
yarar görüyorum ki, hiçbir fiklir baskı yoluyle ön
lenemez. Bu itibarla hür Batı ülkeleri, kendilerini
komünizmin pençesinden, ancak sosyal adalet, sos

Ayrıca, kanunun uygulama tarihi 1974 yılından
başlatılarak, geçmişteki haksızlıklar da bir ölçüde
telafi edilmiş, bir yıllık fark, bu emekli ve mağdur
yurttaşlarımıza topluca ödenmiştir. Böylece 1 Tem
muz 1975'ten itibaren bir yıl içinde bu mağdur kimscelere 1 800 000 000 lira ek gelir sağlanmıştır.
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Sağlık sigortasının kapsamı genişletilmiş, emekli
işçilerin eş ve çocukları sağlık sigortası kapsamına
alnımıştır. Bütün işçilerin bakmakla yükündü olduk
ları ana ve babaları sigorta kapsamının dışındayken
506 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle ana ve baba
lar sigorta kapsamına alınmıştır.
Yetim kızların, 18 yaşım doklursalar da evlen
memiş iseler, babalarından kalan yetim aylığını al
maya devam etmelerine imkân sağlanmıştır. Daha
ziyade işçilerimizin sigortalılık süreleri bakımından
değerlendirilmemiş olan geçmiş hizmetlerini borçlan
ma yoluyla değerlendirmek imkânını sağlayan ve bü
yük bir ihtiyacı karşılayan kanun değişikliği gerçek"
îeştirilmiştir.
İşçilerin kıdem tazminatım 15 günden 30 güne
yükselten kanun her iki Meclisten geçirilerek yürür
lüğe konmuştur. İşçilerin kıdem tazminatının önemli
kısmı vergiden muaf hale getirilerek Türk işçisine
büyük bir hizmet yapılmıştır.
İşçilerimizin Sosyal Sigortalar Kurumundan yete-1
ri miktar ve seviyede mesken kredisi alabilmelerini
sağlayacak Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıkarılmış
tır. Bilûmum çalışan kadın ve erkeklerdeki yaş had
di emekliliği; kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşına
indirilmiştir.! Ayrıca, kadınların 20 sene hizmet,
erkeklerin ise 25 sene hizmetten sonra, isterlerse emek
li olacakları sağlanmıştır.
Bu kanunlar, Sadece Türk işçisini ilgilendiren
sosyal kapsandı kanunlardın İşçiden yana sloganlarıyle işçiyi kandıranlar, 10 aylık iktidarlarında, işçiden
yana hangi kanun teklifini hazırladıklarını, Meclis
lere sunduklarım veya gerçekleştirdiklerini bu kürsü
den çıkıp söylemek zorundadırlar. Cumhuriyet Halk
Partisinin hiçbir sözü izahatıyle bağdaşmamıştır.
Cumhuriyet Hafik Partisi 10 aylık iktidarında işçi ya
rarına bir tek kanun ne teklif edebilmiş, ne de çıkarabilmiştûv Zaten, Cumhuriyet Halk Partisinin iş
çiden yana olan anlayışı, işçi yararına yasa çdtarmak değildir. Haksız ve kanunsuz direnişlere yol
açarak üretimi düşüren aşırı sol sendikalara tebrik
telgrafları çekip ve çiçek yollamak, onların işçiden ya
na olmaları için yeter de artar bile.
Burada, işçi vatandaşlarımızın dışında diğer va
tandaşlarımızı da ilgilendiren bir - iki sosyal kap
samlı yasadan bahsederek sözlerimi bitirmek istiyo
rum»
65 yaşından büyük kimsesiz ve muhtaç durumda
olan her Türk vatandaşına aylık bağlanmasını öngö
ren Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, Cumhu
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riyet tarihinde en fazla sosyal devlet kavramım içe
ren ve sosyal devlet kavramına en fazla yaklaşılan
bir mahiyet arz etmektedir. Cumhuriyet Halk Par
tisinin rüyasında görse dahi inanamayacağı bu kanu
nu çdcarmak bugünkü Cumhuriyet Hükümetine nasip
olmuştur.
Değerli milletvekilleri, yukarıda saydığımız sos
yal kapsamlı yasalardan 42 tanesinden bazdan ger
çekleşmiş, bazılarının bütün hazırlıkları tamamlanıp
Parlamentoya sunulmuş, bazılarının ise kanun ta
sarısı halinde halen üzerinde çalışılmaktadır. Bütün
bu kanunları bu dar zamanımıza sığdırmak müm
kün değildir.
Bu itibarla sözlerimi bir - iki cümle ile bağlamak
istiyorum.
Değerli mileltvekilleri, bütün bu çalışmalara, ya
rarlı faaliyetlere rağmen, bütün Türkiye'nin ancak
°/0 38'inin sosyal güvenlikten yararlandığını itiraf et
mek zorundayız. Hedefimiz, 42 milyonun sosyal
güvenliğidir. Hedefimiz, tam istihdam seviyesine
yaklaştığında en kısa zamanda «Genel İşsizlik Si
gortası» dır. Hedefimiz, Türk Milletinin bütün
fertlerinin, anasından doğduğu günden ölünceye ka
dar yarınından emin, başı dik, hürriyet içinde ve
mutlu yaşamasıdır.
Bu vesileyle sözlerime son verirken, Sosyal Gü
venlik Bakanlığı 1977 mali yılı Bütçesinin, sayın
Bakanlık mensuplarına ve büyük Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diler, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Özkaya.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri sırasıyle okutup oylarınıza arz edece
ğim:
B) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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Bölüm
(Prog.)
111 Sosyal güvenlik kuruluşları ile
ilgili hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900l Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler.» Kabul etmeyenler... Ka•bul edilmiştir.
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Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Yüce Meclis
sin oylanyle kabul edilmiştir. Camiaya ve milletimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Şükranlarımı sunarım
Sayın Başkan.
Ç) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
BAŞKAN — Programımız gereğince Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin görüşmesine başlıyo
ruz.
Komisyon yerinde.
Hükümet, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakam da
yerinde.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde
söz alan sayın siyasî parti grup sözcüleri ve şahısla
rı adına söz alan sayın milletvekillerinin İsimlerini
okuyorum:
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik
men, MİM Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Tur
han Utku, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Hakkı Gökçe, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Cemal Tercan.:
Şahıslan adına söz alan sayın üyeler; Sayın Ali
Sanlı, Sayın Orhan Senemoğhı, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Veli Bakirli, Sayın
Ekrem Kangal, Sayın Fahri özçelik, Sayın Osman
Aykul, Sayın Eteni Eken, Sayın Sabrı Tığlı, Sayın
Mehmet Özkaya, Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Sayın Kasım Parlar, Sayın Nedim Korkmaz,
Saym Tufan Doğan Avşargil, Sayın Kadir Özpak.
Demokratik Parti Grupu adına Saym Ekrem
Dikmen, buyurun. (D. P. sıralarından alkışlar)
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D. Pd GRUPU ADINA EKREM DİKMEN
(Trabzon) — Saym Başkan, aziz milletimizin teşriî
organ olarak memleketimizde faziletli idarelerin hâ
kimiyetine müessir ve sebep olacağına inandığı Yü
ce Meclisin saym üyeleri; Sanayi Bakanlığı Büt
çesi üzerinde, Demokratik Parti Grupunun, 20
dakika kadar kısa bir zaman içerisinde, görüşlerinin
ancak bir kısmım ifade etmeye çalışacağım.
Hepinizin bildiği gibi, Bakanlık eski hüviyetin
den sıyrılmış ve epeyce bir zamandan beri memleket
ekonomisinde Yüksek Planlamanın ve Beş Yıllık
planların çizdiği hedefler ölçüsünde rol oynamaya
başlamıştır.
Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de
süratle artan nüfusumuzun yarattığı istihdam mese
lesinin halledilmesi ve ekonomide istenilen oranda
kalkınmanın sağlanması, büyük ölçüde sanayi ham
lelerimizde aranmaktadır. Bu sebeple hazırlanan Bi
rinci Beş Yıllık Planda, İkinci Beş Yıllık Planda ve
son senesini idrak edeceğimiz Üçüncü Beş Yıllık Plan
da tespit edilen esasları burada kendi görüşlerimiz
istikametinde anlatmaya imkân yok. Ancak, bil
hassa İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Planda sanayi sek
törünün sürekteyici olduğu kabul edilmiş, imalât sa
nayiine büyük önem verilmiş ve bilhassa özel te
şebbüsün bu sahada rol oynaması kesinlikte tespit
edilmiş.
Son Üçüncü Beş Yıllık Planda ise, şu «Beyaz
Sanayi Bakanlığı Bütçe Raporu» diye takdim edilen
ve Sanayi Bakanlığının kendi görüşü olduğu kanaati
ni taşıdığım kitapta, bu Planın, Üçüncü Beş Yıllık
Planın son senesinin aslında 1995 yılına kadar ağır
sanayi hamlesinin devam etmesiyle ilgili bir başlan
gıç olduğu derpiş edilmektedir. Neticede de, «Sek
törler bakımından 1995 yılında gayri safi yurt içi
hasıladaki paylar arasında % 40'ı sanayi sektörü ala
caktır» denmektedir.
Muhterem milletvekilleri, uzun dönemli kalkınma
planında sanayi sektörü, daha önceki planlarda ol
duğu gibi, sadece sürükleyici bir sektör olmayıp, kal
kınmanın kıstası da olmaktadır. İfade edildiğine gö
re ve 1995'e kadar ekonomik bünyeyi değiştirecek
olan sanayi sektöründe ne gibi gelişmelerin olaca
ğı ve hedefler tespit edilmiş bulunmakta.
Nihayet, «İstihsal yapısı ve istihsal teknolojisi de
değişecek» denerek, «Yapı değişimi, genellikle işlet"
me büyüklüğü sanayiin terkibi, ithalât ve ihracatın
terkibi yönünden olacaktır» denmektedir.
Sayın milletvekilleri, aslında bu iddialar Türkiye
Cumhuriyetinin kurulduğu gündenberi başlayan id-
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dialardır. Vicdan ölçüsü içerisinde mütalaa eder- II
sek, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gündenberi bu
hedeflere yönelmek için gayret sarf edilmiştir - ve
bilhassa bu son senelerde ifade edilen maksatlar ve
düşünülen hedefler, aslında İkinci Beş Yıllık Planda
fiilen hepsi düşünülmüştür.
Türkiye ham madde ihraç eden bir memleket ol- .
maktan kurtarılacak, dış ticaret açığının kapatılması I
temin edilecek; bu maksatla da öteden beri bilinen,
muayyen tarım ürünlerimizin yerine sınaî mallarımı- II
zın ihracı temin edilecek, bunun için de, muhakkak
ki bir bünye değişikliğinin meydana getirilmesi icap
etmektedir.
Yoksa, Türkiye'mizide, son senelerde siyasîlerin I
dillerine destan ettiği politik çıkışların, 1976 senesi- Sj
nin siyasî ahlâk anlayışına ancak uyabileceğini ifa
de etmekten başka bir formülü ortaya koymak im
kanımız yoktur.
1976 program bütçe uygulamasında, eldeki kıs
taslara göre şöyle bir değerlendirme yapmamız müm
kün. 1976 yılında gayri safi millî hasıladaki gelişme
plan ve programın altına düşmüş; 1976 programın
I
da kalkınma hızı 8,1 iken, tespit edilmişken, gerçek
leşme 7,2. 1976 ydında iyi bir mahsul elde edilme
sine rağmen, bilhassa imalât sanayiinde büyük dü
şüşler kaydedilmiştir, ki bu 1965 senesinde, hatta da
ha evvel ele alman bir mesele bu: Türkiye'nin mese
lesi ve ilk defa en büyük düşüş 1976'da oluyor.
Büyük sanayileşme iddiaları karşısında imalât sa
nayiindeki durumumuzu dahi tespit etmek ibret ve
ricidir. 1976 yılı için imalât sanayiindeki kalkınma
hızı, hedef olarak % 18 tespit edilmiş, Gerçekleşme
bunun çok altında; % 13,6.
1976 yılı için sanayi yatırımlarında 65,1 gibi bir
artış öngörülmüş; gerçekleşme % 54,5. 1976 prog
ramında sabit sermaye yatırımlarında % 30,6'Iık bir
artış öngörülmüşken, ancak 13,1 oranında gerçek
leşebildiği görülüyor. Büyük laf eden ve devlet me
suliyeti taşıyanlar, bu rakamlara göre daha ağır baş
lı ve daha ciddî olmaya mecburdurlar.
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Hükümet 1976 yılında sabit sermaye yatırımların
da % 17,5 gerilemeyi neyle izah edecektir?
Özel sektör yatırımları durmuştur. Bu Hükümet
komünizmle mücadele edeceğim diye ortaya çıkmış
tır. Rusya ile projeler imzalıyor. 1945 modeli fabri
ka İskenderun Demir Çelik'e kuruluyor. Artvin'e,
Konya'ya her tarafa.. Rusya ile kucaklaşmış, pro
jeler imzalıyor; Rusya'dan selâm yolluyor Türkiye'ye
ve onun yanında özel sektörcülükten bahsetmiş.
«Komünizme karşı olanlar özel sektörü destekleye
cekler ve bu Hükümetin Programında özel sektöre
kalkınmamızda ağırlık tanınmış». Yok böyle sahte
kârlık.. Devlet işlerinde ciddî olmaya mecburuz, özel
sektörün 1976 yılında, yatırımlarında % 20,8'lik bir
artış öngörülmüş. Fiilî gerçekleşme % 1. Yani % 19,8
gerileme mevcut.
Sayın Milletvekilleri, muayyen
kampanyalarla,
tekrar 4 senenin bitiminde mebusluğumu nasıl temin
eder, bu Meclise gelirim diye düşünülebilir; ama, ge
çici mebuslukların çok daha üstünde, mebusluğu,
devletin ve milletin mesuliyetini, karakter ve şahsiyet olarak temsil edebilmenin gayretini göstermek
vardır.
Hür teşebbüs anlayışı, Cephe Hükümetinin, ya
tırımlardaki gerçekleşmenin % 20 yerine l'e inmiş
olmasıdır. Toplam yatırımlar için 1976 Programı
15,9'Iuk bir hedefi öngörmüşken, bu da 7,6 olmuş,
Bu binde 1 olsaydı başka bir Hükümeti alaşağı eder
diniz siz, ortalığı yutardınız. Tıpkı, Tercüman Ga
zetesinin yazarları gibi, burada Romanya ile Türki
ye arasında bir kültür anlaşması imzalanmış ve tas
dike sunulmuştu, yalnız Demokratik Parti Grupu mu
halefet etti. Solcu Halk Partililer, komünizmle müca
dele edeceğim diyen ve Rusya ile kucaklaşan Cephecilerin hepsi reyini verdi. O zaman bağınyorlardı;
«Dikkat edin ey millet, yalnız Demokratik Parti Ro
manya Kültür Anlaşmalarına muhalefet ediyor» di
ye yakınıyorlardı. Rusya ve peykleriyle bugün elek
trik alışverişinden büyük tesisler kuruluşuna kadar,
kültür anlaşmalarına kadar hepsine imzasım koyan
cephe Hükümetinin durumu karşısında sol susabilir;
ama o gazeteler, ak basın ve cephe mebusları sus
maktadırlar. Vicdan muhasebesini yapmaya mec
bursunuz.

1976 yılım bir sanayi patlama yılı veya yatırım
yılı diye ilân edip, günlerce TRT ekranlarında va
radyo bültenlerinde propagandasını yapan cephe yö
neticilerine bu rakamları ithaf ediyoruz Demokratik
Parti Grupu olarak.
jI
Yatırımlarda, bilhassa imalât sanayii yatırımla
«Başka ülkelerde uçak fabrikası kuracağız, 100 t rındaki, son yılda, ilk defa 1976 yılında görülen ve
bin tank yapacağız» diyen Sayın Başbakan Yardım
devam edeceği belli olan, gerileme ülkeyi tehlikeli
cısı Erbakan'a da, bu rakamlar acaba bir şey söyle
dar boğazlara götürecektir. Yatırımlarda gerileme
yebiliyor mu?
II demek istihsalin gerilemesi, istihdam imkânlarının
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azalması demektir, işsizler ordusunun artması, fa- ı nayii kurulacak diyenlerin Kayseri'deki tutumunu
öğrenelim. Nükleer santrallar kurulacak.. 600 mega
kirliğin, sosyal adaletsizliğin büyümesi
demektir.
vatlık eğitim santralı planlanmıştır yıllar önce, 20
Yatırımlardaki gerilemeye rağmen tüketimde % 10'
yılda tamamlanacağı söyleniyordu, öyle çok
ve
dan % 120'ye çıkış var. Hükümetin bu tasavvuru,
yüksek perdeden tekrarlanıyor ki, sanki duyan atom
bu tespiti de tecelli etmemiş. İşsizlerin sayısı 2,5 mil
bombası yapıyoruz zannedecek.
yon.
«Sermaye piyasasını geliştireceğiz» denmiş, ol
5 Nisan 1975 tarihinde Başvekil şöyle söylüyor:
duğu
yerde duruyor. İşsizlik önlenememiş.
«Türkiye 1974'te dünyanın en pahalı ülkesi oldu. Bu
yerimizi biraz' geriye kaydırmak için elimizden gele
«Kamu İktisadî Teşebbüslerinin zararım ortadan
ni yapacağız.» Yani, 1974'te Türkiye dünyanın en
kaldıracağız» denmiş, 19 milyar, 20 milyar zarar.
pahalı ülkesi. Bir de 1976'ya bakalım:
Hâlâ Kamu İktisadî Teşebbüslerine, Merkez Ban
8 Ocak 1976'da Murat otomobillerine zam.
I
kası ve Maliye Vekâletini dinlemeden, kısa vadeli,
yüksek faizli paralarla veya karşılıkları da kararna
28 Ocak 1976, buzdolabı^ çamaşır makinesi, elekt
melerle yatırım yapmaya sevk etmek suretiyle im»
rik süpürgesine % 15 zam.
kânlar verilmeye çalışılıyor. Türk milleti, dişinden
21 Şubat'ta oto, kamyon, traktör
lâstiklerine
tırnağından artırarak, yüz milyar liraların üstünde
% 15 zam.
büyük meblağlar vermiş kamu teşebbüslerine. Ne
16 Martta Türk Lirası 3,3 oranında devalüe edi
veriyor millete ki, özel teşebbüsün yatırımını % l'-î
liyor.
kadar
indiriyorsunuz. Adınızı koyun. Milliyetçi
26 Martta kırk küsur dayanıklı tüketim madde
Cephe
Hükümeti
olarak kendinizi ilân edemezsiniz.
sine % 15 zam.
27 Martta Sümerbank yünlü ve pamuklularına
Muhterem milletvekilleri, Maliye bir tarafta, Dev
% 20 zam. Herhalde basma ve kaput bezi de bunun
let Planlama bir tarafa, Türk kredi ve para politika
içerisinde.
sı bir tarafa itilmiştir bu Hükümetin devrinde. An
Nisan 1976'da paramız tekrar devalüe ediliyor.
cak, yıllara «kurtarılmış yıldır bu yıl da» diyerek,
10 Nisan 1976'da çimentoya % 25 zam.
hikâye okunmaya
çalışılmaktadır. Peki, ilerideki
8 Nisan 1976'da Sümerbankm deri ve kundura
yılların da artan yükünü ilerde kimler halledecek?
larına zam.
Seçim meydanına döndürdük devlet dairelerini ve
20 Nisanda televizyona % 15 zam.
Türkiye'nin vilâyetlerini.
29 Nisanda gaz tüplerine % 60 zam.
Şu kitaba bakınız?.. Tavsiyelerimiz de olur; ama
17 Mayısta bakır tel fiyatlarına % 5 zam.
neyi söylüyelim 20 dakikada? Bu Meclis müzakere
6 Haziran 1976'da bakır ürünlerine % 20 zam.
lerini bu hale getirenlerin gözü kör olsun. Meclisin
9 Haziran 1976'da demir-çelik ürünlerine % 30
meşru yollardan çalışmasını önleyenlerin gözü kör
zam.
olsun. Bu milletin kürsüsünden, memleketin, 45 mil
22 Haziran 1976'da boru ve radyatör fiyatlarına
yonun meselelerini görüşemeyeceğiz, karşılıklı müna
% 25 zam.
kaşa edemeyeceğiz de memlekete Meclis olarak na
7 Temmuz, inşaat malzemelerine % 30 zam.
sıl hizmet edeceğiz? Bu Hükümeti nasıl denetleyece
5 Eylül 1976, aküler, boyalar, bisiklet ve moto
ğiz? Görülmemiş bir bütçe müzakeresi bu zamana
siklete % 15 zam.
kadar. Son devrede oldu bu böyle?
28 Ekim 1976'da Türk Lirası üçüncü defa deva
Muhterem milletvekilleri, bu kitapta «Türkiye'
lüe ediliyor.
nin 60 bin köyünde ve mahallesinde fabrika kurula
10 Aralık 1976, Sümerbank yünlü ve pamuklula
cak, organize sanayi bölgeleri kurulacak,» diye sıra
rına ikinci defa % 25-30 zam.
lanmış kıyamet kadar isimler..
20 Aralık 1976, Sümerbankta halıya % 25 zam.
Ne büyük, güzel arzu. Türkiye'nin şartlarım he
Keresteye vs.'ye ve nihayet Hükümet keşif bedelleri
sap etmeye mecbur değil miyiz? Bunu yaparsak Tür
ne de % 30 zam yapmayı Resmî Gazete ile ilân edi
kiye'de bundan kim memnun olmaz? Ama Meclis
yor, Programındaki vaatlere rağmen ve enflasyonun
ler dört senelik seçiliyor, planlar beş senelik yapılı
gerçekleşmesi % 25'in üzerinde.
yor. Bir hükümetin ömrü azamî dört sene. 2 000 se
Muhterem arkadaşlarım, 20 dakikada bu mese
leleri anlatmamıza imkân yok. Yalnız, millî harp sa- { nesinden, 2 000 senesinin temeliyle ilgili ve bağır-
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malardan bu Hükümetin kendisine hisse kapmaya
hakkı yok, başka parti de hükümet olsa hakkı yok.
Maliye Vekili konuşuyor burada, «1995 senesin
de bu yatırımlarla, fabrikalarla» diyor. Aynen Erbakan; Süleyman Denıirel'e de aynı fikiri aşılamış.
Süleyman Demirel de diyor; «Dışarıya iki sene sonra
uçak ihraç edeceğiz» diyor.
1965 senesinde Süleyman Demirel bu Mecliste
Halk Partisi mebusları tarafından
alkışlanıyordu.
Denizden gaz çıkartıp getirecekti, iki sene sonra Tür
kiye'ye. Süleyman DemirePin 1969 seçimlerinde sa
yın Erbakan'ı niçin veto edip, partisinden mebus
namzeti göstermediğini şimdi anlıyorum; iki cambaz
bir ipte oynayamazmış; mektepden birbirlerini iyi
tanıyorlar. (C. H. P. ve D. P. sıralarından alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım, bu Hükümetin mümey
yiz vasfı, çok konuşup az iş yapması; hatta bazen
sadece milleti veya memleketin şu veya bu köşesini
oyalamak için konuşmasıdır. Buna ait en açık ve en
güzel misalleri Sayın Başbakan Yardımcısı Erbakan,
son iki yıldaki tutumunda, iddialarında, ortaya koy
duğu projelerin durumunda göstermektedir. Halbu
ki Devlet adamlarının ağzından, etütleri yapılıp-basa basa söylüyoruz Demokratik Parti Grupu olarakprogramlara girip tahsisleri yapılmayan tesislerin ya
pılacağına dair vaatler çıkmamalı. Bu Hükümet ise,
meseleleri, daha teknisyenleri arasında söz konusu
bile olmadan, sanki her şey bitmiş gibi, gazete ve
radyolarda ilân etmekte, netice alamayınca da veya
vatandaş umduğunu kısa vadede göremeyince, poli
tikacıya karşı ilgisizlik, hürmetsizlik, hatta alay hishi duymaya başlamaktadır. Meclisin ve mebusların,
Hükümetin durumu budur. Biliniyorlarsa ben söylü
yorum.
BAŞKAN — Sayın Dikmen 5 dakikanız kaldı
efendim.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim saym Başkan.
Şimdi, bazı bilgilere ihtiyacımız var„ «Organize
sanayi bölgelerini 67 vilâyette kuracağız» deniyor,
neredeyse, Maliye Vekili öyle dedi zaten, «Böyük
Türkiye'yi ne kıskanıyorsunuz?» dedi. İşe bakın siz..
Ciddî ve namuslu olmak alay konusu olamaz.
Yoksa o memleketlerde o zaman demokrasi soysuzIaşır, sonunun ne olacağını kimse kestiremez. Peki
organize sanayi bölgesi niçin diyorsunuz; 67 vilâyet
te olursa? Bölge ne demek? Türkçe'yi unutmuşsunu.z
Ahlâk dersini mektepte okutacağım demek başka,
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onu okutacağım diyenlerin politikada ahlâklı olması
başka şeydir.
Soruyorum şimdi Sayın Bakana, bu fabrikalar,
organize sanayi bölgeleri vesaire ile ilgili, KİT yatırımlarıyle ilgili olarak; Bunların projeleri nerede ve
hangi müessese tarafından hazırlanmıştır?
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Proje
lerin adı bölge, Türkiye'yi bölgelere mi ayıralım?
BAŞKAN — Sayın Zararsız, saym Zararsız, lüt
fen efendim.. Saym Zararsız..
EKREM DİKMEN (Devamla) — Yer etüdü ne
zaman..
Müsaade et. Çok gördük. Siz de anlarsınız, bir
zamanlar Süleyman Demirel de öyleydi.
Yer etüdü ne zaman ve nereler arasında muka
yese yapılarak hazırlanmıştır? Bu pjrojeler Planla
madan ne zaman geçmiştir? Kuruluş için ne kadar
sermayeye ihtiyaç vardır? Tesis ihaleye ne zaman çı
karılacaktır? Eğer, bunlara açık ve kesin olarak ce
vap verilemezse, o zaman vatandaşları oyalamak için
baş vurulmuş bir metot olarak bu yolu görmek mec
buriyetindeyiz.
İki senede dahi ihaleye çıkarılamayan tesisler için,
Hükümet ortada olmayan projelerin bitirileceği ta
rihi nasıl ilân edebilir de, «259 milyar lira hasılat
elde edecektir bu işletmeler filan tarihte» diyebilir;
hem de Türkiye'de?.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi çıkması ne demektir? Bakanlar Kurulu
karara bağlamış, kararnameye konmuş.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu kararı
çıkınca ne olacak? Bu vilâyetlerde fabrika, organi
ze sanayi bölgesi kurulması için hangi etütler yapıl
mış? Yer etütleri ne zaman yapılmış? Su etütleri, yol,
enerji etütleri hangi heyetler tarafından, ne zaman,
ne ölçüde yapılmış? Hatta, bu vilâyetlere ilk etütle
rin yapılması için teknik heyetler gönderilmiş midir?
Demokratik Parti Grupu olarak iddia ediyoruz
ki, bunların hiç birisi tam ve kâmil manada yerine
getirilmemiştir. Levhayı koyup, ondan sonra arsa
aramaya çıkacaksınız.. Devlet adamı olmanın ciddi
yetiyle bağdaştır amazsınız. Bu yolda rey alsanız ne
olur, iktidar olsanız ne olur? Bu, tercih edilir bir yol
mudur? Türkiye'nin bütün imkânlarım bir arada
hesap etmeye mecbursunuz ve ciddî konuşmaya
mecbursunuz. Hepimizin temennisi Türkiye'nin bir
an evvel kalkınması; hangimiz bundan zevk duy
mayız?
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Muhterem arkadaşlarım, bu Hükümette gaye,
yapmak değil, konuşmaktır kanaatindeyiz. Ondan
sonra bu konuşmalar alınacak, şehir şehir, kasaba
dolaştırılacak; «Adana'dan Zonguldak'a, Artvin'den
Denizli'ye kadar her ilde organize sanayi bölgesi ve
fabrika kuruyoruz» denecek, Tıpkı; «iki yıl sonra
uçak ve tank ihraç edeceğiz» denmesi gibi; «Deniz
den şu kadar gaz çıkaracağız» denmesi gibi.
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Milletimiz ise, normal vatandaş olmanın güçlükleri
içinde, idarecilerin
vurdumduymazlığı karşısında
«Nasıl bir gidiştir» diye hayretler içindedir.
Dünyada hiç bir millet, hiç bir zaman yalanla
idare edilmemiştir, bir aşiretin bile yalanla idare edil
mesi mümkün değildir. Kaldı ki, bin yıllık Türk
Devletini yalanla idare etmeye kalkanlar, yapılacak
her işin başında bu gibileri ve bu gibi illeti bir an
evvel ortadan kaldırmaya millî irade ve Meclis ola
rak karar vermek mecburiyetindeyiz.
BAŞKAN — Sayın Dikmen, vaktiniz tamam, lüt
fen tamamlayın.
EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkanım.

Bir gün, «Ne zaman yapacaksınız?» diye soran
lar çıkarsa, «Elinizde bunu yürütecek teşkilât var
mı?» diye soranlar çıkarsa; bir başka gün de vatan
daşlar; «Söz verdiniz, yapmadınız» derse, o zaman
herhalde, «Biz yaparız dedikse, bir günde yaparız
demedik ya» olacaktır bu Hükümetin cevabı. Baş
ka ne olabilir?
Hukuk devletinde hiç kimse, hiç bir sınıfın kulu
Bu son derece yanlış bir yoldur; Devleti batıra
değildir, Türk tabiriyle «Kula kul olmak» yoktur.
cak bir yoldur; devlet adamlarım veya devlet ada
Seçimde veya iktidarda, her ne pahasına olursa ol
mı geçinenleri bitirecek bir yoldur. Devleti ve devlet
sun, kalma endişe ve maksadıyle her vasıtayı mu
adamına karşı vatandaşın saygısını kaldıran, emniyet
bah gören, eline geçen iktidar imkânlarını istismar
hissini yok eden bir yoldur. Bu yanlış yolun, bu > eden iktidar sahibinin bulunduğu memleketlerde, hu
zararlı ve yıkıcı politikanın başka örneklerini ver
kuk devleti telâkkisi, devlet ciddiyeti, bir fazilet re
mek için zaman kâfi değil.
jimi olan demokrasi yıkılmaya gider. Liyakat kazan
madan yüksek mevkileri elde etmek hırsı ile, parti
Muhterem milletvekilleri, KİT'lerin durumu mey
kanalları ile, başta İktisadî Devlet Teşekkülleri ol
danda, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan du
mak üzere, memleket sanayiini ve devlet müessesele
rumumuz meydanda, daha iplik satamıyoruz. 70 bin
rini parti kartlarıyle insan tayin edilir hale getirenle
ton ipliğin 390 tonunu verebiliyoruz. Sanayi Vekâ
re bunun üzerinde düşünmeye mecburdurlar. KİT'te
leti de, bizim ısrarlarımızdan sonra, memnuniyetle
ki memur sayısının artışı, işçi değil, yalnız memur
görüyoruz ki, Ortak Pazara ilişkin vekâletler arasına
olarak 10 bindir.
girdi; ama, hep beraber bir organizasyona girip, Tür
kiye'nin selâmeti bakımından bir kesin karar almaya
Sayın Başbakan Yardımcısı Erbakan'a Bütçe Ko
mecburdurlar.
misyonunda sordum; «Bana haranı olan, partiye he
lâl olur» demiştir. Parti kartı ile, partiye 100-200 li
Geçen sene burada Selâmet Partisi Grupu adına
ra aidat vereceksin diyerek İskenderun ve diğer de
konuşan arkadaşımın konuşması var; «Bisküvit, he
mir çelik fabrikalarına, müesseselerine işçi koyamaz
la taşı sanayii kurulmuştur 1975 senesine kadar, 1976
sınız. Vatandaşın hepsi müsavidir; devleti, fabrika
yılı hamle yılı dönüm noktası» diyordu. Türkiye'de
nın rantabilitesini, randımanını ve yönetimini düşün
yapılanları hesap edin bakalım..
meye mecbursunuz.
Binaenaleyh, şimdi bu kadar büyük vaatlerle or
taya çıkanlar, seçim müddetlerini ve devlet imkânla
Bu Sanayi Bakanı arkadaşımın, bu derece deje
rım ve devlet adamının ciddiyetini hesap etmek mec
nerasyona uğrayacak tatbikatların adamı olacağına
buriyetindedir diyoruz.
da inanmıyorum. Meseleye eğilmeye mecburdur; ken
di ağırlığını bu Hükümetin içinde göstermeye, parti
Milletimiz binbir sıkıntı içinde, içten, dıştan ge
sinin parti hesaplarını bir kenara atmaya mecburdur.
len sayısız tehlikelerle karşı karşıya, Türkiye'mizde
vicdanlar, karakterler ise büyük bir zaaf içinde. So
Bu inanış içerisinde zamanın müsaadesi nispetin
kaktaki anarşiden ne korkuyorsunuz; daha korkun
de üç-beş cümleyi Demokratik Parti Grupu adına
cu var. Korkahm, ama mücadele edecek gücümüz
söyleyebilmek fırsatını bulmuş olmanın memnuniye
olur belki bir ölçüde onunla; değerler anarşisi var.
ti içerisinde Yüce Meclise saygılarımı sunuyor, De
Değer hükümlerini kaybetmişiz. Hükümetin başın
mokratik Parti Grupu ad ma hepinizi selâmlıyorum
da bulunanların fazilet ve dürüstlük anlayışı en ka
muhterem arkadaşlar. (D. P. sıralarından alkışlar)
tı idrakleri bile çatlatacak ölçüre dejenere olmuş,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen.
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Millî Selâmet Partisi Grupu adma Sayın Turhan I cesiyle, kendi öz kültürüyle, ekonomisi ve en mühimi
150 senedir unutulmuş hamlesiyle.
Utku.
Muhterem
milletvekilleri, bu yatırım hamlesi
Buyurun Sayın Utku.
nin Türkiye'de düşüncesi bile, şimdiye kadar hiç bir
M. S. P. GRUPU ADINA TURHAN UTKU
iktidara nasip olmamıştır. Bu hamle ile şunu demek
(Çorum) —. Muhterem Başkan, muhterem milletve
istiyoruz: Kültürde ve ekonomide tam bağımsızlık.
killeri; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi üze
«Tam bağımsız Türkiye» diye duvarlara yazı yaz
rinde Grupumuzun görüşlerini arz etmek üzere söz
makla tam bağımsız olunamaz. Atılmış temelleri
almış bulunuyorum.
sökmekle de tam bağımsız olunamaz.
Bugün dünyada 149 bağımsız ülke içerisinde Tür
Bir Yahudi, Mevlâna'ya gelmiş ve demiş ki,
kiye nüfusu itibariyle 16 ncı; yüzölçümü itibariyle
«Ben Şems'i gördüm.' Mükâfat olarak Mevlâna bü
36 ncı; gayri safi millî hasıla itibariyle 23 ncü ve
tün parasını Yahudiye vermiş. Demişler ki, «Yahudi
fert başına millî gelir itibariyle de takriben 50 nci
yalan söylüyor.» Mevlâna'da «Biliyorum ama yalanı
durumdadır. Bugün çok iyi anlaşılmıştır ki, sadece
dahi değer.»
siyasî bağımsızlık yetmemektedir. Ekonomik bakım
dan ve kültürel bakımdan tam bağımsız olmak zo
Türkiye'nin kalkınmasını, sanayileşmesini ister
rundayız. Bu da, memlekette yabancı ideolojiler ve
görünüp de, temel sökenlere ithaf ediyorum. Üste
kültürler yerine, yerli ideoloji ve kültürü hâkim kıl
lik o temellerin yerinde yeller esmiyor, binalar yük
mak ve bu inançtaki kadro ile. kalkınma seferberli
seliyor.
ğini gerçekleştirmekle olur.
Türkiye bu hamlenin ne kadarım başarır? Bu ya
tırımların ne kadarını gerçekleştirir? Bunu zaman
Bugün sanayi ve teknoloji bir milletin sadece zen
gösterecektir, bunu Türkiye'nin teknik gücü, ekono
ginliğinin bir ölçüsü değildir. Ondan da öte, bir mil
mik gücü, en mühimi insan gücü gösterecektir. Valetin insan gücünün ve potansiyelinin de bir ölçüsü
rılacak netice ile Türkiye'nin gücü bir defa daha sı
dür. Bugün milletlerin güç ve itibarları, sanayileri ve
navdan geçirilecektir ve en mühimi, bunu, bu işe
teknolojik gelişme seviyeleri ile ölçülmektedir.
sahip siyasîler ve onu kendi öz kültür ve inanç po
Dünyada iddia sahibi olmayan milletler daima
tasında yoğurmuş kadrosu gösterecektir. Ancak şu
üçüncü sınıf muamelesi görmeye, silik ve itibarsız
nu belirtelim ki, Türkiye, çok yüklü bir uçağın kal
yaşamaya mahkûmdurlar. Kendi öz kültürünü ve
kışı gibi başlangıçta zorlanacaktır, birçok sdunüları
kendi öz geçmişini beğenmeyen, inkâr eden ve kopa
olacaktır, birçok şikâyetler gelecektir. Bu, kalkınma
rak yabancılaşan fertlerden kurulu cemiyetler ve mil
işini ciddîye alan her millette görülür. Bu, Türkiye'
letler bu hayatî noktayı göremezler, duyamazlar ve
nin yeniden doğuşu demektir, dirilişi demektir. Türki
birinci olmak iddiasım taşıyamazlar.
Düşüncede,
ye de bu doğumun sancısını çekecektir. Zira, kalkın
inançta ve kültürde, dünya yorumlayışuıda, insanın
ma yansında sancısız doğum devri henüz başlamadı.
yüklendiği misyon
açıklanmasında yabancılaşmış
Bugün bu bütçe ile Sanayi Bakanlığı 218 dev ya
olanlar, özgür ve tam bağımsız olmayanlar, ekonomik
tırımı gerçekleştirme savaşım vermektedir; içe karşı,
ve kültürel bağımsızlık savaşını sürdüremezler. 150
dışa karşı, Şu geçtiğimiz bir senede büyük mesafe
senelik tecrübe bizim bu görüşümüzü desteklemekte
katettik. Size bu konuda bazı örnekler vereceğim.
dir.
Meselâ demişiz ki, geçen senenin bütçe konuşmasın
Sömürü dünyasının milletleri, milletler üzerinde
da, «Türkiye'nin sanayiine yön verecek Sanayi ve
ki hegemonya ve sömürülerini daha rahat devam et
Teknoloji Bakanlığı, Tandoğan'da mahdut sayıdaki
tirebilmek, milletleri kendi öz kültüründen ve dava
personeliyle küçük bir binadadır. Bu Bakanlığın büt
sından uzaklaştırmak için, yabancılaştırma politika
çesi de bu seneye kadar 400 milyon lira civarında
sı ve propagandalarını alabildiğine hızla devam ettiridi, ilk defa 800 milyon liraya çıkartılmıştır. Bu bile
mekteler. Türkiye bugün bu politika ve bu propa
sanayimize verilen önemi; kısır, güdük hedefi ve ne
gandaların buhranını yaşıyor. Türkiye'nin kaderinde
seviyede olduğunu göstermeye yeter. Bizce güçlü
iktidar olmuş bütün siyasîler; bu buhran sizin eseri
Türkiye Devletinin güçlü sanayiini kuracak bu ba
niz.
kanlık, Türkiye'nin en büyük binasında, en güçlü
kadrosuyla Türkiye Sanayiini büyük hedeflere yöDünyanın dikkatleri bugün Türkiye üzerindedir.
Türkiye bugün kendine dönüyor; insanıyla, düşün- I neltecek bir Bakanlık olmalıydı. Her halde böyle
187 —

M. Meclisi

B : 54

24 . 2 -, 1977

O:2

güçlü bir bakanlık memleketimizde, biraz önce arka- j ediyor, dua ediyor ve inanıyoruz ki, bunların hepsini
yapacağız ve başaracağız. Hayatın dinamizmi içeri
daşımızın da ifade ettiği gibi, lüks hela taşı, biskü
sinde şüphesiz birçok
problemlerimiz
olacaktır.
vi, tuvalet kâğıdı, incik-boneuk yatırımı yerine; eko
Zaten
hayat,
fertler
ve
milletler
için
problemler
çöznomiyi temel yatırım malları üretmeye zorlar. Bu
mallar ihtiyaçları daraltacak diye de ekonomiyi sü I mektir. Problemini iyi çözenler başarılı olacaktır.
rükleyici bir rol oynardı, demişiz, ve sene 1977, bütçe
Bugün iş hayatımızın en büyük problemi, işçi 15 milyar lira, Sanayi Bakanlığının kadrosu o bina
işveren münasebetleridir. 1976 senesi içerisinde bu
ya sığmamış, Ankara'nın çeşitli yerlerinde yeni bina
konuda önemli bir adım atılamamıştır. 1977'de de,
lar kiralanmış. 7 sanayi müdürlüğü ve 25 sanayi böl
bu seçim şartlarında atılabileceğini zannetmiyorum.
ge müdürlüğü kurularak bütün yurt sathına taşmış
Şunu bilmek lâzımdır iki, grevler ve lokavtlar gölge
tır.
sinde sanayiler gelişemez. Bu işe köklü ve adil bir
I
çözüm
bulmak zorundayız. İşçiler işverenlere karşı
1976 bütçesinde demişiz ki, «Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde ilk defa 26 dev eser, bir devre damga I birleşerek federasyonlar, konfederasyonlar kuruyorsını vuracak 26 dev eser üzerinde Bakanlığın bütün II 1ar. İşverenler de aynı şeyi işçilere karşı yapıyorlar.
Bu, meselelerin bilek zoruyla halli demektir. Orta
ciddiyet ve samimiyetle çalıştığım görmekten gerçek
da
hakkaniyete dayanan bir ölçü yok. Bir grevde
ten memnunluk duyuyoruz. Ancak, bu davanın yol
hangi
tarafın dayanma gücü daha fazla ise, o kaza
ları dikenlidir, makinenin dişleri paslanmıştır. Artık
nıyor. Şu bilinmelidir ki, bizim ölçümüz ve düzeni
paslanmaya yüz tutmuş makineyi tekrar çalışır vazi
miz bu değildir.
yete getirmek, zannediyorum ki o kadar kolay olma
yacaktır. Bu makinenin çarkına içten ve dıştan bazı I
İşçi ve işveren, tavuk ve yumurta gibidir. Tavukgörünmez eller çomak sokmaktadır. Çünkü, Türkiye I
I la yumurtanın hangisinin hangisinden çıktığını tar
nin sanayileşmesi demek, Türkiye'nin güçlenmesi de- I
tışmak abes bir iştigaldir. Tavukla yumurta nasıl bir
mektir. Bunu istemeyenler şüphesiz
isteyenlerden
birinin hikmeti vücudu ise, işçi ve işveren de öyle
çoktur. Bu iş, onun için olması gereken noktanın çok
dir. Birbirlerinden ayrı düşünmek, bunları birbirleri
gerisindedir ve iki seneden beri projelerin ciddî bir
nin karşısına dikmek, yumurtayı tavuğun karşısma
gelişme gösterememesi, hatta o kadar ki birçok Ka
dikmek gibidir. Tavukla yumurta birdir. İşverenle
rarnamelerin de aylarca bekletilmesi, bu. konudaki
işçi de bir. Meseleleri hak üzere halletmek mecburi
haklılığımızı göstermektedir. Bunun için bu bakan
yetindeyiz.
lığı, kapıcısından, bakanına kadar zorlu bir müca
Kıdem tazminatı konusunun da, diğer taraftan
dele beklemektedir.»
I ciddî olarak ele alınması gerekmektedir. Bu konu
Bugün 26 dev eser değil, 218 dev eser vardır. Bun
I halîedilmezse, Türkiye sanayii çöker. Bakanlıkta baların büyük bir kısmının temelleri atılmıştır. Bu ham
I zı çalışmaların yapıldığından haberdarız, ancak 1977
leye artık millet sahip çıkmıştır.
seçim senesinde, böyle bir tasarının Meclislere yetiYine 1976 bütçesinde demişiz ki «Memnuniyet I şebileceğini tahmin etmiyoruz. Sanayiin teşviki ile
ilgili kanun tasarısının Meclislere sevk edilebilecek
le haber aldığımıza göre, yüzbinlik traktör fabrikası,
bir noktaya geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bir
motor, dizel ve gemi dizeli, dişli kutusu, uçak sana
yii, iş makineleri sanayii ve elektronik sanayileri te- 1I an önce şevkini diliyoruz. Hiç değilse komisyonlar
dan geçebilir.
melleri bu sene atılacaktır. Artık, deterjan ve bira
fabrikalarının yanında, ekonomiyi sürükleyecek ve
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının biran
Türkiye'yi güçlendirecek, enflasyonu durduracak bü
önce faaliyete geçmesi hususunu, 1976 Bütçesi ko
yük yatırım bacaları önümüzdeki senelerden itibaren
nuşmamızda ifade etmişiz. DESİYAB faaliyete geç
tütmeye başlayacaktır.
ti. Türkiye'de ve dünyada, faizsiz ve kâr ortaklığı
1977 Bütçesi görüşülmeden önce, bunların bir I esasma dayalı, yeni ve ciddî bir denemeye geçen
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası, bürokrasiye
kısmının temelleri çoktan atılmış ve bir kısmının kre
daha
fazla boğulmadan, daha icracı bir politika içe
disi temin edilmiştir. Bu sözlerimizin hepsi zapta
risine süratle girmelidir.
geçmektedir. Bu bir nevi tarihi dokümandır, tarih
tir. Bugünkü düşünce ve projeksiyonlarımızı da ge
1976 Bütçesinde, «Organize sanayi bölgeleri üze
lecek seneki bütçelerde tekrar değerlendireceğiz. Yap
rinde önemle durulmalıdır» demişiz. 1976 yılı içeritığımızı ve yapamadığınızı ortaya koyacağız. Umut I' sinde Bakanlık gerek organize sanayi bölgeleri, ge-
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rek küçük sanayi siteleri üzerinde çok ciddî ve ba
şarılı bir çalışmayı gerçekleştirmiştir. Bu hususta
memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz. Her ikisi
de sanayide altyapıdır. Altyapısız sanayi kurmak zor
dur. Bu büyük hizmetin değeri önümüzdeki sene içe
risinde daha iyi anlaşılacaktır.
Tespit ettiğimiz kadarıyle, Sanayi Bakanlığının
en büyük darboğazı paradır. Maliye Bakanlığından
transferler zamamnda yapılamamaktadır. Küçük
sanatlar sitesi için ocak sonuna kadar ödenecek 2
milyar liranın Maliye Bakanlığınca çok az bir kısmı
ödenmiştir. Bu yüzden, yürüyen işlerde büyük ak
saklıklar doğmaktadır.
Sümerbank'a pamuk alımlarında zamanmda pa
ra verilmediği için, Sümerbank bu sene yeterince
alım yapamamıştır. Türkiye'de ucuz giyim piyasa
sını regüle etmek ve halkı ucuz giydirmek görevinde
olan Sümerbankın bu şartlarda görevini iyi yapması
mümkün değildir.
Azot Sanayiinin durumu da parlak değildir. Şim
di, Azot Sanayiine verilmeyen paranın çok daha
fazlası dışarıya gübre almak için, döviz olarak veri
lecektir. Sanayi Bakanlığının, Maliye Bakanlığının
transferleri geciktirmesi
yüzünden maruz kaldığı
darboğazların yanı sıra, Sanayi Bakanlığı ile yaptı
ğı yazışmalarda da fevkalâde yavaş davranmaktadır.
Sözleşme ve kira mukaveleleriyle ilgili bir yazıya
Maliye Bakanlığı 5,5 ay sonra müspet mütalâa ver
mektedir; bu, yarım senelik bir gecikme demektir.
Diğer taraftan, yerli imalde ithal edilen parçalar
la ilgili Gümrük Muafiyeti Komisyonunun çalışma
ları, Maliye Bakanlığınca iştirak edilmemek suretiy
le aksatılmak tadır. 1976 senesinde Maliye Bakanlı
ğının takındığı bu tavrı, 1977 senesinde takınmaya
cağım ve müştereken bu işlerin daha başarılı bir şe
kilde yürütülebileceğini tahmin ve ümit ediyoruz.
Tekrar ediyoruz ki, hizmette yarış esastır.
Muhterem milletvekilleri, sözlerime son verme
den, Türkiye'nin bugün bir dönüm noktasında bu
lunduğunu, Türkiye'nin sanayileşmesinin yerli kül
tür ve inanç potasında yoğrulmuş bir kadroya tes
lim edildiğini, bunun memleketimiz için çok hayırlı
sonuçlar doğuracağına inancımızı bir daha belirtir,
Bütçenin memleketimiz ve Bakanlık için hayırlı ol
masını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım.
(M. S. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Utku.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Adına Sayın
Hakkı Gökçe, buyurun efendim.
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C. H. P. GRUPU ADINA HAKKI GÖKÇE (Ma
latya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığının 1977 yılı Bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi sunmak üzere huzurlarınızdayım.
Teknik durumlarından ziyade, satır başlanyîe Sa
nayi Bakanlığının politikasına değinmek isterim.
Türkiye'nin kalkınmasında en ağır sorumluluğu
yüklenmesi gereken Bakanlığın mensuplarını selâm
lıyorum. Kişi olarak gerçek mutluluğumuzun toplu
mun mutluluğuna bağlı olduğunu bilerek, düşünce
lerimizi kişisellikten ziyade, toplumun idaresine sun
mak durumundayız. İnsan olmanın olanaklarını çı
karlarına bağlayanlar, aynı merada daha çok ot top
lamak düşüncesi içinde gününü geçiren sürü gibidir.
Bizim anladığımız şekliyle manevî bağların bulunma
dığı yerde, fertler kişisel çıkarların etrafında topla
nırlar. Maddî varlıklar geçici olduğu için, temin et
tiği müşterek huzur daimî ohnaz. Buna göre, devleti
yönetenler kişisel çıkarlara değer vermeyen insanlar
dan oluşmalıdır. Ancak bu gerçekle toplumun idare
si aklın eseri olur. Aksi halde, taklitçi görüş içinde
başkalarının başardıklarını almakla yetinmek, bizi
düşünmek kudretinden yoksun kılar. Bu şekilde olan
ülkelerin kaderi ise başkalarına bağımlı kalmaktadır.
Toplumun yücelmesi için, insanların birbirlerini
sevmeleri gerekir. İnsanların fezaya gittiği devirde,
din, mezhep, ırk ve dil ayrıcahklanyle halkı birbirine
düşürmek isteyenlerin bu ülkeye yararlı olamayacak
tan kanısında birleşmek gerekir. Manevî bağların sağ
lanabilmesi buna bağlıdır.
Can güvenliğinden yoksun insanların ekonomik
kalkınmaya katkısından söz edilemez. Önce barış ve
özgürlüklerin sağlanması gereklidir. Ülkemizin her
zamankinden ziyade buna ihtiyacı vardır. Asırlardır
çok şeyler kaybetmiş bir miletiz. Dün ve bugün rejim
mücadelesi içinde başka medenî milletlerin çok evvel
den hallettikleri davalann hâlâ başındayız.
Ülkemizin jeopilitik durumu ortadadır. Hızlı sa
nayileşmemiz zorunludur. Cumhuriyet Halk Parti
si, «Çağımızda gelişmenin kesin kuralı hızlı sanayileş
mektir. Sanayileşme yalnız ekonomik büyümenin ve
güçlenmenin değil, toplum yapısını ve üretim ilişki
lerini çağdaş uygarlığın gerçeklerine göre değiştirme
nin de başta gelen koşuludur» demektedir.
Şöylece; Cumhuriyet Halk Partisi sınaîleşmeyi,
yalnız ekonomik büyüme ve güçlenme olarak değil,
toplum yapısını ve üretim ilişkilerini de çağın gerek
lerine göre değiştirmeyi başlıca amaç edinmiştir.
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Sınaîleşme için gerekli kaynaklar toplumun geliş
me amaçlarıyle bağdaşır ölçüde ve biçimde yaratıl
malı ve kullanılmalıdır.
Bölgelerarası dengenin sağlanması gereklidir.
Teşvik tedbirlerinin kırsal alanlara yönelmesi ge
reği inandırıcı biçimde ele alınmalıdır.
istihdam sorunu biçimli şekilde uygulanmalıdır.
Üretim ilişkileri demokratik olmalıdır ve özgür
lükçü demokrasiyi güçlendirmelidir.
Geri kalmış bölgelere öncelik sağlanmalı, büyük
kentler dışında sınaî tesislerin kurulması öngörülme
lidir.
Sınaîleşmenin gerektirdiği düzeyde ve yetenekte
insangücünün ülkede yetiştirilmesi sağlanabilmeli ve
gereken önem verilmelidir.
Planlamadan ve durum saptanmadan temel atma
lar durdurubnahdır.
Planlama Dairesinin verimini artırabilmek için
onların görüşlerine saygılı olmak durumundayız. Dev
letin kalbi ve gözbebeği olan Planlama Teşkilâtını bir
süs olarak görmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi hal
de, «plan mı, pilâv mı?» dönemine geri dönmüş olu
ruz. Bu görüş devlet gemisini batırır. Buna müsama
ha etme olanağımız olmamalıdır.
Ülkemizin hangi köşesine olursa olsun, kurula
cak her tesis bizi mutlu kılar; ama planlamanın gö
rüşü saptanmadan, raporları hazırlanıp neticeye va
rılmadan, kaynağı bulunmadan, yerinin tespitinde isa
bet kaydetmeden yapılmak istenen yatırımlar Dev
leti yıpratır. Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin du
rumu ortada. Planlama, görüşünü bildirmeden, po
litik yarış sonucu bir tarlanın içine birkaç torba çi
mento boşaltılmıştır. Yeri istimlâk edilmemiştir. Te
meli atılan bu fabrikada nelerin yapılacağı, yapılması
gerektiği henüz belirlenmemiştir. Neler üretilecektir,
ilmen bunun tespiti yapılmamıştır.
«Başlarım, biter» zihniyetiyle devlet yönetilemez.
Bizim söylediğimize, «muhalefet sözü» diyebiliriz. As
lında muhalefetin görüşüne ziyadesiyle kulak aşılma
lıdır; ama Hükümetin ortağı olan Adalet Partisinin
sayın sözcüsünün eleştirisi de bizim görüşümüzü pe
kiştirmektedir.
Bakınız Senato görüşmelerinde Adalet Partisi sa
yın sözcüsü ne diyor :
«Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, birçok konuşma
lar ve ilerlemeyen temel atmalardan ileri bir hareket
te bulunamamıştır.
Tarım traktörleri 1975'te 52 bin, 1976'da 61 bin,
1978'de 82 999, 1980'de 100 bin adet olacak; daha son
-
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raki yıllarda da aynı şekilde devam edecektir» diyor
lar.
«Ancak, fabrika sayısını, yatırım tutarlarını ken
dilerince ve hesapsızca büyüterek astronomik sayı
larla konuşma ve propaganda hastalığına tutulanlar,
Türkiye'nin yıllık traktör talebini de hesapsızca 150
binlerin üzerine çıkarmaktadırlar. Sanayicilerimizin
teşvik tedbirlerinden istifade konusu ayrı bir mese
ledir» demek suretiyle devam ediyor ve «Teşvik ted
birlerini kimler alır, kimlere verilir, ne zaman verilir
diye sorulmaktadır» diyor.
Görülüyor ki, bugün Hükümetin başı olan Sa
yın Başbakanın Partisinin sözcüsü bizim söylediğimizi
Söylemektedir.
Politikada dürüstlük esastır. Devlet adamları inan
dırıcı olmalıdır. Alay konusu olan temel atmalar
aldatmacadan ileri varamıyor. 2 ilçe arasında, temel
atma nedeniyle çıkan tartışmayı önlemek için bir
Barbakan Yardımcısının aynı işyeri adı altında 2 te
meli ayrı ayrı ilçelerde atması gerçekten üzüntü ve
ricidir, Devletin ağırhğıyle bağdaşmıyor.
Şu halde, söylemek istediğimiz gerçeğe dönülürse, bu kadar hafife alma durumu ortadan kalkacak
tır.
Planlama Teşkilâtının araştırmaları sonucu mese
leler ele alınırsa, halkın Devlete olan güveni sarsılma
dan işler yürür. Ekonominin dengeli yürüyebilmesi,
toplumsal gelişmede insanlar ve bölgeler arasında
adaletin sağlanması, Planlama Teşkilâtında fikirle
rin özgürlük içinde tartışılması ve ona itimat edilme
siyle gerçekleşir. Aksi halde bugünkü ciddî olmayan
davranışlar, «yaptım, oldu» misali devam edip durur.
Yerel belediyelerden alman 3 - 5 torba çimento
nun bir çukura gömülmesiyle bu ülkeye hizmet et
tiklerine kendilerini inandırmak isteyenler, halkın dev
lete olan inancını yitirmekte olduklarını göremeden
giderler; ama bundan ülke zarar görür.
Planlama Teşkilâtından geçmediği halde, akla gel
diği için söylenen yatırımlar halkı aldatır; ama en
acısı devleti batırır. Devlet, iktisadî, sosyal ve kül
türel kalkınmayı demokratik yoldan gerçekleştirmek
durumundadır. Devletin anayasal görevidir bu. Kal
kınma planları yapmak ve bu plana göre kalkınma
nın gerçekleşmesini sağlamak Anayasanın gereğidir.
Plan dönemleri "bir bir arkada kalıyor. Hedeflere va
rılmamış olsa da, planlamanın önemi ortada. Ama
bu teşkilâtı herkes kendi seyrine çekmek isterse, ken
di politik çıkarlarının sağlanması için, kendilerini
planlamadan üstün görürlerse, bu, devlet yönetimi
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olmaz; bu, aşiret yönetimi olur. Bu görüntüyü ver- ] ma olanağı yoktur. Her yıl aynı şekilde devam ede
cektir. Bu nedenle,' yerli malzemeyi kullanan yerli
meye kimsenin hakkı yoktur.
hammaddeyi
değerlendirip dışa dönük pazarlar ara
Sayın Sanayi Bakanı, Bütçe Karma Komisyo
yabilecek
ciddî
sanayileşmeye yönelimnelidir.
nunda, 1976 yılının ağır ve büyük sanayi yatırımla^
Montaj sanayiine «yeter» diyerek, ucuz girdiler ve
rımn başlatıldığı, sanayide hamle yılı olduğunu söy
parçalarla motorlar ithal ederek, birleştirip Uç - beş
lüyor. Biz Sayın (Bakana hak veremiyoruz. Bütün
misli fiyatla satmak ve iç tüketimde kullanılan üre
olanları politik söz düellosu olarak niteliyoruz. Or
timi
sanayi olarak nitelemek yanlıştır.
takları da «çok konuşma hastalığına kapılanlar» ola
rak niteliyor kendilerini. Aslında yüz bin traktör ya
Tüketime dönük imalât biçimlerini, ekonomimizi
pabilecek fabrikaların kurulmasına da, kendi uçağı
Sürükleyecek sektörlere, sanayi kesimlerine dönüş
mızı kendimizin yapmasına da olanak vardır ülke
türme gerekmektedir.
mizde. Ancak, devletin kaynaklarını gerçekçi olarak
Sanayileşmenin en önemli koşullarından
birisi
işletebilmek, inandırıcı olmak kendi düşündüğüne gö
olan, yatırımların gerçekleştirilmesi sağlanamamıştır.
re değil, teknolojinin gereğine göre hareket etmekle
Bu bir taraftan malî ve idarî durumlara, diğer taraf
başarılabilir.
tan, bu kısıtlı olanakları da dikkate almak şarhyle mo
Sanayide hamleler 1930'larda başlatılmıştır. Çağın
dern teknolojik yöntemlere göre hazırlanacak, «yatı
gereğine uygun bir biçimde yürütülemediği için bu
rım projeleri uygulama planlan» yapılmasına bağlı
kadar geri kalmışız. Devlet Planlama Teşkilâtı 1962 dır.
yılırida kurulmuştur. Bu Teşkilâta ayak bağı olunSanayii yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde
mamahdır. Uzun dönemli kalkınma planları sanayi
gerek özel ve gerekse kamu sektöründe önemli gecik
leşme açısından hızlandırılmalı, kalkınma planları I
melerin olduğu, bunun sonucu olarak, yatırım mali
ekonominin bütün kollarında ele alınmalıdır.
I
yetinin yükseldiği, üretime geç başlanılması nedeniyle
Plan dönemleri, sanayileşmede kısmî bir yaklaşım- j üretimin planlanan seviyenin çok altında kaldığı bir
gerçektir. Sanayileşmenin istenilen düzeyde gerçekle
la değil, modern kalkınma ekonomisinin geliştirdiği
şebilmesi büyük sanayi teşebbüslere destek olabilecek
teknikler uygulanarak, neticeye varılmalıdır. Planla
ve yan sanayii hizmeti görebilecek nitelikleri taşıyan
rın gerçek anlamda hedeflerine ulaştığı söylenemez.
sınaî teşebbüsler doğmasına, bunların desteklenme
Teknolojinin dev boyutlara ulaştığı bu dönemde, eko
sine
ve aralarında sıkı bir işbirliğinin kurulmasına
nomimizin sağlam temellere oturtulduğu ve halkımı
Bakanlıkça gerekli çaba gösterilmemektedir.
zın çağın anlayışı île bağdaşan bir düzeye çıkarıldığı
söylenemez. Özel kesimin istekleri doğrultusunda yü
Örnek olarak; 1974 yılırida planlanan ve o günkü
rütülen yatırımlar, hele teşvik tedbirleri, ekonomimi
fiyatlarla 7 milyar liraya yakın bir yatırım öngören,
zin gelişme gücünü, potansiyelini yüksek düzeye ve
ülkemizin en büyük demir cevheri bulunan Hasan Çeöosyal adalet ilkelerine değil, en kârlı alanlara ak
lebi'de kurulacak paletleme tesisi, bu Hükümet za
tarmaktadır.
I manında bölgenin özelliği gereği olacak, hâkim olan
Bugün ülkemizde sanayi dışa bağımlıdır. Ham
maddesinin bir kesiminin ithal malı olduğu demir çefök sanayii, silâh ambargosu örneği bir durumda
hangi aşamaya varacaktır, bilinmektedir. Parça alı
mına ve girdilere dayanan bir sanayi durumunu ay
nen sürdürmektedir. Montaj sariayiinden kurtulma
nın yolları aranmalıdır. İçe dönük üretim yapan bu
sanayide imalâtçılar, sanayiciler aldıkları dövizlerle
ucuz hammadde ve girdiler sağlıyorlar. İçeride mal
larını yüksek kârla istedikleri fiyatlarla satabiliyor
lar.
Her yıl bir kaç işçiye «işyeri kapatılacağı» gerekçesiyle duyuru kâğıdı tebliğ edip, hükümetlere bas
kı yaparak, % 25'e varan zamlar alan, özel girişimIerin bu arzularını tatmin etme ve bir noktada durdur-

politik görüşü ele alınmış olacak ki, sessizlikler için
dedir.
Atılan temellerin adını ve yerinli sayma im
I
kânı olmayan ve çoğunun hayalî olduğu bilinen ül
kemizde üç yıla yalsın evvel planlanmış bir büyük te
sisin temeli atılmamış bulunduğuna göre, bu hususta
ne düşünüldüğü ortadadır.
Programda bulunmayan ve Devlet Planlama Teş
I kilâtı tarafından öngörülmemiş bulunan hayalî tesis
lere trilyonlar harcanacağını söyleyen Hükümetin,
adı geçen tesisten bahsetmemesi çok acıdır. Kurula
cak demir - çelik tesislerinin hammaddelerini sağla
I yacak olan bu tesis, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara
geldiğinde gerçekleştirileceklerin başında bulunmakta
I dır. Bir taraftan ülke kalkınacak, diğer yandan sos
j yal adalet sağlanacak ve mezhep farkları nedeniyle
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vatandaşlar birbirlerine düşürülmeyecektir. Orada «ça
lışacak işçilerin hangi yörelere ait olduğu saptanma
yacak, halka mutluluk sağlanacaktır. Seydişehir'de,
Maraş'ta, İskenderun'da, Malatya'da ve Hasan ÇeIdbMe olduğu gibi, belli kesimlerin adamı olmayan
lar itilmeyecek, atılmayacaktır. Türk'üm diyen her
kesin özgürlük içinde, aynı koşullar altında kendine
düşeni yapması ve bir iş bulması sağlanacaktır.
MecSîse sunmuş bulunduğum soruşturma önerge
lerimde bahsettiğim gibü, adına, bıyığına, bölgesine ve
mezhebine bakılıp işçi alınıyorsa; evvelce işte çalış
makta olanlara bağlı bulundukları sendikadan ayrıl
maları baskısı yapılıyorsa; işçi alımındaki sakatlık
lar ve girdilerin yarayışsız, kalitesiz oluşu, pamuk
alımlarındaki adam kayırmaları nedeniyle, alınan çü
rümüş pamuklar randımanı düşürüyorsa ve bunun
günahı yıllardır çalışmakta olan işçinin sırtına yük
leniyor ve onların primleri kesiliyorsa, manevî kal
kınmadan bahseden sayın Başbakandan sormak isti
yorum :
Aynı dili konuşan, aynı Allah'a inanan, aynı ül
kenin savunmasında, kaderde, kıvançta birlikte olma
sı gereken ve «bu ülke benim» diyen insanları kamp
lara bölmenin, kiminin ezilmesi, diğerinin onun sır-'
tından geçinmesini savunmak manevî kalkınma mı
dır? Söylenenlere kulak verilmesini, araştırmalar ya
pılmasını, bunu yapanlardan hesap sorulmasını, bilgi
verilmesini diliyorum.
Üçüncü Beş Yıllık Planda kamu yatırımlarında
en büyük ağırlık sanayi sektörüne verilmiş ve Tür
kiye'nin ekonomik karakteri değiştirilerek, geçiş dö
nemi sonunda sanayi gelir oranının belli düzeye çı
kacağı ve istihdam sorununun büyük ölçüde çözüle
ceği hesaplanmıştır. Plan döneminin sonuna yaklaş
mış bulunuyoruz, hedefe varma olanağı sağlanama
mıştır.
Planlı dönemde kamu yatırımlarının büyük bir
kısmını oluşturan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin fi
nansman açıkları hızla büyümektedir. Kaynak öde
me açığı her yıl katmerli artmaktadır. 1975*te 4,5
milyar olan bu açık, 1976Ma iki misline, 1977'de ise
bunun iki misline çıkarak 20 milyara yaklaşan açık
la sıkıntılı bir döneme girecektir. 1976'da 8 milyarı
aşan zararla ve arz ettiğimiz kaynak açığıyle birlikte
yatırımlarda ikişer misli artırılmak suretiyle öngörü
len yatırım görevi verilmiştir. İmalât sanayii dışında
ki alanlarda da hem kamu kesimi, hem özel kesim
yatırımları ve Plan ve Program hedeflerinin çok geri
sinde kalmıştır.
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BAŞKAN — Sayın Gökçe, 5 dakikanız var efen
dim.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Teşekkür ederim
Sayın Başkan, bitireceğim.
Ülkemiz, koşulları itibariyle sanayileşmeye elveriş
lidir. Yatırımları öngörecek ve sanayileşmeyi gerçek
leştirecek potansiyel mevcuttur. Yeraltı ve yerüstü
kaynaklarımızın saptanmamış olması büyük talihsizlîklir. Hızla artan nüfusumuz, dünyanın içinde bu
lunduğu bunalımlar ve yakın dost olarak bildirilen
lerin bir anda hasım olma durumu gözönüne alına
rak, sanayide gerçekçi hamlenin yapılması gereklidir.
Bağımlı olmaktan kurtulmanın yolu budur. Bu yıl
bütçeye konan ödeneğin diğer yıllara nazaran çok
büyük rakam olduğunu görmemek olanaksızdır; ama
tek düşüncemiz, Planlama Teşkilâtının hızlı çalıştı
rılması ve onun görüşü seyrinde yatırımların gerçek
leştirilmesi gereklidir. Teknolojiyi geliştirecek ve ger
çekleştirecek olan, seviyeli idareci ve teknik adam
lardır. Onlara inanmak ve onlara saygılı olmak, emek
lerinin değerini sağlamak gereğine inanılması lâzım
dır.
«Ağır makine ve teçhizat, elektronik sanayii,
elektromekanik sanayii, motor, takım tezgâhları, iş
makineleri fabrikaları, fabrika yapan fabrikalar» di
yoruz. Ümit ederiz ki, 1978 yılı bütçesi görüşülürken,
müspet neticelerinden mutlu ve geleceğimizden umut
lu olarak konuşma yapma olanağım bulalım.
Bütün bunlarla birlikte, sayın Bakandan bir duru
mu öğrenmek istiyorum. Senatodaki görüşmelerde,
Cumhuriyetçi Güven Partisinden bir Senatörün açık
layıp cevap alamadığı, İskenderun Demir - Çelik Fab
rikasına işçi alınırken (Yüce Meclisin kürsüsünde böy
le bir cümleye değindiğim için üzüntülerimi ayrıca
ifade etmek isteyerek sözüme devam etmek istiyo
rum) Alevî - Sünnî ayrımı yapılmış mıdır? Bunu ben
Söylemiyorum sayın Bakan, başka bir partinin bir se
natörü söylüyor. İşe alınanlarda böylesine bir nitelik
aranmış mıdır? Bir siyasî kuruluşa 2 50© - 3 000 lira
maM>uz kestirip işe alınma olmuş mudur? Yine Ma
latya Mensucat Fabrikasının işçi alımlarında aynı
yöntemler uygulanmış midir? Hasan Çelebi maden
lerinde, yöre (halkını baskı altında tutmak ve işçile
rin bir sendikadan ayrılmaları halinde işyerinin işler
liğinin sağlanacağı bildirilmiş midir? Divriği madenle
rinde aynı yöntemler uygulanmış mıdır?
Sayın Bakan, bütün bunlar olmaktadır. Seçim böl
gemde bizzat gördüm ve dinledim. Sizin bundan ha
beriniz olmayabilir; ama emrinizde çalışan insanla-
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rın yaptıklarından anayasal yönden birlikte sorunihısunuz, manevî yöndeu sorumluluğumuzun daha bü
yük olduğuna inanacağınızı biliyorum ve diyorum
ki, ekmek parasını mezhep ayrıcalıklarına göre ayar
layanlara meydan vermeyiniz, onların üzerine yürü
yünüz, olaylara lütfen yüzeysel değil, derinliğine eği
lip bakınız, inançların tepelenmesine, insanların bir
kesiminin, diğer kesimine baskı unsuru olmasına mey
dan vermeyiniz.
Bu umutlarla, Bütçenin Türk halkına ve Bakan
lığımıza hayırlı olmasını diler, tümünüzü saygı ile se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe.
A. P. Grupu adına Sayın Cemal Tercan, söz sırası
Sizindir; (buyurun.
A. P. GRUPU ADINA CEMAL TERCAN (İz
mir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üye
leri; 1977 malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı büt
çesi üzerinde A. P. Grupunun görüş, tenkit ve te
mennilerini arz etmek üsere huzurlarınıza gelmiş
bulunmaktayım. Görüşlerimizi arza başlarken, Yü
ce Meclisin sayın üyelerini ve Bakanlığın değerli
mensuplarını saygılarımla selâmlarım.
Sayın milletvekilleri, 1977 yılı, Ülkemizin gele
ceği için, siyasal ve ekonomik yapımız için önemli
bir yıldır. Geçen 15 yıllık planlı dönemin muhase
besini bu yılın sonunda yapabileceğiz. Yine bu yıî
önümüzdeki beş yılın hedeflerini tayin edecek olan
dördüncü beş yıllık plan yapılacaktır. Bu nedenle
dir ki, Türkiyemizin vardığı noktayı, siyasal, eko
nomik ve sosyal yapısını, sanayileşmede katettiği me
safeyi, potansiyel gücünün değerlendirilmesini en
geniş boyutları ile yapabilecek ve bunlara dayalı
temel kararlara dayalı kararlar alabileceğiz.
Kalkınmada, sosyal devlet esprisini tabana yay
mada, sanayileşmede gururla tespit ettiğimiz önemEi gelişmeler katetmiş olan ülkemiz, 15 yılık planlı
dönemin tecrübeleri ile bir kere daha hürriyetçi ni
zamın ve demokrasinin vatandaşlarımızın bir ka
rakteri olduğunu, ülkenin ve kendisinin yararına
olduğunu yaşamış ve anlamıştır. Ülkenin kalkın
masının, hürriyetçi parlamenter rejimin sağhküı ol
masına bağlı bulunduğu, şaşmaz bir kanaat olarak
ortaya konmuştur.
Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hürriyetçi
nizam içerisinde kalkınmamızı, yücelmemizi çeke
meyenler var; Türklüğe has, onun içerisinde hürri
yetin bütün nimetlerinden nasiplenerek, bir ve bütün
olarak yaşayışımızın, iç ve dış düşmanlarına karşı
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mücadeleden tam bir başarı iîe çdtmadan, huzur ve
güvene kavuşmadan sanayileşerek ülkeyi büyütme
nin bahsi hayal olmuştur.
Bu tehlikelerle, anayasal organlardan biri ola
rak, mücadeleyi sadece Hükümetten bekleyemeyiz.
Bu mücadeleyi, sevginin gerektirdiği biçimde tüm
anayasal kuruluşların müştereken vermesi hem
zorunlu, hem de mazeret tanımayan tarihî görev
dir.
Sayın milletvekilleri, ülkemiz, geçtiğimiz 1976 yılı
içinde Üçüncü Plan döneminde en yüksek geliş
me hızına erişmiştir. Geçirdiğimiz 1976 yılında,
üJkede yaratılmaya çalışılan iç ve dış tahrikli hu
zursuzluğa rağmen, dört partiden oluşa» Koalisyon
Hükümetince gayri safi millî hâsıla, cari fiyatlar
la 649,5 milyar lira olmuş, bu ise sabit fiyatlarîa
% 7,2; cari fiyatlarla % 21,4'îük bir artışı gerçek
leştirmiştir.
Böylece, fert başına gayri safi millî hâsıla 16 bin
TL.'na ulaşmış; bundan sanayi sektörünün payı
% 22,3'ten %22,9'a çıkmış; tarım sektörünün payı
ise % 24,8'den % 23,8'e düşmüştür.
1976 yılında 144 milyar, olan sabit sermaye ya
tırımlarının 76 milyarı kamu, 68 milyarı ise özel
kesim tarafından gerçekleştirilmiştir. 1976 yılında
petro! üreten ülkelerin mamullerine yaptıkları
zammın, petrol ithal eden ülkemizin ekonomistini
olumsuz etkilemesi, dünyayı tehdit eden enflâs
yonun bize yansıyan olumsuz etkilerine rağmen,
% 7,2'Hk bir büyümeyi sağlayan Hükümetimizi
yürekten kutluyoruz.
Bu gerçek, milletimizin bütün fertleriyle üstün
kabiliyetlerinin ve kalkınmaya gönü! vermiş ol
malarının açık bir delilini teşkil etmektedir.
Sayın milletvekileri, sanayileşmek, sanayii yurt
sathına yaymak, sanayileşmek suretiyle dışa iktisaden bağlılıktan kurtulmak, millî geliri artırmak,
artan millî gelirden 40 milyon vatandaşımızı âdil
şekille faydalandırmak millî tercihimizdir ve bu
tercih mutlaka başarıya ulaştırılacaktır.
Nitekim, 1976 yıh, kendinden evvelki yıl için
deki başarılı altyapıların gerçekleşmesi sebebiyle,
ağır ve büyük sanayiin bir sıçrama yılı olmuştur.
Sanayileşme, her şeyden evvel kendisine vücut
verecek olan altyapı işinin can damarı olan enerji
işidir. Bunîarsız sanayileşme düşünülemez.
Bu itibarladır ki, 1975 ve 19?6 yılında Hüküme
timizin enerji üretimi için giriştiği gayretleri, var
dığı neticeleri, gruptunuz ve milletimiz adına şük
ranla karşılamaktayız,
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Sanayileşmede milletçe duyulan arzuyu, 1977
yit Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde de ra
kamlarla görmekteyiz. 1977 yılı bütçesindeki artış,
1976 yılma nispetle % 1 530 oranını aşmaktadır.
Hiç şüphesiz bu artış ve bu artışı plan ve prog
ramında gösterilen hedefe ulaştırmakla mükellef
bulunan, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, bü
tün Bakanlık mensupları ve bağlı kuruluşları mit
lî görevlerini, hiçbir şansî zehaba, hiçbir parti far
kına dayanmadan görevlerinin gereğini millî heye
can, millî ruhla gerçekleştireceklerdir.
Memleketimizde sanayi yatırım projelerinin
gerçekleşmesinde gerek kamu gerekse özel sektörün
paylarına düşeni yapmada, Bakanlığın anlayış ve
tutumunun önemli rolü olacaktır. Sanayileşmemi
zin istenilen boyutlara ulaşmasında büyük sanayi
teşebbüslerine destek olabilecek ve yan sanayinin
asıl mensuptan olan küçük ve orta sanayinin doğ
ması ve gelişmesi Bakanlığının özen göstereceği bir
konu olmalıdır.
Bakanlık, ülke ekonomisine katkıda bulunacak
döviz tasarrufu sağlayacak, istihdam sorununa çö
züm getirecek teşebbüsleri heyecanla kucaklamalıdır. Teşebbüsün fizibilite raparları, ülkeye sağla
nacak yararlar, objektif kriterlerin dışında değer
lendirmelere ve engellere maruz bırakılmamalıdır.
Sayın milletvekilleri, 1977 maffi yıh Bütçesi, bü
tün içinde ülke sanayileşme tercihinin gereği ola
rak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ödenek ola
rak hedef olarak verilmiştir. Bu bir millî görev
dir, basan için şart saydığınız iman, güven ve ce
saretin de Hükümetimizde ve Sayın Bakanlığımız
da mevcut olduğuna inanıyorum. Yıllarca ülkenin
menfaat olukları şer kuvvetlerince bombalanmış
tır, böylece görevini samimiyetle yürüten devlet
memurlarında tereddütler hâsıl olmuştur.
Bu itibarladır ki, ihtiyacım olan ülkelerle tekno
loji alışverişi, karşılıklı yardımlaşmalar inkıtaa
uğramıştır. Bu tereddütlerin cesaretle aşılacağına
inanıyorum. Ülke yararına girişimde bulunan mü
teşebbis, her türlü yardımı ve teşviki mutlaka gör
melidir.
Sayın milletvekilleri, sanayileşme çok yönlü ted
bir ve teşvik ister. Sanayileşmede finansman soru
nu önemli bir konu teşkil eder. ister kamu ke
siminde olsun, ister özel kesimde olsun, sanayici bu
güne kadar olduğu gibi, hammadde, yan mamûlmadde sıkıntısı çekmemelidir. Sanayiciye zamanında ve
lüzumu kadar kredi verme şartları oluşturulmalıdır.
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Sanayici bürokrasinin çarklannda ezdirihnemelidir. Sanayinin var oluşunu sağlayan teşebbüs, tek
noloji, proje ve sermaye unsurlarının sıkıntısının
çekilmemesinde daima tedbirli olmalıyız.
Gelişmemizin ve kalkınmamızın sürükleyici sek
törü olan istihdam yaratma gücünü gözden uzak
tutmamak mecburiyetindeyiz.
Yurdumuzda her yıl yaklaşık 600 ilâ 700 bin va
tandaşımız çalışma hayatına giriyor. İşte iş imkânı
hazırlamanın en kestirme yolu, yeni iş alanları aç
makla mümkün olacaktır. 1977 yılı Sanayi Bakanlı
ğı plan ve programının gerçekleşmesi ile, istindam
sorununa büyük çapta cevap verileceği bir ger
çektir.
Aynca, sanayileşmede hissedilir derecedeki ye
tişkin eleman sıkıntısı üzerinde önemle durmak
gereklidir. Bu sıkıntının izalesi için kuruluşlara ol
duğu kadar Sanayi Bakanlığına da önemli görevler
düştüğü kanaatindeyiz. Bunun için, Millî Eğitim Ba
kanağı, ifgii meslek kuruluş'arı ile, ilgili kuruluş
lar bir araya gelerek, geçmiş yıllarda faydalı sonuç-'
lan alınmış olan yaygın eğitim kurstan hızlandırı
larak devam edilmelidir.
Yüce Meclisimizden Çıraklık, Ustalık ve Kal
falık Kanun Tasarısı çıkarak Senatomuza intikâl
etmiştir. Çıraklık Kanun tasarısının süratle yasa
laşmasının, bu ihtiyacın en köklü tedbiri olacağı mu
hakkaktır. Ülkemizde sanayileşmemizin kaynağını
küçük teşebbüs ve atelye sahipleri teşkil etmekte
dir. Çağdaşlannın gıpta ile baktıkları küçük sanat
kârlarımız, yaratıcı güçleri, şevkleri, meslekî kabili
yetleri ile bugünkü sanayileşmemizin temel taşlan
olmuşlardır. Bu memleket evlâtlannın bugün pek
çok sorunlan bulunmaktadır. Bunların başında,
İhtiyacı olan malzemelerin temini, kredi ve küçük
sanayi sitelerinde birer işyeri sahibi olmalarıdır. Bu
zümrenin değerinin iyi tartılarak, gerekli destek
faaliyetlerinin yapılmasını sayın Bakanlığımızdan
diliyor ve bekliyoruz.
Bir cümle ile de, ülkemizin içinde bulunduğu
traktör ihtiyacına temas etmek istiyorum. Bilindi
ği gibi, bugün halen Türk köylüsü, traktör ihtiya
cından ötürü çektiği sıkıntılar sebebiyle çok müş
kül duruma düşmüştür. Ülkemizde mevcut traktör
fabrikalarının genişletilmesi ile kapasite artırılması
mümkün iken, bugüne dek bu konunun gerektirdi
ği önemi sayın Bakanlığımızın ihmal ettiği kanaa
tini taşıyorum. Ümit ediyorum ve temennide bulu
nuyorum ki, 1977 yılında bu büyük açık kaparda-
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rak ülkenin traktör ihtiyacı karşılanacak ve milli
kaynaklardan beslenen traktör ihtiyacı Bakanlığı
mızın ilgilerine nıazhar olacaktır.
Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı merkez teşkilâtı, SUmerbank Genel Müdürlü
ğü, Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri, Türkiye Selü
loz ve Kâğıt Fabrikaları, Türkiye Çimento Sanayii,
Azot Sanayi ve Bakanlığa bağîı diğer kuruluşla
rın hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Bu kuruluş
lar, kendilerine planla verilen hedeflere ulaşmada
azami gayreti göstermişlerdir. Bu sebepledir ki, bir
kere daha mensuplarını, yöneticilerini ve Sayın Ba
kanlığı takdir etmek istiyorum.
Adalet Partisi Grupu olarak, Sanayi Bakanlığı
mızın imanlı ellerine tevdi edilen 1977 yılı Bütçe
sinin, dostlbn sevindirecek, düşmanları çatlatacak
heyecanla, mutlak başarı ile hedefine ulaşacak
inancını taşımaktayız.
Grupumuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe
sinin, bütün fasıllarıyle, tümüyle, uygulamada ve he
defe ulaşmada memleketimize, aziz milletimize mü
barek obuasını diliyor, cümlenize saygılar sunuyo
rum efendim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan.
Şahsı adına Sayın Ali Sanlı.
Buyurun Sayın Sanlı, Süreniz 10 dakikadır.
ALt SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Türkiye, kapitalist kalkınma sürecinin
darboğazlarıyle karşılaşan keskin bir dönemecine
gelmiştir. Âdeta bir Lâtin Amerika modeli gelişi
mlinin oluşturulduğu izlenimini ediniyoruz.
Türkiye gelişiyor ve bu gelişme yüksek oran
da bir siyasal istikrarsızlık, bunalım, dış ödeme
lerde büyük açıklar ve bunlarda geniş çapta dış
borçlanmalar, ya da yabancı sermaye girişimleri
ile karşılaşması gibi sorunlar getiriyor.
Kapitalist yoldan kalkınma tercihinin sorunla
rını büyük bir olasılıkla Türk toplumu, önümüz
deki yıllarda daha üst düzeydeki üretim biçimi ile
çözümleyebilecektir. Böylece bir tercihin, aynı dö
nemde öngörülen hedeflerin çok daha ileri nokta
larına ulaştırılacağından kimsenin kuşkusu olma
sın. Bu, demokratik sol iktidarın yazgısı ve ülke
mizin de yazgısıdır.
Kapitalist mantık içinde öngörülen büyümeyi
sınırlayan yapısal güçlükler, gündemindedir Tür
kiye'nin. Tanm^ sanayinin isteklerine cevap vere
bilecek bir niteliğe ulaşmamıştır, Tarımdan sanayie
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kaynak aktarmak zorunluluğu, tarımın vergilen
mesi ve fiyatların dondurulmasını gerektirmekte
dir ki, Batı da bunları önermektedir. Neoklâsik ka
pitalist reçeteler, gün geçmiyor ki Batı'nuı heyetle
rinin Ankara'yı ziyaretlerinde, ilgililerin kulakları
na söylenmesin.
Bugün her Batı önerisinin, uluslararası piyasa
mekanizmalarına uyumu şart koştuğunu görüyo
ruz. Tüm koşulları tekel gücü ile oluşturan bir dış
dünya önünde, gelişme eşitsizliği çeken toplumlar
nasıl dış dünya ile aynı uyumu kurabilirler acaba?
Amerika Birleşik Devletleri en başta olmak üze
re, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve ben
zeri bütün Batılı etkin güçler, belli ağır koşullara
boyun eğmesini istemektedirler. İstenenlerin tümü
de, biraz önce saydığım gibi, ekonomiyi daraltan,
kısıtlayan ve hele halk yığınlarının kemerlerini sı
kan türden önlemlerdir, sübvansiyonların kaldırıl
ması, ücretlerin dondurulması, tüketimi kısma ve
saire. Mısır'ın bu reçete karşısında yığınların tep
kisi ile yaşadığı bunalım, bu çıkmazı sergilemiş
tir.
Üstelik, demokratik siyasal yaşamım sürdür
mek isteyen ülkemizde, bu oyunun sergilenme ola
nağı da yoktur. Ekonomik büyümenin kendine öz
gü dinamolarına göz kapayan tüm dış karışmalar,
günümüzde ülkemizde olağanüstü bunalımları yo
ğunlaştırmakta bulmaktadırlar. Cepheleşme, iç sa
vaş koşullarına varan siyasî cinayetler, Kıbrıs, Ege
sorunları ile haltımız ve ülkemiz ağır koşullar al
tındadır.
Biraz önce konuşan sayın Millî Selâmet Partisi
sözcüsünün, iş hayatına ve işçi - işveren ilişkilerine
ilişkin sözleri de, bu gelişmelerdeki Millî Selâmet
Partisinin payına düşeni sergilemektedir.
Ancak bütün bu bunalımlar, sorunlar çözüm
süz değildir. Demokratik sol bir iktidar, halkın gö
nüllü desteği ile üstleneceği bir büyümeyi, demok
ratik süreçte gerçekleştirebilecektir.
Ülkemizin kendisine özgü çıkmazlarına gelin
ce; modern kapitalizmin daha gerisinde kalmış sos
yal güçler, bizzat sanayi burjuvazisinin de ayak bağı
durumundadır.
Sanayileşme sürecinin kurulu çıkar düzenleri
ni sarsmaya başladığı zaman da, bu güçlerin sana
yileşme halkalarının tamamlanmasına engel olacağı
doğaldır. Büyük toprak sahipleri, tefecisi, değer ya
ratamayan çeşitli hizmet biçimlerinden kendilerine
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pay sağlayan tüm güçler, daha modern ilişkilerin
gelişmesinde direneceklerdir.
Bu tepki düzene karşıdır; ama bir geri dönüş
tepkisidir. Sanayi toplumuna geçiş aşamasında ik-^
tidâr~arayan, iktidar için gerekli maddî desteği sağ
layacağı umuduyla bu tepkiyi yanlarına çekmeye
çalışanlar olabilir. Ne var ki, geriye dönük eğilim
lerle kurulan ittifaklar, bu kez iktidarın uygula
malarına çok daha ağır bağları beraberinde getirir
ler. Nitekim, Millî Selâmet Partisi bu tepkileri uzîaştıramamış, bir Mehter Marşı temposuyla bir ileri iki
geri adım atmak suretiyle, sanayileşme sentezine
çağdaş ve toplumsal içerik kazandıramamıştır. An
cak, Adalet Partisini kuşattığı açıktır.
Bir ayağı «Çukur» sermayesinde iken» bu kez
İstanbul sermayesini kuşatmıştır. Sanayi Bakanlığı
nın yetkileri artınflarak tüm sanayicilerin tercih
lerine ve desteklerine, bir diğer deyimle «Kırat»,a
gem vurulmuştur. Malîye Bakanı artık bir veznedar,
kasadar durumundadır.
Adalet Partisini ürküten, Millî Selâmet Partisinin
bugünlerde Ayasofya'yı bırakıp yerli ve yabancı ka
pitalist tepelere alkolsüz, şerbet2i ve faizsiz brifing
ler hazırlamasıdır. Demire], Feyzioğlu kaynaklı bir
muhtıra ile bunu somutlaştırmıştır.
Sayın milîetveküleri, Türk ekonomisindeki yapı
sal sapma derinlemesine sanayileşme ve daha yük
sek iş bulma olasılıkları yaratma hedeflerine aykırı
olarak, salt belirli tüketim sanayiinde görülen aşı
rı yoğunlaşma'arîa kronikleşmiştir. Temel sanayi
alanları, kamu ekonomisinin olasılıkları kullanılabHîrse, kamu eliyle yaratılabilecektir. Keynesçi bir
yaklaşımın gelişme eşitsizlikleri içinde bir ekono
mide bulabileceği kendisine özgü bir çözüm bu. Bu
nun adı ne millî görüş, yeni bulunmuş model değil,
adını değiştirmekle de millî olmaz. Ağır sanayi ham
lesinin kamu eliyle üretim biçimi değiştirilmeksizin
gerçekleştirileceğini gördüğümüz için alını çizdim.
Ancak, tüketim modeline göre biçimlenen ve o ne
denle de yatırım ve ara mallarında dışa bağlı kalan
Türkiye'de, tarihsel hedefin toplumu derinlemesi
ne sanayileşmeye kaydırmak olduğu açıktır. Toplu
mun derinlemesine sanayileşme özlemi ile daha ge
niş kaynakların yatırımlara yönlendirilmesi gere
kirken, yatırımların dış kredi olanakları daralmak
ta, buna karşılık dış ödeme yükümlülükleri büyü
mektedir. Türkiye'nin itibarını Cephe, Batı'nın ka
ranlık taraflarına D.Ç.M eliyle bugünlerde satmak
tadır,
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Bu arada sanayinin iç yapısındaki çelişkiler de
cepheleşme ile ortadan kaldırılmış görünmektedir.
Son tahlilde gene! çıkarlar ağır basmış, Hür Teşeb
büs Konseyi adı altında birleşmiş tüm özel kesim...
Bu ise halkımızın demokratik muhalefetine yeni ve
zengin bir pratik kazandırmıştır, bir yönüyle de
mokratik mücadeleye doğru tahliller getirecektir.
Kişiseli olarak yapılan bu konuşmamda, sürenin
bize matematiksel birtakım tahliller olanağı tanı
madığını takdir edersiniz. Bu arada kısaca AET iliş
kilerine de değinmek istiyorum.
Ekonomisi giderek gelişen ve dünya ölçüleriyle
de somut bir büyüklüğe erişen Türkiye, AET'den
uyarılar almaktadır. Türkiye'den «Açık kapı» siya
seti istenmektedir. Sonuç da iç pazarımızdan pay is
temektir. Amaç, yerel kapitalizmin yüksek kâr marj
larına AET kapitalizminin de ortak edilmesidir.
AET, Türkiye'de etkili bir serbest rekabet buluna
maması nedeniyle, fiyat düzeyinin doğal koşular
da olması gerekenden çok daha yüksek fiyat dü
zeyi buüUnduğunu öne sürmektedir. Açdc kapı politikasıyle ucuz batı ürünlerinin ekonomimize girmesiy
le dengeleneceğini iteri sürmektedir. Türkiye'de sun
duğu bu reçete ile, dış rekabetin yararlarım anla
tan AET, durum o rekabetten Türkiye'nin yararlan
masına gelince, tavrını değiştirmektedir. İngiltere'
nin koyduğu kısıtlamalardan sonra, AET'nin 19 Şu
batta verdiği memorandum iîe pamuk ipliği ihraca
tının kısıtlanmasını istemesini görüyoruz. Gerçekte,
ileri teknoloji sanayi daFarında AET'nin elde ettiği
maliyet üstünlüğü ne denli kesinse, Türkiye'nin do
kuma ve pamuk ipliğine sağladığı üstünlük aynı de
recede somut bazı gelişmelerin ürünüdür. Pamuğu
biz üretiyoruz, emek, şüphesiz ki AET'den daha dü
şüktür. AET, Türkiye'nin üstünlük sağladığı tek sa
nayi ihraç olanağımızın kısıtlanmasını önermekte
ve direnmektedir. İhracat için gösterdiğimiz teşvik
lere yönelen tepkileri ise, sorunun biçimsel gerek
çesidir. Bir şey açıkça vurgulanmaktadır: Türki
ye'nin pahalı mahiyetlerle de olsa sanayi mamulü
üretmeye çalışmasını istemeyen AET'nin, yüksek ma
liyeti kendi dokuma sanayii konusundaki tutumu bi
ze bir derstir. Tekelleşmiş dünya kapitalzminin ve
bununla bütünleşmek isteyen tezlerin çıkmasını
hiçbir şey bu denli açığa çıkaramaz. Yüksek maliyetüi dokuma sanayii koruma kurumuna, Türki
ye'ye yönelen baskılara karşı Ortak Pazara dayan
dığı çukur sermayesi nedeniyle pamuk ipliği ile bağ
lı olan Millî Selâmet Partisi ve Ortak Pazara İngi-
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liz ipliği ile bağlı olan Adalet Partisinin ne yapaca
ğını önümüzdeki günlerde birlikte göreceğiz.
Ortak Pazardan ayrılmayı biz istesek de Ortak Pa
zar bizden vazgeçemez, bu telâş yersiz. Dazı Adalet
Partisi sözcülerinin Ortak Pazar kompüteri gibi yal
nız bırakımla
kompleksinden kurtulmalarını dili
yoruz. 5 milyar doları aşan ithalat hacmi ile; Orta
Doğu'ya, halka ve köprü olmaya aday bir Türkiye
iîe vazgeçilmezdir AET. Üstelik, ulusal savaş sana
yii, hem Türkiye'nin büyük sanayiinde ve hem de
Ortak Pazar sanayiinde oîdukça heyecan yaratmak
tadır.
M.C., ulusal alanı AET ile birlikte kurmakta sa
kınca görmemektedir. AET, sizden
vazgeçer mi?
Zaten Ortak Pazarda karşılıklı oturanlar AET ka
pitalizminin tekelleriyle Türk kapitalizminin tepe
leridir. M.C. Hükümetinin gelişmeleri
onaylamak
tan ve hatta bazı sanayicilerin gerisine düşmüş ol
maktan başka bir durumu yoktur. Sayın Bakan ta
rafından sanayileşmemizin sorunlarına ilişkin üye
lere dağıtılan konuşmasının 6 ncı sayfasındaki ger
çekçiliğe katılıyoruz. Ayrıca, AET ilişkilerine iliş
kin duyduğu kuşkuları paylaşmakla beraber, -klâ
sik bir yaklaşımın içerisinde, «Düşünülmektedir, ge
reği yapılacak, tedbirler alınacaktır», biçiminde ge
çiştirmesini yadırgıyoruz.
Özellikle, Orta Doğu ülkelerine ilişkin hamasî
ve gerçekçilikten uzak kısa açıklama yadırgatıcı
dır. Irak'la ilgili somut projelere dönüşebilecek gaz
boru hattı, petrokimya kompleksi, İskenderun lima
nı ve bazı ortak yatırımlar için ilişkilere konacak
bir çerçeve, Ankara - Bağdat hattının yeni sentez
lere açık olduğunun belirtilmesini, mensup olduğu
siyasî anlayış ve hedefler açısından eksik buluyo
rum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cephe, 1976
yılını kurtardığı iddiasındadır; ama Türkiye'nin gele
ceğini yiyerek.
Hepinize saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı.
Sayın Bakan, söz mü istiyorsunuz efendim?
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLK E R İ M DOĞRU (Kars) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLK E R İ M DOĞRU
(Kars) — Muhterem
Başkan,
muhterem milletvekilleri;

24 . 2 -. 1977

O : 2

1977 senesi .Sanayi Bakanlığı bütçesi
müzake
resi vesilesiyle Bakanlığımız hakkında, Bakanağı
mızın icraatı hakkında muhtelif grup sözcülerinin
bahsetmiş oldukları, sual olarak sordukları bazı
hususlara cevap arz etmek niyetiyle söz aldım. Za
manın müsaadesi nispetinde bunların hepsine değil,
ancak tespit edebildiğim, yahut daha doğrusu bu
zamanın içerisinde cevap verebileceğim kadarlarıyîe
iktifa etmek mecburiyetindeyim. Diğerlerini kendi
lerine ayrıca yazılı olarak intikâl ettireceğim.
Muhterem
Başkan, muhterem
milletvekilleri,
muhterem grup sözcülerinin her birinin ayrı ayrı
yaptıkları konuşmalarda müşterek tarafları var
dır.. Bu müşterek taraflarına başlangıçta temas et
mek suretiyle, talep ettikleri malumatın büyük bir
kısmım vereceğimi tahmin ediyorum.
Evvelâ, muhterem. nıiMetvekiIlerimizin
Bütçe
-Karma Komisyonundan itibaren, hatta Senatoda büt
çemize karşı kullandıkları üslup, kendilerine
karşı
sayam şükran olduğumuz borcumuzu bize hatırla
tıyor.
Evvelâ, bizleri isterse yadırganacak üslupla dahi
tenkit etmiş olsalar, ben bu arkadaşlarımızın
bu
tenkitlerinden son derece de istifade etmiş olduğumu
da ifade etmek ve kendilerine arzı şükran borcumu
burada zikretmek istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, memleketimizin me
seleleri ağırdır, bunu kabul etmek lâzım. Büyük ba
şın derdi büyük olur misali; milletimizin büyük ol
duğuna inanmayan bir tane fert tasavvur edemiyo
rum. O halde büyük milletin derdi muhakkak ki bü
yük olacaktır.
Bizim neslin idrak edebildiği yarım asırhk dev
rede, bu büyük milletin meselelerinin halledilememiş
olması, maşerî vicdanı öylesine tedirgin etmiştirki,
memleketimizde milletimizin vasfı iîe tenakuz teşkil
edecek şekiMe âdeta kardeş ihtilâf lan dahi meydana
gelmiştir. Bu, büyük meselelerin, tahakkuk ettirilmesi
mümkün olmayan bir zaman içerisinde yapılamamış
olmasının, kalplerde meydana getirmiş olduğu fırtına
dır. Bundan olacak ki, bizim de hissemize, Parlamento
muzda da olsa, bir kısmı düşmekte ve bunlara arzı
cevap ile biz de sizin huzurlarınızda bulunmak mec
buriyetinde kalıyoruz.
Muhterem milletvekilleri, çeşit çeşit tablolar çiz
mek istemiyorum; arkadaşlar teker teker söylediler.
Marifet, o tabloları burada koymak değil; fakat
o tabloların nasıl olması lâzım geldiğine dair çare
leri bulmaktır. İşte bunun mücadelesini
veriyoruz.
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Bunun mücadelesini verirken gördüğümüz manzara
şudur :
Garp memleketleri ilerlemiştir. Bu millet, asırlar
ca onlara sadece önderlik değil, idarecilik dahî yap
mış olmasına rağmen, âdeta şimdi onların reçetele
rinden çare umar hale düşmüştür, öyle ki, her yerde
karşılaştığımız konuşmalarda, karşımızdakiler de
vamlı olarak; bunu Garbin üstünlüğünün âdeta te
zahürü olarak her defasında yenilemekte ve sanki
bu hal ile de milletimizin onlardan küçük olduğu
telkinini devamlı olarak işlemektedirler.
«Efendim, 1976 hamle yılıdır, bu değildir; Sana
yi Bakanının bu sözüne katılmıyoruz...» Hürmet edi
yorum arkadaşlarımın ifadelerine.
«Bunlar hayalî temellerdir; parası yoktur, prog
ramı yoktur, planda yoktur...», haysiyet kırıcıdır, bir
çok yerde böyle tekrarlandığı için söylüyorum,
Devleti yıkmaya götürür, devlet adamlarına itimadı
sarsar.
Kıymetli arkadaşlarım, şöyle sükûnetle hâdise
lerin dışına çıkıp da meselelere bir bakalım: Yapı
lan nedir? Efendim, Türkiye'de Türkiye ki halen
dünyanın merkezidir ve şöyle pek fazla bilgiye ih
tiyaç yoktur, ilkokul bilgisiyle bakarsanız; bugün
kendilerine hayran olduğumuz, kendilerine benze
mek istediğimiz, kendilerini örnek almak istediği
miz memleketlerden, meselâ İtalya, meselâ Almanya,
meselâ İngiltere, bunların üçünü bir araya getir
diğiniz zaman toprak büyüklüğü olarak Türkiye, ne
redeyse bu kadar büyük bir memlekettir.
Nüfus olarak da hatırı sayılır bir nüfusa sahi
biz. Böyle bir memîekette, daha dün Doğu Alman
ya'dan gelen bir heyetle yaptığımız bir konuşmada,
sadece takım tezgâhlan için kedilikîerinden gelmiş
ler, biz böyle bir talepte bulunmadık; teşekkür et
tik kendilerine, görüşmeler devam ediyor.
Bizim 6 tane takım tezgâhı projemiz vardır, on
lar 4 tanesini kurmak üzere teklif veriyorlar, 4 ta
ne kuruyoruz. Bu 4 taneden, bırakın Federal Al
manya'yı, ki, Doğu Almanya'dan çok büyüktür, o
tek başına değil; üstüne İngiltere'yi koyuyorsunuz,
üstüne İtalya'yı koyuyorsunuz; ondan sonra bir Tür
kiye meydana geliyor. Doğu Almanya'da, benim
kurmak istediğim 4 tane tezgâhtan 45 tane var ha
len.
1, 2 milyar yatırım yapacağım, onlar bu fabri
kadan 12 milyar ihracat yapıyor. Merhamet edelüm, koyalım külahımızı önümüze, düşünelim: Şim
di bizim yaptığımız, bu memleketi yıkma husu
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sunda nedir? Doğu Almanya'nın senede ihraç ettiği
nin onda birini bir defa programa koymuşuz, yatı
rım yapacağız. İşte bu, devlet ciddiyetiyle bağdaş
mıyor; devleti yıkar, Allah korusun.
Kıymetli arkadaşlarım, hiç üzülmeyin, bu mil
leti; Keçecizade Fuat Paşa'nın dediği gibi; hakikaten
içeriden bu gafletimiz, dışarıdan da bütün dünya
nın hainane tasallutu binlerce sene yıkamamış hr,
yıkılmaz bu memleket Atlahın izniyle. Kaüdı ki, bir
güzel atasözü var, biraz dikkatli olursak görürüz esa
sını.
Nazilli'de bir tevsiatm temelini attık, 130 milyon
sarf edeceğiz. İşte kıymetli kardeşlerim, hep «hayalî»
denilen şeylerden bir tanesi de geçen hafta temelini at
tığımız bu tevsiattır. Tablo ortada, senelik hasılatı
350 milyon. Yani bir defasında 130 milyonluk bir ya
tırım yapacaksınız, her sene 350 milyon getirecek.
Amortisman müddeti asgarî 10 sene olduğuna göre
bunların, yani bir defasında 130 milyon yatıracaksı
nız, memleketiniz 3,5 milyar hasılait yapacak. Bunu
yapmadığınız zaman, o fabrikanın yaptığını işte ö
İtalya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den getireceksiniz.
Bu tesis Sümerbankındır. Daha evvel Denizli'ye
giderken, hususî teşebbüsün, Almanya'daki işçilerin
bir araya gelerek temelini attığı, daha doğrusu yükselt
tiği bir fabrika gördük Acıgöl'ün kenarında. Oradaki
işe yaramaz acı sulardan memleketin ihtiyacı olan
sodyum bikromatı yapmak üzere kurulmuş. Senede
20 bin ton kapasitesi var, yani 20 milyon kilo. İthal
edilirken, 7 - 8 liraya geliyor, gümrüğünü falan dü
şün, bilemediniz 5 lira. 20 milyonu 5 lirayla zarbedin
kıymetli kardeşlerim, 100 milyon lira ediyor. Bu fab
rikayı ise bizimkiler 30 milyon liraya kuruyor. Yine
dediğim gibi, amortisman müddeti zarfında 1 milyar
liralık hasılat yapacak bu fabrika. Eğer ben bu fab
rikayı kurmasam, 1 milyar liralık sodyum bikromat
dışarıdan gelecektir. Nitekim, muhterem Cumhuriyet
Halk Partili sözcülerin bazı yerlerde ifade erikleri
gibi, hani ithalat yapılmak suretiyle işte bilmem ara
cı - tefeci para kazanıyor, diyorlar; 1 milyar Liraya
ithal edilecek malı, 30 milyonluk bir yatırımla Tür
kiye'de temin etmiş oluyorum.
Bizde, işte, dediğim gibi Anadolu'da bir söz vardır;
«Ayının kırk takla atması bir armudun basınadır».
Aslında, bu memleketin bu fabrikaları yapmaması
için, maalesef münevverlerimizi şartlandırmak sure
tiyle kendi kardeşlerimizi bize karşı çıkararak, aşkol
sun muarızlarımız, (muarızlarımız, muhaliflerimiz der
ken, ben bu milletin dışındakilerin! kastediyorum,
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içeridekileri değil, hepsini kardeş biliyoruz biz) mu
vaffak olmuşlar, hakikaten tebrik etmek lâzım.
Kıymetli kardeşlerim, bir tek misal verdim; Doğu
Almanya'da 45 tane, yani bizdekinin 10 mislinden
fazla var. Şu de aldığımız fabrikalar - ne hikmetse Yüksek Planlamada konuşulurken aynı iddialarla kar
şılaştık, Meclislerde de konuşulurken aynı şeyler orta
ya atılıyor:
Planlama hiçe saydırmış, «plan - pilav» devresine
dönülürmüş.. Kıymetli kardeşlerim, eğri oturup düz
konuşalım. Bu millet, hakikaten az konuşup çok iş
yapan bir millettir. Kime bir iş verdiyseniz - öyle bir
devreye gelmişiz - o, millete hizmet edecek yerde,
ayak bağı olmuştur. Ben olduğum an (camm helâl
olsun gayet tabiî), falan yeri kurdum diye tabu,
onun her dediği kanun mudur? Yoksa, milletin de
diğine herkes uymakla, ona hizmet etmekle mi mü
kelleftir? Adeta şunu gördük; Millet hangi mües
seseyi kursa kendisine hizmet için, o başına bir bey,
bir 'paşa, bir ağa olmuş, buyrukçu olmaya başla
mış: «Hayır, yasaktır, geçemezsiniz..» Şüphesiz, bu
muhterem heyetin aldıkları bilgiler vardır da böyle
konuşuyorlar. Yoksa böyle konuşmazlar. Doğru
dur, Yüksek Planlamada bu konuşmalar oldu; fakat
dediğim gibi biz bir aileyiz, biz millet olarak kar
deşiz. Olan müzakereleri burada zikretmekte hiç
bir mahzur görmüyorum.
Arz ettiğim gibi, getirdik. Doğu Almanya'da 10
misli olursa benim kurduğum fabrikanın; Batı Al
manya'da ele aldığım bu fabrikadan 2 bin tane var,
bin tane var. Şimdi, Almanya'da bin tane var, e
Atatürk bana demiş ki «Batılı olacağım, ilerleyece
ğim» hep dilimize de pelesenk ettiğimiz bu. Nasıl
olacaksınız? Vatandaş bunu hal lisanıyle söylüyor
devamlı, konuştuğu zaman da zaten o 300 - 500 ke
limelik dil hazinesi içinde yine ifade ediyor, «fabri
ka» diyor Fabrika derken, kalkınmanın âdeta bir
sembolünü istediğini ifade ediyor. O haklıdır, çünkü
bir fabrikayı kurduğunuz zaman, işsizlik mi diyor
sunuz, çok bilen alimlerimizin, durmadan grafikleri
ni vermekte yetindikleri Türkiye'de senelerden beri,
hatta devlet idaresinde mesuliyet mevkiine gelmiş bir
kimse, sanki yapacak başka işi yokmuş gibi, va
tandaş çıkıp fabrika istediği zaman, «Ben bu gidiş
le 2 500 küsur sene, şu kadar ay, şu kadar saat, şu
kadar saniyede Avrupa'ya yetişirim» demekmiş
sanki bizim marifetimiz.
Fakat vatandaşımız ne diyor «İşsizim» diyor.
O zaman Başbakan yardımcısı durumunda olan bir
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zat şunu söyler, âlimi kalkar; «yok feri: başına be
nim millî gelirim şu kadardır...» Ey a mübarek,
bu benim karnımı doyurmaz ki, sen bana çare söy~
le.Bana ne, sen git onu nerede yapacaksan yap..
İşsizliğin giderilmesi için fabrika lâzım.
«Efendim, dış ticaret açığı, Türkiye şöyle böyle,
battı batıyor..» Söyleyenlerin şom ağızlarına bunu
atfedin. Bizden olanlara kıyamıyorum da, dışımızdakilerin kendileri batar inşallah, bu memleket bat
maz.
Dış ticaret açığı 3 milyar dolardır; sen bunu söylemeklemi mükellefsin? Nasıl halledeceğiz? Dış ti
caret açığını kapatmanın yolu fabrikadır. Demin arz
ettim işte, 30 milyon yatırıyorsunuz, 1 milyarı kar
şılıyorsunuz. Başka ne şekilde olur?
«Efendim işte tarım verimimiz düşüktür, şudur
budur, entansif ziraat, falan...» Bakanlık teşkilâtı
kurmuşuz senelerden beri, bir sürü teşkilât var Tür
kiye'de, senelerden beri çalışıyor. Hürmetim var;
fakat bir şeker sanayii fabrika Olarak girdi Türki
ye'ye, entansif ziraatın en mükemmel, en muvaffak
örneğini verdi. Aksi takdirde, durmadan edebiyat
yaparak, sanki bu milletin kabiliyeti yoktur, Av
rupalılar üstündür, onlar yapıyor biz yapamayız, der
gibi, milletin şuurunun altına yerleştirilen bu. Hal
buki diğer taraftan Şeker Şirketi?.. Şeker Şirketi iş
te Türkiye'de ziraatta, hatta Avrupa'yı geçecek şe
kilde muvaffak olmuştur.
Şu halde, demek ki, ziraatta verimin arttırılma
sının yegâne yolu da yine fabrika kurmaktır.
«Efendim işte gecekondu, mecekondu, şehircilik,
'beceremıiyoruz, imar iskân meselemiz...» Kurulan her
fabrika, görüyorsunuz, gittiği her yere imar götürü
yor.
Cumhuriyetin ilk devirlerinde; efendim, memle
keti kurtaracak maariftir deniyordu. Maarif nedir?
Maarif insanin hayatı öğrenmesidir. İnsana lüzumlu
olacak, ekmek parasını kazandıracak, ailesine, kom
şusuna, milletine hayırlı olacak, gelir getirecek bir
şeye sahip olmayı öğretecek müesseseler ise, işte bu
da fabrikadır. Çünkü hayatın ta kendisini öğretiyor.
Efendim, en çok muhtaç olduğumuz şey birbiri
mize tahammül etmek, birlik - beraberlik içerisinde
olmak, kardeş olmaktır. Öyle herkes ayrı ayrı yer
lerde bulunurken, en ufak meselelerinde birbiriyle
alâkası, ihtilâtları olmazken bunu söylemek kolay
ama, işte şöyle aynı çatı atında olunca o zor. Bir
liğin, beraberliğin, cemiyet halinde yaşamanın, bi
rinin menfaatinin başladığı yerde öbürünün menfa-

— 199 —

M. Meclisi

B : 54

atinin bittiği terbiyesini edinmenin içtimaî en güzel
mektebi de fabrika. Çünkü, adam evinde iki - üç ta
ne çocuğu ile yaşıyor; fakat fabrikada bin, ikibin ta
ne insanla ünsiyeî etmek, geçinmek mecburiyetin
dedir,
O halde benim köylüm, benim en büyük allâmelerimin «memleket meseleleri» diye senelerden
beri milletin maneviyatını bozacak tabloları teşhir
etmesine mukabil, memleketin kalkınmasında, tek
reçete olarak «fabrika» dedi, fabrika. Biz de ona
okumuşlar olarak «sanayi» diyoruz. Şimdi bu sana
yileşmede hâlâ, duruma bakın ki, yine «efendim ha
yalidir» deniyor, «Devlet batar» deniyor. Bunlar
ciddiyetle bağdaşmaz.
Muhterem arkadaşlarım, beni mazur görün, beni
bütün kardeşlerim tanırlar; hiç kimseyi kırmak ni
yetinde değilim; ama müsaade edinde sitem edeyim.
Devlet Planlama Müsteşarı, şu İtalya'daki 1
milyar dolarlık anlaşma sırasında orada idi. Anlaş
ma bittikten sonra gözleri yaşardı, ağladı, sordum
«niye?» diye. Bana dedi ki, «Efendim, 10 sene
evvelce ben buraya gelmiştim, Hazine Genel Sek
reteri veya Umum Müdürü olarak •; kendi sözü
dür, bilmiyorum - 10 milyon dolar için gelmiştik
italya'ya, Konsorsiyum'dan. Bize öyle .^akaret edi
yor, öyle aşağılık muameleler yapıyorlardı ki, biz
buna alışmıştık. Şimdi bunu görünce, hani böyle
elüstünde tutulur, itibar edilir, olduğumuzu gö
rünce, Yarabbi sana nasıl şükredeceğimi bilemiyo
rum, dedim, onun için ağladım» dedi.
Şimdi kıymetli kardeşlerim, demek ki ciddiyet;
ciddî ciddî bizim ciddî devlet adamlarımızın Avrupa
lının ayağına gidip hakarete maruz kalması, gayri
ciddilik ise (kendileri de ifade ettiler, ne o kapita
list, bilmem ne isimler uydurarak, kusura bakma
yın ben onları o kadar fazla iyi bilemem) heyetle
rin takım takım sizin...
ALİ SANLI (Burdur) — Uydurmuyoruz sayın
Bakan, uydurmuyoruz.
BAŞKAN — Sayın Sanlı.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, ben bil
mediğim kelimeleri fazla kullanmıyorum. Olabilir.
Demek istediğim şu: Bizim ciddî devlet adam
larımızın, 10 milyon dolar almak için onların aya
ğına gidip hakarete maruz kalması devlet için cid
diyet de, burada onların adamlarının bizim ayağımı
za gelmesi gayri ciddiyet...
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Muhterem arkadaşlarım, bunu söylerken, şüp
hesiz kusurlarımızın olduğunu da ifade ediyorum.
Hiç bir zaman demiyorum ki, biz hakikaten tam
ciddiyiz. Ölçüler muhakkak izafîdir, değişik olabilir;
fakat müsaade edin de, izafîdir madem mukayese
ler, birbirine izafe ederek bakılırsa, o zaman müsaa
de edin de, Devletimizde gayri ciddiye gitme değil,
bilakis ciddiye gitme olduğunu kabul etmek lâzım.
«Efendim, plancıları zorluyorsunuz» dediler, bu
nu söylediler. Aslında bu iddiada, müdafaa edilmek
istenen insanlara hakaret vardır. Çünkü, memleke
tin iktisadî hayatının mesuliyetini üzerine almış olan
insanlar zorlanırsa, zorlanarak iş yaparsa, onlarda
şahsiyet yok demektir. Onların başkası tarafından
müdafaasına da ihtiyaç yoktur; fakat fikir münaka
şası vardır.
Arz edeyim, kardeşlerimizdir, hakkım helâl ol
sun, hiç bir zaman tenkit için, sitem için söylemiyo
rum; ama bulunduğumuz noktayı tespit etmek bakı
mından ifade etmeyç mecburum; getirdik ilk defa,
18 tane çimento fabrikası. Bugün yine okuyoruz
bazı gazetelerde: «Efendim daha ortada bir şey yok
ken, birden bire 29; dan 30 liraya fırladı.» İfa
deye dikkat buyurun «29'dan 30 liraya fırladı.» der
ken psikolojik kimbilir acaba; 5 lira mı, 10
lira mı, 100 lira mı fırlamış? «Karaborsa olacak çi
mentoda, korkunç bir karaborsa olacak, filan, fi
lan, filan» diye yazıyor. Bunu da bir vatan evlâdı
yazıyor, bir gazete yazıyor.
Türkiye'de ne yaptıysanız bugüne kadar çimen
toda, karaborsa. Türkiye'nin her Vilâyeti de bir çi
mento fabrikasını kurmaya müsait hammaddeyi
haiz. Koca Hindistan'da çimento fabrikası kuracak,
fabrikayı işletecek hammadde yok. Bu, Cenabı Hak'
km bir lütfü, keremidir. Ecdadımıza ne kadar şük
ran borçlu olsak, dediğimiz gibi kemiklerimiz me
zarda minnettar olsa, onlara karşı biz borcumuzu
eda edemeyiz. Dünyanın, hakikaten taşı toprağı al
tın olan memleketini bize bırakmışlar; ama biz, on
ları memleketin ihtiyacı için kullanmak yerine, on
ları bırakıp yani biz tabiatla, toprakla, bize muha
lif ölah şartlarla mücadele etmek yerine, birbirimiz
le mücadele ediyoruz.
Öyle şiddetle dozu kaçırmışız ki, - demin arz
ettiğim gibi, bu normaldir bu müzakerede - arka
daşlarımız karşımıza çıktı; «Mümkün değil» dediler.
Tabiî bu kıymetli milletvekili kardeşlerim gayet
tabiî ki planlamadaki bazı arkadaşlardan aldıkları
bilgilerle konuşuyorlar, yoksa o tabirleri kullana-
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nıazlar. «Planda yok, programda yok, şurada yok,
burada yok» deniyor; fakat açıp gösterdiğimiz za
man kıymetli kardeşlerim, planda olduğunu kendile
ri de anladı.
O halde bazıları, ya yazdıkları kitabı kendileri
anlamıyor veyahut hakikaten milleti aldatmak için
mi, hani bir Başbakan Yardımcısının milletin der
dine deva olmasını beklediği konuşmasında «Bu mil
letin Avrupa'ya yetişmesi mümkün değil, çünkü ara
da 2 500 küsur sene var» demesi gibi, yoksa milleti
mi aldatıyoruz, avutuyoruz? Onlar kardeşlerimdir,
ben onlara sitem için söylemiyorum; ama vakıa bu
dur, iki şıktan başka şekil mümkün değil ki.
Konuştuk, bazı kıymetli kardeşlerimizin dediği
gibi, güya gayri ahlâkî, planı ihmal edercesine, on
ları inkâr edercesine, zorlaya, zorlaya, zorlaya ka
bul ettirdik 18 tane çimento fabrikasını. Netice iti
bariyle kararnameler çıktı.
Bingöl'de çimento fabrikası acele lâzım, başlıyo
ruz işte, zelzele bölgesi filan, barajlar yapılacak,
bir an evvel başlasın derken, gönderdik projeyi,
«fizibiliteleri yoktur, projesi yoktur, lisansı yok
tur, novhavı yoktur, parası yoktur, dövizi yoktur,
bilmem teknolojisi yoktur» bir sürü öyle tabirler ki,
vatandaş dinleyince hakîkaten bir şey anlamıyor se
nelerden beri. Zaten bu tabirleri dinleye dinleye ben
bile anlayamıyorum; demin ifade ettim, öyle şeyler
ki millet zaten anlamıyor. Arkasından, neyse çıka
rabildik bu yoklara karşılık. Fizibilitesi gidiyor ora
ya; «550 bin ton, hepsi aynı tip olsun».
Kıymetli kardeşlerim, insanoğlu Allah'ın halifesidir, insanoğlu ölümden başka her şeye çare bula
bilir. Neden Garplı aya gidebiliyor da, ben onun
200 sene evvel yaptığı fabrikayı yapamayayım? Bu
kadar maneviyatımı kaybetmişsem, bırakın devlet
idaresini, yaşamaktan zaten istifa etmiş sayılırım.
«E, 18 tane fabrikayı nasıl yapacaksın?» Akıl
zorlanınca bulunuyor. Tabiî sıkıştırdık; bir tane
fabrika al, 18'ini de, aynen seri imalât gibi, 18
çeşit şeyi bas, 18 defa kopyasını çıkar, işte sana 18
tane fabrika. Hakikaten de öyle, fizibilitesi de öyle,
projesi de öyle, hepsi de öyle. Nitekim 18'i bir
den çıktı.
Şimdi, gittik Devlet Planlamaya, Çimento Umum
Müdürümüz müşteki, «Mendim, 550 bin ton ka
pasitem.» Hani hepsi aynı olacak diyoruz; «Hayır,
Bingöl'e 550 bin ton fazladır, bu 200 bin ton okun»
diyor; gel anlat şimdi Neyse, tabiî tekrar zorladık,
olduj
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Kıymetli kardeşlerim, bunu, güzel bir hatıradır
diye naklediyorum.
Aradan bir müddet geçti, 1 - 2 ay sonra aynı
Yüksek Planlamayla bir başka toplantıda bulunduk;
bu defa da, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun
imzalanmamış olan kararnameleri için. Görüşülü
yor -muhterem bakanlarımdan bazıları lüzum gös
terdi - görüşülürken işte orada arz ettik; «Bakın kur
mak istediğimiz şu fabrikadan, Batı Almanya'da
1 000 tane var, ben bir tane kurmak istiyorum. Mer
hamet yani... O arada Devlet Planlamacılar söz al
dılar ve şunu söylediler; ben şahsen bütün hakkımı
helâl ettim, o güne kadar çektiğim sıkıntıyı unut
tum, ihya oldum. Ne dediler? «Efendim 1982'ye
kadar, bu 18 tane çimento fabrikasından sonra bizini
tekrar 25 tane çimento fabrikasına ihtiyacımız var».
tşte esası da budur kıymetli kardeşlerim.
Doğrudur, bugün biz 10 dolar fazla verdiğimiz
halde, komşu memleketler yalvarıyorlar, iltimas is
tiyorlar, çimento satamıyoruz. Toprak ... İşe ya
ramaz kıraç toprak işte. Bu defa Denizli'de teme
lini attığımız yeri gittik, gördük; dağ - taş, hiçbir
işe yaramıyor. O, altındır altın, altına tavhil ede
ceksin, müşterisi hazır. Ama ben bunları yapma
dığım için de, «dış ticaretim açık efendim...» durma
dan bir sürü tablolar, endeksler, mendeksler, benim
aMmelerim için bir sürü malzeme.
ALİ NEJAT ÖLÇEN
musunuz yani?

(İstanbul) — İnanmıyor

SANAYİ VE TEKNOLOJİ B.AKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Tabiî inanmıyorum,
ortada işte. Almanya rekabet edemiyor; 10 dolar
pahalı verdiğim halde bağlanıyorlar. Ama, yine söy
leyeceksiniz, «karaborsa var» diye. Olacak gayet
tabiî. Bu memlekette 25 tane çimento fabrikası ol
ması lâzım gelirken, şu an ancak 18 tanesini ele ala
bildik./ O da «gayri ciddîlik» oluyor, «Devlet ba
tar» oluyor.. Heyhat, ey büyük millet, sen nerede
idin ne hale geldin?..
Teklif ettiğimiz bütün fabrikaları havsalalar al
ınıyor. Kıymetli arkadaşım buyurdular ki, «Efen
dim, istimlâk falan olmadan yürüyor, gayri ciddî».
İstimlâki yapılmadığı doğru; ama ben bu gayri cid
dîliği en büyük ciddîlik olarak kabul ediyorum. Ne
den? Ciddî ciddî dururken gidip Adana ovalarını
görün, kanunlarımızda var güya, anlamıyorum; at
sahibine göre kişner. İcabında insan her şeyi göze
alır. Organize sanayi bölgelerinin ben istimlâkini
bekleyeceğim, ilgili bakanlıklarla temas ediyorum.
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Şahsen söylemekte bir mahzur görmüyorum; seçim
bölgem Kars'tır. Rus hududunda. 200 sene en bü
yük düşmanla mücadele yermiş bir vilâyet, bugüne
kadar çivi çakılmamış. Türkiye'de her vilâyette iler
leme vardır - izafî olarak - fakat orada gerileme var
dır, tek gerileyen memlekettir. İltimas ettim evet,
uğraştım, Bakanlığımın salâhiyetinde olduğu için,
organize sanayi bölgesi kurayım diye, üç senede çı
karamadım kıymetli kardeşlerim, sadece muamele
sini. Ben, Kars için üç sene uğraşırsam, organize
sanayi bölgesi ne demek? Kurulacak fabrikaların top
lanacağı saha demektir. Halbuki senede 50 - 60 mil
yar teşvik veriyor Sanayi Bakanlığı, hu fabrikalar gi
diyor. Nereye gidiyor? En güzel ziraî araziye gidiyor.
Kulun yapacağı fabrika, Allah'ın en kıymetli fabri
kasını tahrip ediyor.
İtalya'da bile '(demek ki hakikaten dost olabilen
insan bulunabiliyor) son anlaşmayı yaptıktan sonra
kendileriyle görüşürken, sanayiciler toplandılar Mi
lano'da, sonunda muhterem hocamıza dediler ki: «Sa
yın Profesör, size bir şeyi hatırlatmak istiyoruz, bir
tecrübemiz var, ondan istifade edin, bizim hata
mızı işlemeyin. Biz ziraî bir memlekettik, kendi
mize yetecek mahsulümüz vardır; fakat sanayii ku
rarken ziraî araziyi tahrip ettik. Aman, sakın bizim
hatamızı işlemeyin, ziraî araziyi tahrip etmeyin». O
da -hakikaten kendisini Tokat'ta dağın başına gö
türmüştük çok ısrarla; kendisi profesör olduğu için
bir an evvel fabrikaların kurulmasını istiyor, dağın
tepesine götürüp attırdık takım tezgâhları fabrikası
nın temelini- «Bu Sanayi Bakanı benim yanımdayken, Türkiye'de hiçbir fabrika ovaya inmez, dağın
tepesinde bana temel attırıyor» demişti.
Şimdi kıymetli kardeşlerim, mesele şudur: Mec
buruz her vilâyette organize sanayi bölgelerini kur
maya; adı ne olursa olsun. Neden? Memleketin bi
ze emanet edilmiş olan servetini tahrip ettirmemek
için. Herkes dağınık, alabildiğine gidiyor. Halbu
ki tetkik ettirdim, buldum yolunu. Minareden taş
düşmekle hiçbir şey olmaz. Devlet, memlekete, de
min arz ettiğim gibi, otuz misli gelir getirecek ya
tırımlara giriyor. Millet için bu hayırlıdır, memle
ket için hayırlı olacak bir şey yapıyor, kimsenin za
rarına değildir. Bu millet icabında canını veriyor
da memleketi vçin, iktisadî istiklâli için arazisini al
mışsınız elinden, hiçbir zararı olmaz, arkasından
muamele yürüsün.
ki,

Biz bu karardaydık, bir de tetkik ettik, baktık
Allah razı olsun, Karayolları zaten aynı şeyi
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yapıyormuş. Kararı alıyor, yürüyor, arkadaşından
muamele tamamlanıyor. Ne olacak, alıp arazisini, ça
lıp başka memlekete mi götürüyor? Kıyamet mi ko
par yani? Biz bunu yapmakla eğer gayri ciddîlik ya
parsak, ben bununla iftihar ederim kıymetli kar
deşlerim^
Kıymetli arkadaşlarım, maalesef suallere sıra
gelmedi, vaktimiz bitmiş oluyor. Ben, kıymetli ar
kadaşlarımın suallerini yazılı olarak cevaplandıra
cağım; fakat arz etmek istediğim husus şudur: Halen
bizim teklif ettiğimiz 239 milyar değerindeki yatırım
lar, hakikaten yılda 259 milyarlık hâsılat yapacak te
sislerdir.
Kıymetli arkadaşlarım; bizim millet, başkalarının
karada yürümesini bilmediği devirde gemi yürütmüş
olan bir millet, nasıl olur da peki dış ticaretin de 3
milyar dolar açık olur? Güney Kore, bizim bir tu
gayımız tarafından hürriyetine kavuşturulmuş bir
memlekettir, Türkiye'nin 1/4'ü kadar bir arazidir.
Ve haydi Garba kafamız şartlandı diyelim, anladık,
Amerika, Avrupa çok üstün, bu frenk işidir, tekno
loji işidir, biz becerenleyiz, bu bilanço, mıilanço
filan bunlar hep iktisadî mefhumlardır, beceremi
yoruz, biz barbarız, işte kılıç zoruyla ancak adam
öldürmesini bilmişiz; ama bizim doğumuzdaki mil
letlerin çok daha geri olduğunu da biliyorduk, tâ ge
rinin gerisinde olan bir memleketin Güney Kore'nin
ilk ihracatı 7 milyar dolar, Türkiye'nin 2 milyar do
lar. Kıymetli arkadaşlarım. Tabiî sanayiden başka
sı değildir.
İşte, demlin arz ettim, 30 milyonluk bir fabrika
kurar 1 milyarlık bir ithalâtı önlersiniz, 130 milyon
luk bir fabrika kurar 3,5 milyarlık bir ithalâtı önler
siniz. Demek ki kurmadığınız her sahada siz dışa
rıya böyle 30 misli para ödersiniz. Tecrübemle sa
bittir, isteyen arkadaşlarım gelsin isim vereyim 1 li
ralık mala 100 lira ödüyoruz dışarıya. Peki bundan
kurtuluşun çaresi nedir? İşte sanayileşmedir. Ama
dost acı söyler, helâl olsun arkadaşlarıma canım,
kanım. Gelsinler, (icabında dediğimiz gibi, öldürebi
lirler; ama mecburuz biz bunu yapmaya. Kaldı ki,
Allah'ın izniyle, öyle tehlikelere düşmeden bu mem
leket bunu yapacaktır.
Ben, arkadaşlarımın tenkitlerinden mütenebbih,
yani müteessir olarak bu konuşmayı yapmış olmu
yorum^ Memleketimizde asırlardan beri yapılmış
olan manevî telkin şuurlarımıza sindirilmiş, milleti
mizi küçültmek niyetiyle yapılmış olan o zalimane
tenkitlere cevap vermek için yapıyoruma Bu kar-
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deşlerim, şüphesiz ki, beraberdin Yalnız bir tek
şeyi söyleyeceğim, bir kıymetli Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Sözcüsü kardeşim galiba söyledi: «Tefrika
yapılmasın, Alevîlik, Sünnîlik...»
Kıymetli kardeşlerim, dikkat buyurun, «42 mil
yon kardeş» dedik evvelâ. Şunu da ifade edeyim:
Bakın 1977 Programı ilân edilirken, «şarap teşvik
edilecektir» diye, vardır plan kurulduğundan bugü
ne kadar. Gelmişti, Sanayi Bakanlığı olarak «biz
bu edilmesin» dedik, Yüksek Planlamada görüşümü
zü müdafaa ettik. Yüksek Planlamada görüşümüzü
müdafaa ederken -gördüler bizim ısrarlı müdafaa
ettiğimizi - Başkan olan zat dedi ki: (Açık her şeyi
de söylemedi, belki korkarlar filan diye, halbuki,
Allah'a çok şükür kimin neden korkusu olabilir?)
«Ben anlıyorum efendim Sanayi Bakanlığının sıkın
tısını, şöyle yapahm: Teşvik olsun, ama Türkiye
içinde olmasın, mademki zararlıdır». Çünkü biz
müdafaa ederken tabiî mahzurlarım söylüyoruz. «Ma
demki zararlıdır, Türk milletine zararı olmasın da,
asırlarca bu milleti imha etmek niyetiyle, haçlı zih
niyetiyle gelmiş olan yabancılara zararı dokunsun,
ihraç kaydını koysun Sanayi Bakanlığı, şarabı teşvik
edelim». O zaman dedik ki, biz aynı babadan gel
diğimize inanıyoruz. Bizim başkasına zararımız, an
cak müdafayı nefs sadedinde, istemeyerek belki ola
bilir. Bizim, evvel Allah'ın izniyle Türkiye'de, ha
kikaten kardeş olanların arasında kardeşliği tesisten
sonra, dünya çapında kardeşlik vazifemiz vardır.
Türk milletine zararlı olan bir şeyi, başka millete
de zararlı olduğunu bile bile ihracına razı değiliz.
Sağ olsunlar kaldırdık.
Şimdi, kıymetli kardeşlerim, Allah'a çok şü
kür; Alevî, Sünnî filân diyorlar bazıları korka korka.
Ben hiç korkmuyorum. Bunlar yalandır, bunlar if
tiradır, bunlar sahtekârlıktır. Asırların bu civan
mert milleti ki, başkalarına adalet, uhuvvet, insa
niyet götürmüştür. Din ile kin aynı kalpte birleşmez»
diyen bir millettin Bundan, başkasına iyilik giden
bir millet, bunu yıkmanın yolunu çok hainane bul
muş, aynı kardeşi ikiye bölmek istemişler. Tür
kiye'de aynı inançta olmayan bir tane fert yoktur.
BAŞKAN — Vaktiniz tamam oldu Sayın Ba
kan, lütfen bağlar mısınız?
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Hepsinin şeyi aynı
dır. O halde Alevîlik, Sünnîlik diye bir şey yok.
Bunlar tamamen kardeştir; fakat dediğim gibi bu
asırların tahribatını birden kaldırmak kolay olmuyor
-
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ki kıymetli kardeşlerim; burada hepinizin yardımcı
olmasını istirham ediyorum* Böyle Alevîliği, o kar
deşlerimizi tahrik etmek isteyenlere de, hani yan
gının üzerine su ile gitmek lâzım; benzinle, yahut
körükle gidilmez. Bunda, hepimizin vazifesi ol
duğuna inanıyorum.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. S. P., A. P.
ve Ç. G. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı sualler var,
rica edeceğim.
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Başkan,
Sayın Bakan bizim sorularımıza yazdı olarak cevap
vereceğini ifade buyurdular.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
Sayın arkadaşlarım soru soracak arkadaşlarımı
tespit ediyorum. Sayın Arif Tosyahoğhı, Sayın Memduh Ekşi, Sayın Vahdettin Karaçorlu, Saym Kemal
AnadoL Saym Yusuf özfürkmen, Sayın Mustafa
Güneş, Saym Mustafa Aksoy, Saym Ali Nejat Öl
çen, Sayın Ömer Kahraman, Saym Etem Eken, Sa
yın Servet Bayramoğlu, Sayın Cemal Külâhlı, Saym
Ekrem Kangal, Sayın Şener Battal
Başka soru sormak isteyen saym üye?.. Yok. So
ru sorma işlemi bitmiştir.
Saym Bakan, sırasıyle arkadaşların sorularını
soracağım. Dilediğinize yazılı cevap verebilirsiniz,
dilediğinize buradan cevap verebih'rsiniz.
Yalnız, zatıâlinizden de, arkadaşlarımdan da
istirhamım şu olacak: Suallerin mümkün olduğu ka
dar gerekçesiz, tam soru olarak sorulması, zatıâlinizin de mümkün olduğu kadar bir konuşma üslubu
içinde değil, suale cevap üslubu içinde cevap ver
meniz, vaktimiz bakımından fevkalâde önemlidir.
Teşekkür ederim.
Sayın Tosyahoğlu, buyurun efendim.
ARlF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Saym Baş
kan, sorularım şunlardır:
İlgaz ilçesinde Sümerbank satış mağazasının açıl
ması için, orada yaşayan 35 bin vatandaşı temsifen
77 muhtarlık, belediye ve dernek 1973 yılında mü
racaat etmişlerdir* Satış mağazasının açılması için,
Bakanlığınız tarafından gönderilen uzman da uygun
mütalaada bulunarak, rapora bağlayarak, satış ma
ğazasının açılmasında sakınca bulunmadığım tespit
etmişlerdi* Bu dosya Sümerbank Genel Müdürlü
ğünde mevcuttur:
a) Bu ilçe ve köylerinde Millî Selâmet Partisi
nin 139 oy alması neticesinde mağaza kurulamamış
tır. Sümerbank Genel Müdürü, İlgaz'dan gelen
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heyete aynen «Oy vermediğinizden dolayı mıağaza
açılmayacaktır» diye beyan etmişlerdir.
b) Bu engellemeniz ne zamana kadar devam ede
cektir?
c) Müslümanlık edebiyatım ağzınızdan düşürme
diğinize göre, vatandaşın siyasî kanaat ayrılığından
dolayı haklarını ellerinden almayı vicdanınız nasıl
kabul ediyor?
BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğîu, bu sualinizin
son şıkkını Sayın Bakana tevcih etmem mümkün de
ğil. Şahsa taallûk eden sualler sorduı-muyoruz, rica
edeyim^ Partizanlık yapılması nedeniyle İlgaz'da
Sümerbank mağazasının açılıp açılmadığı sualinize
katılıyorum efendim. Yalnız, Bakanın şahsına ta
alluk eden suali sual olarak sormam mümkün değil
efendim. Diğerlerine devam edin efendim.
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Bundan ev
velki 18 nci Birleşimde Sayın Bakanın vermiş oldu
ğu cevabı okursanız, orada göreceksiniz.
BAŞKAN — Okudum efendim. Gönderdiniz,
lütfettiniz, okudum efendim. Yalnız, şahsa taal
lûk eden bir suale beni aracı etmemenizi rica edece
ğim.
Buyurun efendim.
ARtF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Soru 2.
102 bin lira Sümerbank satış mağazalarının zarar
ettiğini nereden tespit ettiniz?
a) Sümerbank mağazalarının açılması için Ba
kanlar Kurulu kararnamesine ihtiyaç olduğunu söyle
mektesiniz. Bakanlar Kurulu kararıyle kaç tane Sü
merbank mağazası açılmıştır, bunlara ait kararname
tarihleri nelerdir?
b) Bakanlığa geldiğiniz tarihten beri, seçim bölgenizde kaç tane Sümerbank satış mağazası açtınız,
bunlara ait Bakanlar Kurulu kararnamesinin tarih
lerini ve numaralarım söyleyebilir misiniz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalıoğîu.
Buyurun Sayın Bakan.
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duğu halde memleketini, orası karanlıklara gark ol
muştur. Türkiye^nîn bütün nüfusunu, aşağı yuka
rı Erzurum'dan itibaren tetkik edin; Erzurum, Si
vas, Erzincan yahut Tokat, Amasya, birçok yerleri
tetkik etseniz göreceksiniz; İzmir, İstanbul, âdeta
Türkiye'nin diğer taraflarını besleyen bir memleket
tir. Oranın durumu tamamen istisnaîdir. Elimden
gelse, imkânım olsa, bütün mesuliyeti üzerime ala
rak bütün kazalarına açacağım. Bunu arz etmek is
tiyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Ekşi'nin yazılı bir suaM var, okuyorum
efendim:
«Seçim bölgem olan Ordu iline herhangi bir fab
rika yapılması düşünülmekte midir? Düşünülmekte
ise, türü ve hangi tarihte yapımına başlanacağı be
lirlenmiş midir?»
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Ordu'ya Makine
Kimya Endüstrisi Kurumumuzun bir fabrikası, rul
man fabrikası kurulacaktır. Bu sene, yakında te
meli atılacaktır tahmin ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Vahdettin Karaçorîu'nun yazılı sualleri var
efendim. Biraz uzunca, dilerseniz teker teker ce
vaplandırın, dilerseniz hepsini birden okuyayım,
hepsine birden cevap verin. Nasıl cevaplandırırsanız?..
«1. Memleketimizin yıllık pamuk istihsali ne
kadardır? Bu miktarın ne kadarı ihraç edilmektedir?
Ne kadarı hususî teşebbüs tarafından işlenmektedir
ve ne kadarım devlet sektörü almaktadır?»
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERlM DOĞRU (Devamla) -^ Yazılı cevap vermek
istiyorum.
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, peki.
«2. Memleketimizde keten istihsali ne durum
dadır? Yurdumuzda ne kadar keten istenmektedir?»

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM
DOĞRU (Devamla) — Yazılı cevap vermek
KERÎM DOĞRU (Devamla) — Efendim, yalnız
hassas bir noktaya cevap vereceğim, diğerine yazılı ı istiyorum,
olarak cevap vereceğim, çünkü yanımda olmayan
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, peki.
bilgilerdir.
«3J Dünyanın en güzel ve kaliteli ipeğini yur
dumuzda istihsal etmek mümkün iken, bugün bu
Seçim bölgemi demin zikrettim. Seçim bölgem
Türkiye'de hemen hemen hiçbir vilâyetin maruz kal
sanayi kolunun dumura uğramış olmasının sebebi ne
madığı şartlardadır. Huduttur, programda, planda
dir? İpekçiliğimizin yeniden ihyası ve bu sahada
olduğu halde; karşısında düşman reklâm için, pro
sanayi çarklarının çalıştırılması hususunda ne düşü
paganda için, menfî propaganda için elektriğe boğ- j nülmektedir?»
-
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Umumî teşvik ted
birleri içinde şimdi o mesele ele alınmıştır. Her iürKi teşebbüsleri desteklemekteyiz. Taban fiyatı da bu
rada bir destek unsuru olarak kullanılmaktadır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
«4. Sunî ipek elde etmek için senede 1 milyar
liralık linter ithal edilmektedir. Linter, pamuğun dö
küntüsünden, artıklarından başka bir şey değildir.
Memleketimizde bol miktarda pamuk artığı da var
ken, senede 1 milyar liralık linter ithal etmenin se
bebi hikmeti nedir?»
Müsaade ederseniz 5 nci sual de bununla ilgili,
onu da okuyayım ikisini birden cevaplandırmanız
mümkün. .
«5. Sunî ipek imali için lâzım olan fabrika 1
milyar liraya kurulacağına göre, her yıl 1 milyar li
ralık döviz kaybına set çekilecek midir? Bu husus
ta Bakanlık ne gibi faaliyetlerde bulunmaktadır »
2 sual birden sorulmuştur Sayın Bakan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Yazılı cevap ver
mek istiyorum..
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, peki.
«6i Memleketimizde her yıl 8 000 ton tiftik is
tihsal ediliyor. Bu kıymetli mahsulden faydalanmak
için tiftik fabrikası kurulacak mıdır? Ne zaman ve
nereye kurulması düşünülmektedir?»
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Memlekette haddi
zatında yapılanlar fazladır denirken, işte bunlar da
gösteriyor ki, aslında daha yapılması, ele alınması
icap eden o kadar çok tesis var ki, onlara nazaran
ele alınmış olanlar hakîkaten devede kulak mesabe
sinde dahi kalır. Fakat maalesef bunları kurmak
için sarf ettiğimiz gayretler arkadaşlarımızın malu
mudur. Daha bu birinci merhaleyi bitiremedik ki,
öbürlerine sıra gelsin; ama niyaz ediyorum ki in
şallah en yakın zamanda ona da imkân bulacağız.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
«7. Mensucat sanayiinde kullanılan petrolden
mamul sunî elyaf nereden, ne şekilde temin edilmek
tedir? Bu madde ithal malı ise senelik miktarı ne
kadardır, kilosu kaça mal olmaktadır?»
Diğer sual de bununla alâkalı efendim.
«8. Petrolden mamul sunî elyaf ile dokunan
giyim eşyaları sıhhî midir?»
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Yazılı cevap ver
mek istiyorum,
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BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, peki.
«9. Pamuğumuz, ketenimiz, yün ve tiftiğimiz
her ihtiyacımıza kâfi gelecek vaziyette okluğu halde,
milletimiz neden katran mamulleri ile muazzep edil
mektedir?»
Bu, sualden ziyade bir mütalâa, buna cevap iste
miyorum zahâlinizden.
«10. Sümerbank mamullerine yapılan
zammı
uygun bulmakta mısmız? Keyfiyet millî görüşle ka
bili telif midir?»
Bunun da 2 nci kısmını sual olarak sormuyorum.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, Sümerbankta ashnda bir zam yoktur; fakat Sümerbankın
piyasayı tanzim vazifesi de vardır. Bazı lüks mad
delerde, başkalarının aşırı kazanç sağlamasını önle
mek niyetiyle olmuştur. Yoksa esasında Sümerbankta umumî şey yoktur. Keyfiyet bundan ibarettir.
BAŞKAN — «Yıllık şeker istihsalimiz ne kadar
dır? Bunun ne kadarım ve kilosunu kaçtan, nerelere
ihraç etmekteyiz?»
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Halen 1,2 milyon
ton kadar şeker istihsal edilecek bu sene, inşallah.
Bu seneye kadar* daima 1 milyonun altında idi. Mem
leketin ihtiyacına ancak yettiği için henüz ihracat
yapmadık.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
«Bu sene kaç çimento fabrikası kurulacaktır?
Bunların yeri nerelerdir?»
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — 18 çimento fabri
kası; fakat müsaade ederseniz yazıyle. bildireyim, ka
rarnamelerde var, bunları sayarak vaktinizi almak is
temiyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
«Karabük Demir - Çelik Fabrikaları Gençlik ve
Spor Bakanlığına kapalı spor salonları kurmaktadır.
Çelik
konstrüksiyon
olan
bu kapalı
spor
salonlarının her biri 4 ilâ 4,5 milyon liraya mal
oluyor; fakat bu işlerin bîrim fiyatı, deruhte edildi
ği seneye ait birim fiyatı olduğundan, ertesi seneye
devreden işten fiyat artışı alınamıyor. Bu iş mües
sesenin zararım intaç etmez mi?»
ikinci sual de bununla ilgili efendim:
«Demir - Çelik Fabrikalarına yaptırılan kapalı
spor salonları, ihale yoluyle yapılması icap eden iş
lerdendir. Müessesenin bu işleri deruhte etmeye ka
nunen salâhiyeti var mıdır? Demir = Çelik Fabrika-
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larının milyonluk ihale işlerinin zararını üzerine al
ması kuruluştaki gaye ve maksada mugayir değil mi
dir?»
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERlM DOĞRU (Devamla) — Aslında 440 sayılı
Kanuna tabi bir müessese olduğu için, kârlı ve ba
siretli bir tüccar gibi hareket etmek mecburiyetinde.
Hesabım verebildiği müddetçe idare meclisi serbest
tir, her istediği kararı alabilir.
BAŞKAN — «Bakanlığınızda iş sahiplerine ka
nunsuz güçlükler çıkarıldığı şayiası doğru mudur?»
Bunu sual olarak sormuyorum efendim.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERlM DOĞRU (Devamla) — Doğru değüdir.
BAŞKAN — «En aşağı 7 sanayi kolunda kulla
nılan ve bilhassa kâğıt fabrikalarında en mühim yeri
alan keçenin yurdumuzda da imaline geçilecek mi
dir? Keçe fabrikası ne zaman kurulacaktır?»
Son sual de bu efendim.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERÎM DOĞRU (Devamla) — Efendim, arz etti
ğim gibi, memlekette yapılması icap eden daha o ka
dar çok fabrika var ki, teşekkür ediyorum, arkadaşı
mız nihayet bir, iki tanesine temas etmiş oluyor; işte
biz bunu düşünerek, Devletin kendi yatınmlarıyle ve
ya bugüne kadar alışıldığı veçhile, özel sektörün baş
ladığı yatırımlarla bunları halletmenin mümkün ol
madığını bilerek, Türkiye'nin her vilâyetinde, 67 vi
lâyette sanayi bölge müdürlükleri kurduk. Bunlar vasıtasıyle her vilâyeti bütün imkânlarıyle tetkik etmek
ve oralarda neler yapılabileceğini tespit etmek isti
yoruz. Halen, Araştırma Plan Proje Umum Müdür
lüğü olarak kurduğumuz bu teşkilâtımız, 2 000'i mü
tecaviz kadrosunun faaliyetlerine ilâveten, Türkiye'de
mevcut olan proje, müşavirlik, mühendislik firmaları
veyahut üniversitelerle falan işbirliği yapmak suretiy
le Türkiye'nin imkânlarını hem etüt ettirmekte, hem
de projeler hazırlattırmaktadıı. Bunu, ümit ediyo
rum ki, inşallah bu birinci hamleden sonra ele al
mak mümkün olacaktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan.
Sayın Kemal Anadol'un sözlü olarak sual sorma
talebi var, buyurun Sayın Anadol.
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Baş
kanım...
MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — Sayın Başka
nım, benim yazılı sorum var.
BAŞKAN — Vaûr efendim, sıranız gelince okuya
cağım Sayın Aksoy merak, etmeyin.
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KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Başka
nım, Sümerbank Genel Müdürlüğüyle Çimse - İş
Sendikası arasında 5,5 aydır toplu sözleşme görüş
meleri devam ediyor. Yarımca Seramik Fabrikası,
Yıldız Porselen Fabrikası, Bozüyük Seramik Fabri
kası ve Kilyos Ateş Tuğlası Fabrikası, miktarı ol
dukça fazla işçi çalıştıran bu fabrikalarda neden lo
kavt ilân edilmiştir?
Sendikanın istekleri fazla olmadığına göre, 8- 8'
dir, iki yıllık istek olduğuna göre, Sümerbank lo
kavt ilân etmekle özel sektöre emsal olmuş vaziyet
tedir.
Birinci sorum bu.
İkinci sorum : Çimento ithalinin serbest bırakıl
ması kararı alınırken, Sanayi Bakanlığı kısa bir sü
re önce 1,5 milyon ton çimento ihraç anlaşması yap
tığım ilân etmişti sanıyorum. Yanılmıyorsam tas
hih etsin.) Bu, bîr çelişki değil midir ve çimento po
litikasında çelişkili tutum ortaya koymuyor mu?
3. 1976 yılında 65 bin ton çimento ithal edildi
ği doğru mudur? Doğru ise nereden, kaça alınmıştır,
dahilde kaça satılmıştır ve kaç ayda satılmıştır?
4. Geçen yıl bütçesinde zatıâlinize bir soru tev
cih etmiştim. Doğrudan doğruya Bakanlığınıza bağ
lı olmayan, ama Karabük Demir ve Çelik İşletme
lerinin hissesi olması dolayısıyle (Bu yıl yapılan de
ğişiklikten sonra) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası
nın, denizlerin kirlenmesine, balıkçılığın tehlikeye gir
mesine sebep olacak asit çıkarmasını, artırdıklarını
denize bıraktığını ve bu şekilde millî servete zarar
verdiğini sormuştum. Şimdi bu sene ne tedbir alın
mıştır veya alınmaktadır? Ayrıca yassı malul üreten
Demir - Çelik Fabrikası, Ereğli Limanındaki iskele
de, inşaatlarda kullanılan kum alım satımından ko
misyon almaktadır. Bu, Belediyenin hissesini gasbetmek değil midir?
5. Zonguldak'ın Eflani ilçesi önceki yıllar pan
car ekimi sahası içine alınmıştır ve ilk üretim yılın
da pancar ekiminin verimli ve olumlu olduğu ortaya
çıkmıştır. Müteaddit taleplere rağmen, o yöreye kan
tar verilmemesi nedeniyle bugün üretim yapılmaz ha
le gelmiştir. Bu konuda muhterem Başkanlıkça ne
düşünülmektedir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol.
Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, Çim
se - tş'le, Sümerbank arasındaki toplu sözleşme mü-
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zakereleri vesilesiyle Sümerbank'ın lokavt ilân etmiş
olması, kanunları çıkaran bu Büyük Millet Meclisi
nin gayet normal olarak kabul etmesi lâzım gelen
bir keyfiyettir. Madem kanunî hakkıdır müessese
nin, orası da müstakil bir müessesedir, o halde iste
diğini yapabilir. Ben şahsen hiç bir şekilde müdaha
le etmiyorum. Çünkü, müdahale ederseniz hem istih
sal düşüyor, verim düşüyor ve hem de, şüphesiz sa
yın üyelerden tutun da, yurt sathında bütün vatan
daşa kadar herkes haklı olarak tarizde bulunuyor:
«Niye müdahale ediliyor?... Bir adam bir işi yabilecek kabiliyette, ehliyette ise ona müdahale edil
mez, değilse tutulmaz. Kanunun kendisine verdiği
hakkı, itimat buyurun benim bugüne kadar sormak
aklımdan bile geçmedi. Onun için, ben çok normal
gördüğüm için, bîr taraf nasıl grev karan alabili
yorsa, öbürü de lokavt kararı alıyor; hesabını vere
cektir. Bu bakımdan onu normal görüyorum.
Şuna buna örnek olmaz, meselesine gelince; de
min arz ettiğim gibi, biz 42 milyon vatandaşı kar
deş kabul ediyoruz; kusurumuzla, hatamızla, eksiği
mizle, fazlalığımızla. Hatalarımız varsa kendi bün
yemizde, birbirimizi ikaz ederek tashih edeceğiz. Yok
sa birbirimize kötü örnek, iyi örnek, yahut düşman
lık falan hisleri katiyen aklımızdan geçmiyor.
Çimento ihraç kararı bu sene 1,5 milyon ton,
doğru, alınmıştır. Evet, geçen sene de ithal edildi.
Yalnız, miktarım, rakamını hatırhyanuyorum ezbere,
arzu ederseniz yazılı olarak bildiririm. Geçen sene
bir miktar ithal edildi. Buna rağmen bu sene ihraç
karan alındı.
Aslında bu bir tenakuz değildir. Bilâkis memleke
timizin, hakikaten diğer milletler gibi ticarî hayatta,
iktisadî hayatta canlılığının bir sembolüdür. Çünkü,
almak ve satmak ticaretin iki unsurudur. Sadece sa
tış, sadece alış diye bir ticaret olmaz. Binaenaleyh,
Türkiye bulunduğu coğrafî mevki itibariyle, konuş
mamın bir yerinde arz etmiştim, belki zatıâliniz yok
tunuz, meselâ Almanya'ya nazaran 10 dolar daha
pahalı verdiği halde, komşu memleketlere inal sata
biliyor. Bana çok yakın bir memleketten 10 dolar
daha ucuzunu alınm, 10 dolar daha pahalısına sata
rım, memleketin kendisinin ihtiyacı olduğu halde; her
halükârda dış pazarlara açılmak mecburiyetinde ol
duğu için bu memleket, ki yaşamak için satmak lâ
zımdır, bugüne kadar da bu tecrübemiz olmadığı
için, bilhassa İktisadî Devlet Teşekküllerimiz - ki
haklı olarak birçok muhterem üye tarafından tenki
de hedef teşkil etmiştir - zarar etmektedir denmekte
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dir; bunlann bu işte tecrübe kazanması, ihracat ya
pabilmesi için, icabında zaranna dahi olsa, ihracatı
yaptırmak lâzımdır, kaldı ki, çimentoda zaranna de
ğil, mutlaka diğer memleketlerden çok daha kârlı ola
rak satış imkânı olduğu için. Eksik olduğu takdirde,
daha ucuza almak imkânı olduğu için ithal etmek
mümkündür.
A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Karabor
sa için hazır.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Karaborsa için, de
min arz ettiğim gibi, bu işi kökünden halledeceğiz.
Kökünden halletmedikten sonra, karaborsayı hallet
mek mümkün değil. O sadece bizim meselemiz de
ğil.
Ereğli Demir - Çeliğin denizi kirletmesi meselesi
ne gelince; kıymetli arkadaşlanm, haklısınız, bazı
yerler vardır ki, şimdi Anadoluda bedava arazisini
vermek istiyor, gelin fabrika kurun diyor; bazı yer
de, «kirletiyor, koymayın» diyor. Meselâ Antalya'ya
biz kâğıt fabrikasını kuramadık. Binaenaleyh, bunlar
artık seviye meselesi haline gelmiştir hamdolsun; fa
kat çevre kirlenmesi yapıyor diye sanayiden vazge
çildiği de görülmemiştir. Müşküller muhakkak ki,
halledilecektir, gayret ediliyor, çalışılıyor. Biliyorsu
nuz ikinci tevsii yapılıyor. Şimdi dört kademe tevsii
düşünülüyor, hatta dört derece, inşallah olacak.
Diğer taraftan...
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Siz çözümlemezseniz Korkut Özal'a gideceğim.
BAŞKAN — Sayın Anadol, Sayın Anadol lütfen
efendim, sualinizi sordunuz, cevabını dinleyin.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Onları arz edeceğim,
müsterih olabilirsiniz.
Belediye hissesi olup olmadığını da bilmiyorum.
Kendi arazisinde ise, kum satabilirse bilmiyorum,
onu isterseniz yazılı olarak vereyim.
Zonguldak Eflâni'yede müsaade ederseniz yazılı
olarak cevaplandırayım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan.
Sayın Yusuf Öztürkmen, buyurun.
YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Sayın
Başkan, sualimin anlaşılması için bir - iki cümle ile
konuyu açmak istiyorum.
BAŞKAN — Yalnız çok rica ediyorum, fazla
uzun izahat olmamak şartiyle efendim.
YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Çok kısa
olacak efendim.
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Gaziantep'te Güneydoğu Tahm Satış Kooperatif
leri Birliği adı altında bir kuruluş var. Bu kuruluş
özel kanunla kurulmuş ve Ticaret Bakanlığına bağlı
bir kuruluştur. Gaziantep'te bu Kooperatif, senede
5 milyon şişe şarap ve şampanya imal edecek bir
proje geliştirmiştir ve bu projenin tahakkuku için
Sovyet Rusya ile, makinelerin getirilmesi konusunda
anlaşma yapmış, Devlet Planlama Teşkilâtından elimdeki fotokopiden de anlaşılacağı üzere -. «ihra
cata dönük bir üretimin gerçekleştirilmesi amaçlarına
dönük bir şampanya ve şarap tesisinin kurulması,
Teşkilâtımız tarafından uygun görülmektedir.» şek
linde olumlu onay alınmıştır.
İlgili kuruluş Sanayi Bakanlığına başvurmuş, Sa
nayi Bakanlığı, gerekçesiz bir tek yazıyla şöyle bir
cevap vermiş: «İlgide kayıth müracaatınız tetkik
edilmiş ve projenizin kabulüne imkân görülememiş
tir.»
Şimdi, bu durum karşısında Gaziantep'te senede
600 bin, yahut 700 bin ton civarında üzüm üretil
mektedir. Üreticinin malını değerlendirmek, ihracata
dönük döviz elde etmek için yapılması düşünülen bir
projeye, Devlet Planlamanın onayladığı bir proje
ye Sanayi Bakanlığı gerekçesiz ret cevabı vermiştir.
Gerekçesi ekonomik nedenlere mi dayanmaktadır,
yoksa Millî Selâmet Partisinin dinsel görüşlerine mi
dayanmaktadır?
Bu müracaat dinlendiği takdirde, Sayın Bakan
bu müracaatı yeniden düşünmeye gerek görecek mi
dir, görmeyecek midir? Bu sualimin cevaplandmlmasmı arz ediyorum.
Bir de, ayrıca, Gaziantep'te temeli törenlerle atı
lan bîr tekstil makinesi fabrikası vardır. Aradan ay
lar ve aylar geçtiği halde, temel yerinde durmakta,
herhangi bir inşaat eserine rastlanamamakta. Bu du
rum karşısında,, Sayın Bakan şu suallerin cevabını
lütfen versinler:
Tekstil makineleri fabrikasının ihalesi yapılmış
mıdır? Yapılmış ise hangi firmaya yapılmıştır, in
şaat ne zaman başlayacaktır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürkmen.
Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, şarap fab
rikası mevzuundaki mütalaaya, ilgili dairenin bura
da şüphesiz temsilcisi var ama, şu an bilemediğim
için cevap veremeyeceğim. Onu arzu ederseniz size
yazılı olarak bildireyim. Mevcut mevzuat içerisinde
lâzım olan şey yapılacaktır.
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«Şarapta fazla kapasite varmış.» Bu esbabı mu
cibe ile ve üzüm kalitesi...
YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — İhra
cat garantisi alındığına göre...
BAŞKAN — Sayın Öztürkmen, siz sualinizi sor
dunuz, istediğiniz istikamette cevap almaya zorlama
nız mümkün değil. Sayın Bakan kendi görüşüne gö
re cevap verecek.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Bir de görüş ola
rak...
YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Vuzuha
varmamız lâzım Sayın Başkan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Tamam efendim arz
edeyim...
YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Hem bi
zim, hem de Meclisin vuzuha kavuşması lâzım.
BAŞKAN — Güzel efendim, vuzuha varmak için
karşılıklı sual - cevap sorarsanız; ama İ>ir de kar
şılıklı konuşursanız içinden çıkamayız.
Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — İkinci esbabı muci
be, teşvikte tekâmül unsuru vardır. Yani, memleket
te bir şeyi güzelleştirmek, mükemmelleştirmek istedi
ğimiz şeyler ancak teşvik edilir. Halbuki, şarap, kötü
vasıflı üzümden yapılıyormuş, şarabı teşvik ettiğiniz
zaman, kötü vasıflı üzümün üretimini teşvik etmiş
olursanız, bu esbabı mııcibesiyle fikir şayanı kabul
olur, olmaz, ayrı mesele.
Tekstil fabrikasına gelince; muhterem arkadaşla
rım, bu müesseseleri, hakikaten bugüne kadar alış
tıkları hızın çok fevkinde bir hızla iş yapmaya ic
bar ettiği için bu yeni projeler, bir nevî bu temel at
malar, onları teşvik, zorlama tesiri de yapmaktadır.
Haddizatında her şeyi tamamlandıktan sonra yap
saydık birkaç sene sürecekti; bugüne kadarki tecrü
belerimiz bellidir. Bunun için üzülmeyin, emin olun
ki, en az birkaç sene kazanmışız. Tahmin ediyorum,
katî şeyler elimde değil ama, bu sene mutlaka müte
ahhit girip, çalışmaya başlayacaktır. Her şeyi tamam
dır; lisans anlaşması, ihalesi; fakat temeli atar atmaz
inşaat başlamadı, biraz aradan sonra, bu sene gayet
hızlı olarak inşaata gidildiğini göreceksiniz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Mustafa Güneş'in bir suali var, okuyo
rum:
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«1973 yılından önce Gaziantep esnaf küçük sana
yicilerini daha iyi çalışma koşullarına kavuşturmak
için, küçük sanayi sitesi tesislerinin kurulması düşü
nülmüştür. Bu amaçla, Sanayi Bakanlığı, belediye,
küçük sanayiciler ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyle bu küçük sanayi sitesinin Türkiye'mize örnek
teşkil edecek biçimde oluşturulmasına karar verilmiş
ti. Bu amaçla da, küçük sanayici ortağın sermayeleriyle bir de kooperatif kurulmuştu. 1 100 işyerini kap
sayacak olan Gaziantep Küçük Sanayi Sitesinin 1973
yılında başlayıp, 1976 yılında bitirilip, sanayicinin
hizmetine geçirilmesi yönünde ihalesi yapılmıştır. Bu
tesis halen bitirilememiştir, ne zaman da bitirileceği
bilinmemektedir. Bu duruma göre;
a) Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ne zaman bi
tirilecektir?
b) İhale şartnamesine uymayarak, zamanında
siteyi tamamlamayan müteahhide herhangi bir ce
zaî müeyyide konulmuş mudur?
c) Küçük Sanayi Sitesinin yapımının zamanında
hitirilmemesi ve fiyat artışları nedeniyle fakir, küçük
sanayici sitesi ortaklarının oluşturduğu kooperatif or
taklarından 36 milyon fiyat artışı farkı alınarak mü
teahhide ödendiği doğru mudur?
Müteahhidin talebi böyle ise, Bakanlık olarak
siz bu talebe katılıyor musunuz?
d) İhale mukavelesine uymayan ve tekeffül etti
ği, işi zamanında bitirmediği, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının, sitenin zamanında bitirilmesi konusuna
ciddiyetle eğilmediği ve bu yüzden de korkunç fiyat
artışlarının yükseldiği gerekçesiyle Birleşmiş Millet
ler bu konu için yapmakta oldukları parasal yardımı
kestikleri, Gaziantep'in küçük sanayicilerini kaderle
riyle baş başa bıraktıkları söyleniyor, doğru mudur?
Doğru ise, bu yöndeki Bakanlık girişimleriniz sonu
cu neler olmuştur? Sizce, Bakanlık olarak, Gazian
tep Küçük Sanayi Sitesi yapımı işlemi kesin olarak
ne zaman bitirilecek,işletmeye açılacak ve sitenin
1 100 işyeri faaliyete geçebilecektir?
f) Ad: geçen Gaziantep Küçük Sanayi Sitesin
de, görevli kaç personel çalıştırılmaktadır? Bu işye
rine yeterinden fazla Millî Selâmet Partili ve Millî
Hareket Partili işçi ve personel alınarak, bu iki par
tiye mensup olmayan işçi ve personelin görevlerine
son verilmiştir. Yeni alınan işçi ve personel kaç kişi
dir, kaç kişi işten çıkarılmıştır?
g) M. H. P. Genel Başkam Alparslan Türkeş'in
kızının da burada personel olarak yüksek ücretle ça
lıştırıldığı ve hem de M. H. P.'li olmayan işçi ve per
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sonele baskı yaparak, yaptırarak, bu işyerini komandolaştırdığı söyleniyor, doğru mudur?
Bunu bir ihbar telâkki ederek, Bakanlığınız bu
konuda herhangi bir inceleme, kovuşturma yapmayı
görev telâkki edecek midir?
h) Gaziantep'te «Hilâl İplik Fabrikası» adiyle
bir fabrika vardır. Bu fabrikaya, Başbakan Sayın
Süleyman Demirel'in ailesinden hanımı, kardeşleri
yeğenleri vesaire bir veya birkaçının ortak oldukları
söyleniyor, doğru mudur?... Doğru ise, kaç hisse ile
ortak olmuşlardır?»»
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, işte, 67
vilâyette sanayi bölgelerinin kurulması, bölge müdür
lüklerinin kurulmasının ne kadar haklı olduğunu bu
sual, bu şikâyet de göstermektedir.
Sanayi Bakanlığı küçük sanayi sitelerini kurma
ya karar verdiği zaman, Ankara'dan 550 kişilik bir
kadro ile, Türkiye'nin bütün bu sanayileşmesini hal
letmek üzere, âdeta harekete geçmiş durumda idi.
Kendisinin - takdir buyuracağınız veçhile - yetmesi
mümkün olmadığı için, vilâyetlerde yapılan bu gibi
inşaatları orada teşekkül eden hükmî şahsiyetler eliy
le yaptırıyordu; zaten mevcut mevzuat icabı. Biz sa
dece kendilerine yardım etmekteyiz. Para vermekte
yiz; küçük esnafın ödemesi mümkün olmayan meb
lâğı baştan vererek, onları bir işyerine kavuşturmak
niyetiyle biz destek faaliyeti görüyoruz sadece. Bina
enaleyh, onların kendi aralarında bir araya gelip koo
peratif kurması, kendi işlerini kendilerinin yürütmesi
lâzım. Kendi işlerini vatandaş kendisi yürütürken hep
böyle şeyler oluyor; arkasından Sanayi Bakanlığının
suçudur, şudur budur diye söyleniyor.
Şunu da arz edeyim kıymetli kardeşlerim; bura
da arz edemediklerimi yazılı olarak bildeceğim. Şüp
hesiz ihbar telâkki edilen şeyler - madem ihbar edi
lir - muhakkak tetkik" edilecektir. Fakat anlayama
dım, acaba Sayın Alparslan Türkeş'in kızı Ankara'da
mı, yoksa Gaziantep'te mi istihdam edilmiş? Anka
ra'da ise öyle bir şey yoktur, bizim haberimiz yok.
BAŞKAN — Efendim Gaziantep'te istihdam edil
diği yolunda; küçük sanayi sitesinin yapımında istih
dam edildiği şeklinde.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim akla çok
ayku-ı geliyor; babası burada, kendisi Gaziantep'te;
bilemiyorum. Fakat tetkik ettireceğiz, ondan emin
olun.
Bir hususu yalnız istirham edeceğim; M. H. P.»h\
M. S. P.'li işçiler alınıyor, başkaları alınmıyor denil-
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di. Daha işyeri yok ki; işyeri bizim de değil, arz et
tiğim gibi biz sadece onlara uzaktan yardım elini
uzatmış kimseyiz, zamanla ödeyecekler. Kooperatif
kendileri, işveren kendileri, işi yaptıran kendileri.
Biz sadece onlara, geliyorlar peki diyoruz; ne müm
künse onu yapıyoruz. Binaenaleyh, bizim yüzümüz
den ne işçi alınır, ne çıkarılır. Nitekim, bizimkiler
de gelip şikâyet ediyor ki, bakın bizden hiç kimseyi
almıyorlar diye. Tesellim şudur ki, kaç senelik de
mokrasi hayatında bü hep böyle olagelmiştir. Yoksa
hakikaten benim için çok üzücü bir şey olurdu bu
şeyleri dinlemek.
Efendim diğer sorulara müsaade ederseniz yazıh
olarak cevap vereceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Diğerlerini de ce
vaplandırsın efendim.
BAŞKAN — Efendim «yazılı olarak cevap vere
ceğim» diyor Sayın Bozatlı.
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Hassas b- konu,
Sayın Bakan unutmuş olabilir.
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, sizin ikazınıza lüzum
yok, «Yazılı cevap vereceğim» diyor efendim.
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sadece hatırlatmak
için söyledim efendim, özür dilerim.
BAŞKAN — Rica ederim efendim,
estağfurul
lah.
Sayın Mustafa Aksoy'un suallerini
okuyorum
efendim:
«1. 74-CO-40120 proje No. su ile 1974 yılı ya
tırım programında etüt proje olarak yer alan ve 1975
yılında 75-CO-40030 proje No. su ile Kırşehir'de ku
rulmak üzere programda yer alan ve Devlet Plan
lama Teşkilâtının dengeleme transferleri fonundan
2 milyon TL. tahsis ederek desteklediği hazır giyim
tesisinin;
a) Hakikî temeli ne zaman atılacaktır?
b) 1976 yılı programında tahsis edilmiş olan 8
milyon TL. ndan bugüne kadar hiç bir harcama ya
pılmamıştır.
c) Bu gecikme karşısında, henüz başlanılmayan
bu inşaat ne zaman bitirilecektir?
d) Yurt dışından- getirilecek hazır giyim makine
ve donatımının dövizleri ne zaman transfer edilecek
tir?
e) Bu tesis hangi tarihte üretime geçecektir?
2, Diğer taraftan, 1974 yılında Kırşehir Belediye
Başkanlığınca Kırşehir'de bir organize sanayi bölge
sinin kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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nezdinde gerekli girişimlerde 1974 yılında bulunulmuş
ve Bakanlık 1974 yılında yaptığı inceleme sonucu,
Kırşehir'de organize sanayi bölgesinin kurulmasını
eygun bularak yer seçimini yapmıştır. Müteşebbis he
yet teşekkül etmiş ve belediye başkanı her türlü ve
cibeleri yerine getirmiştir. Bu durumda:
a) Organize sanayi bölgesinin 933 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi (J) fıkrasına göre, gerekli olan
kuruluş kararnamesi 1974 yılında Devlet Planlama
Teşkilâtına sevk edildiği halde, neden bu kararnanıenin çıkması 1976 sonlarına kadar geciktirilmiştir?
b) Şu anda yürürlükte bulunan yönetmeliğe gö
re, kooperatif ve derneklerin kuruluş yetkisi bulun
mamasına ve Kırşehir Belediyesince bu görev yerine
getirilmesine rağmen, gecikmiş olan bu işin daha da
gecikmesine sebep olan bu teşekküllere böyle bir
yetki ne maksatla verilmiştir?
c) Bu bölgenin kamulaştırma işlemleri ne zaman
yaiîilacaktır? BK bölgenin hakikî temeli ne zaman
atılacaktır? Altyapılarına ne zaman başlanacak, ne
zaman bitirilecektir?
d) Bu bölgenin proje ve keşif maliyeti ne tuta
caktır ve gerçekleşmesi için ne kadar kredi gerekli
dir?
Sual bu efendim.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLK E R t M D O Ğ R U . (Devamla) —.Rakamlara taalluk
eden kısımları yazdı arz edeyim. Yalnız bu, Kırşehir
konfeksiyon fabrikası ihalesi tamamlanmıştır, müte
ahhit sahadadır. Bu yıl sonuna kadar işletmeye alına
cağını tahmin ediyoruz.
MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — Temeli atıl
madı ki?
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — İhaleler tamamlandı,
müteahhit sahaya gitti,
BAŞKAN — Sayın Aksoy, lütfen efendim.
Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Çetin'hı bir yazılı suali var.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLE E R t M DOĞRU (Devamla) — Bir hususu arz ede
ceğim efendim. Organize sanayi bölgesi, o muayyen
usuller çerçevesinde cereyan ettiği için onlar tamam
lanmadan mümkün olamıyor; fakat biz bütün gay
retimizle, elemin arz ettim, nitekim bir muhterem grup
sözcümüz hani tenkit mevzuu yapmıştı, haklı ola
rak, istimlâk yapılmadan oluyor. Aslında biz istim
lâke aldırmıyoruz, sonra da olur; fakat ona gelin
ceye kadar birçok muameleler var. Onlardan dolayı
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kaybedeceğimiz zamanı muhakkak sabretmekle mü
kellefiz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Çetin'in, bir suali var, okuyorum:
«Sayın Bakanın da bulunduğu merasimlerde Sa- ym Başbakan Yardımcısı Erbakan tarafından Yoz
gat'ta 3 milyar liraya mal olacak 5 fabrikanın teme
li atıldı. Hîç birisinin yeri henüz tespit edilip satınahnmadı. 1977 yılında ahnıp alınmayacağı ve inşaata
bu yıl içinde başlanıp başlanmayacağı hususunun
açıklanmasını rica ederim.» diyorlar.
SANAYÎ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim onu müte
addit defa cevaplandırdım, aynı şekildedir. Yani mu
ameleler tamamlandıktan sonra, doğrudur, temel atıl
madı; fakâi muameleleri beklersek ne zaman olaca
ğını Allah bilir. Devlet fabrikaları madem kurulacak
ta*, o halde bir tehlike yoktur, istimlâk muameleleri
arkadan yürüyebilecektir. Biz bu sene mutlaka bun
ların hepsine başlamak niyetindeyiz. Hepsinin hemen
hemen ihale hazırlıkları tamamlanmış durumdadır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Ölçen, buyurun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın
kan, Sayın Bakandan üç" sualim var.

Baş

1. Temeli atılmış olan smaî tesislerden, Devlet
Planlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca onaylanan yatırım programında bu
lunmayan var mıdır?
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Hayır.
BAŞKAN — Cevapîandınyorlar efendim. «Ha
yır» diyorlar.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Demek ki
Devlet Planlama Teşkilâtının programının dışında bir
temel atılmamıştır.
BAŞKAN — Evet.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir bütçe
yılında yatırıma tahsis edilen parasal kaynak belli
dir. Artırılamaz, eğer gelir artırılamaz ise. O halde,
gönlümüzden geçtiği kadar temel atamayız. Eğer
atarsak, o takdirde gelecek dönemde onlara yeterin
ce para bulamayacağımız için, çoğu sürüncemede
kalır.
Bu nedenle, 69-C-0-60-09 kod numaralı kâğıt
fabrikası, yani 1969 yılında temeli alılan kâğıt fabri
kası, hâlâ bugüne kadar % 6,9 oranında gerçekleş
miştir. Sebebi nedir?
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Üçüncü sorum; 69-C-0-60-040 Afyon Çay Fab
rikası, yine 1969 yılında temeli atılmıştır, yahut prog
rama girmiştir. Hâlâ gerçekleşmemiştir, oysa bunla
rın gerçekleşme süresi 5 yıl idi, 8 yıla varıyor. Sebebi
nedir?
En son sorum; sanayi politikasıyle ilgili. Öyle
zannediyorum ki, şeker fabrikasında, demir - çelik
fabrikasında, Devlet Demiryolları atelyesinde ve mü
masil makine yapan makine sanayiinde atıl kapasite
vardır; ama buna rağmen et - balık kombinaları gi
bi çok basit makine ve teçhizat hâlâ yurt dışına si
pariş edilmektedir. Bunlardan, programda olan Ma
nisa Et Kombinası, Adapazarı Et Kombinası, Amas
ya Et Kombinası ve 1967 yılında pdograma girdiği
halde, hâlâ % 1 oranında gerçekleşmesi söz konusu
olan, ve sürüncemede kalan, ki, bütün bunlar için
Sayın Başbakan, «Bitmemiş tek bir inşaat göstere
mezsiniz» demişti. Bunların araç ve gereç ve dona
tımını ve makinesini yerli yapma imkânım Sayın Ba
kanlık teşkilâtı planlamış mıdır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen.
Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLK E R | M DOĞRU (Devamla) — Efendim, birinci kâ
ğıt fabrikası Balıkesir'dedir. İsterseniz yazılı olarak
arz edeyim; Balıkesir bazı sebeplerle biraz gecikmiş
tir, fakat yürümektedir. Programa göre 1979 yılında
bitecektir Balıkesir Fabrikamız. Afyon Fabrikası ise
1977 yılındadır ve bu 1977 yılında da bitmektedir.
Et - Balık Kurumunun makinelerinin Türkiye'de
yapılması mümkündür; fakat işte bu yeni hamleden
sonra bu düşünülebilir. Fakat baştan, atıl kapasite
vur diye, memleketin âcil ihtiyaçlarım, daha kendi
ni bu yeni şeye alıştıramamış, ona göre akort ede
memiş bir sanayi ile halletmek istersek, yine vakit
kaybedeceğiz. Evet, atıl kapasiteden dolayı kaybı
mızı bir tarafa koyarsak, bir de kombinaların gecik
mesinden dolayı kaybımızı öbür tarafa koyarsak,
o kayıp çok daha fazla olduğu için şimdilik bunu
böyle yapacağız; fakat bu arada, süratle bu kapasi
telerden istifade etmek suretiyle, Türkiye'de imali
mümkün olan şeyi dışarıdan getirmek mümkün değil
dir. Sanayi Bakanlığı, itimat buyurun, bu iş üzerinde
büyük hassasiyet gösteriyor. Nitekim bir muhterem
grup sözcüsü dikkatimizi çekiyordu, döviz getirecek
şeylere kolaylık gösterilsin gibilerden, Türkiye'de
imal edilen bir şeyi katiyen dışarıdan getirtmemek
için hassasiyetimizin, bu, vatandaşlar üzerinde uyan
dırdığı şikâyetin ifadesi idi burada.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Kahraman, buyurun.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakana beş sorum var:
1. Trakya'da pancar ekim sahalarını genişletme
yi düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Birinci sorunuz bu. Evet efendim...
SANAYÎ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, pancar
ekim sahaları, bu fabrikalara muvazi olarak yürüye
cektir.
Fabrikalar kurulmadan yaptığınız takdirde, mev
cut kapasitelerle işleyemezseniz, çürtir. O bakımdan,
bu elimizdeki projelerle hemalıenk olarak bunlar ele
alınacaktır.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kahraman, ikinci su
alinizi sorun.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Tekirdağ'ın
Şarköy ilçesine çimento fabrikası kurulacak mıdır?
Kurulacaksa, 1977 yılında fabrika inşaatına başlana
cak mıdır?
BAŞKAN — Sayın Kahraman, diğer suallerinizi
de lütfedin hepsini beraber alalım efendim.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Üçüncü so
rum: Tekirdağ'ın Malkara İlçesine sanayi sitesi yapıl
ması 1977 yılında gerçekleşecek midir?
Dördüncü sorum: 1977 malî yılında özel sektör
ve Devlet tarafından Tekirdağ'da hangi sanayi tesis
leri kurulacaktır? Bu biraz geniş olduğu için yazılı
da olabilir.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Yazılı olarak cevap
landırayım efendim,
Beşinci sorum: Sayın Bakanımızın konuşması sı
rasında, şarap, fabrikası kurmaya müsaade etmeyece
ğini anladım. Bu yıl milyonlarca üzüm şısarı bağ çu
buğu üzerinden toprağa akmıştır. Tanrının verdiği bu
nimeti insanların zararına görmek, Müslümanlıkla bağ
daşır mı? tslâmda israf var mı?
BAŞKAN — Sayın Kahraman, bu sonuncu suali
nizi sormamız mümkün değil efendim.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Peki efen
dim.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Diğerlerini yazılı
olarak cevaplandıracağım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Eken, buyurun.
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ETEM EKEN (Çorum) — Saym Başkan, aracılı
ğınızla Sayın Bakana 6 tane soru sormak istiyorum.
1. Şehrin Kuzeydoğusunda kurulmuş olan Ço
rum Çimento Fabrikasının filtresinin bozuk oluşu
nedeniyle çıkan toz ve duman sonucu vatandaşları
mızın sağlığının bozulduğunu Sayın Bakan biliyorlar
mı? Sayın Başkan, aslında biliyorlar, ama zapta ge
çirmek için tekrar soruyorum.
BAŞKAN — Efendim, aslında biliniyorsa, siz de
onu biliyorsanız, niye sual haline getiriyorsunuz?
ETEM EKEN (Çorum) — 2. Biliyorsanız bu
güne kadar yaptırılmayışının sebebi nedir? Ve ne za
man yapılacaktır?
3. Çorum'da yapılacak şeker fabrikasının gecik
me sebebi nedir??
4. Yer tespit raporlarına göre değil de, bizzat si
yasî tercihinizden, yerleşim yeri seçtirmek istediğiniz
söylentileri doğru mudur Bu görüş içinde kurulan
fabrika...
BAŞKAN — Bîr dakika Sayın Eken, şeker fab
rikasının yer seçimi mi?
ETEM EKEN (Çorum) — Evet.
Bu görüş içinde kurulan fabrika ekonomik olacak
mıdır? Bu düşünce ile seçilen fabrika yerleşim yer
lerinde kurulan fabrikalar rantabl çalışabilir mi? Bu
düşüncelerle yaptırılan fabrikalar, enflasyonist bas
kıya sebep olmuyor mu?...
Diğer bir sorum: Sayın Bakan konuşmasında
«Elbette ki yatırımları memleketime götüreceğim» de
miştir. Kars gibi geri kalmış diğer illerin de hakları
nı savunmayı Sayın Bakan görev saymıyorlar mı?
Başbakan, Bakan, müsteşar, genel müdür olan
lar - Türkçesi, salâhiyet başındakiler = Devletin büt
çelerini kendi memleketlerine aktarma düşüncesiyle
hareket ederlerse; Devlete, Hükümete, bürokrasiye
halkın güvencesi kahr im?...
BAŞKAN — Bu sualiniz, Sanayi Bakanlığı ile
ilgili bir sual değil efendini.
ETEM EKEN (Çorum) — Konuşmasından dola
yı soruyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, konuşmasından dolayı
suali sordunuz; kendi bölgesiyle ilgili bir söz sarf et
tiğine istinaden.
ETEM EKEN (Çorum) — Türkiye'nin Bakam
dır...
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Sayın Eken
onu tespit ettik. Yalnız bu son sualinizi sual haline
getirmemiz mümkün değil efendim.

212 —

M. Meclisi

B : 54

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkanım, sual
soruyorum. Başka kimden alacağız bunların cevabı
nı?
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam Sayın
Eken, devam buyurun. Devam buyurun Sayın Eken.
ETEM EKEN (Çorum) — Bu gibi tutumlar, sos
yal adaletsizlikle yatırımlara Türkiye'deki inançları
zedelemez mi?
Şeker pancarı ekmek isteyen, kırsal alanda geri
kalmış Çorum köylerine defalarca yapılan müracaat
lar sonucu, şeker pancarı ekim ruhsatı neden veril
memektedir?
Son sorum Sayın Başkanım : Sanayi Bakanlığı
emrindeki bina içinde, odalarda bulunan Atatürk res
minin kaldırılarak, yerlerine cami resmi asıldığı söy
lentileri vardır. Bunlar doğru mudur? Bu söylentiler
doğru ise, Atatürk Türkiye'sinde resmî dairelere ca
mi resmi asılmasının anlamı nedir?..
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken.
Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERÎM DOĞRU (Devamla) — Efendim Çorum'daki çimento fabrikasının tozu sıhhate aykırı olsa, için
de çalışan işçilerimizi rahatsız ederdi ki, kıymetli kar
deşimiz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduğu
na göre; işçileri daha evvel düşünmesi lâzımdır. Se
nelerden beri onlar her tarafta bu toza maruzdur. Bi
naenaleyh, çimento tozunun sıhhate zarar verdiği doğ
ru değildir. Fakat toz iktisadî bir kayıptır; gerek çi
mentonun kaybıdır ve gerekse üzerine konduğu ne
batları öldürdüğü için ziyandır; binaenaleyh, bunu
önlemek lâzımdır; fakat maalesef teknikte yüzde yüz
bunu önleme imkânı olmamıştır. Elektrofiltreler kul
lanılıyor. Maalesef, Türkiye'miz enerji davasını he
nüz halledemediği için, elektriklerde sık sık inkıtalar
yüzünden bu elektrofiltreler arıza yapıyor, ondan
sonra, maalesef bu böyle devam ediyor. Hepsi birbi
rine bağlıdır. Gelin bizi destekleyin de, elbirliği ile,
«projesi yoktu, planı yoktu» gibi aramızdaki fikir ih
tilâflarını bir tarafa bırakarak, 1982'de değil de, ha
kikaten bu fabrikaları 1980'de bitirelim. Göreceksi
niz ki, birçok meselelerimizi halletmede bu bizim
için en büyük dayanak, destek olacaktır. Zira, o elektrofiltreleri kendimiz imal edebilirsek rahat olur; ama
şimdi dışarıdan getirtiyoruz, mümkün olmuyor.
Şeker fabrikasının gecikme sebebi, maalesef su
etütlerinin gecikmesindendir. Burada bir şeyi arz ede
ceğim. Gemlik gübre fabrikasını biz kurarken - Sa
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panca gölünün küçüklüğünü biliyorsunuz, İznik gölü
onun kaç mislidir - Sapanca gölünden, SEKA kâğıt
fabrikası ve İzmit'teki bir sürü fabrikalar su aldığı
halde, biz Gemlik'te bir gübre fabrikası kuralım de
dik, ilgili yerlere gittik, -• burada muhterem arkadaş
larımın kulakları çınlasın, hep böyle daireler filan
derken, ben bunu bir dost şeyi olarak söylüyorum.
Ben de çünkü aynı dairelerde çalıştım, aynı şeyden
biz de geçtik. Bu bana da aittir, kendi kendimi de
tenkittir - İznik gölünde bir gübre fabrikasına yetecek
su yoktur diye neredeyse uzun zaman uğraştık. Koca
İznik gölü ortada olduğu halde, «Bir gübre fabrika
sına yetecek su yoktur» diye, itimat buyurun, nere
deyse fabrikayı kurdurmuyorlardı. Tabiî uğraşa uğ
raşa aldık.
Şimdi, Çorum'da görünürde su olmadığı için, bi
ze göre en müsait olan yere karar verilmiştir. Ondan
tamamen emin olabilirsiniz.
Suallerini tam tespit edemedim; parti zihniyetiyle
filan yer tespit edilmiş, dediler.
Biz, Allah'a çok şükür, Allah'tan korkarız. Al
lah'ın malına, mülküne tasarrufta, kendimizi ateşe at
mayız. Kem söz sahibinindir. Herkes bildiği gibi ko
nuşabilir. Biz inancımız itibariyle hareket ediyoruz;
ama hata yapabiliriz. Fakat hiç bir zaman parti ni
yetiyle o fabrikayı filan yere düşünmüş değiliz.
Bu arada, maalesef üzülüyorum, Çorum'lu olup
da hakikaten karan verilen o yerde kurulmasın diye,
güya, Su İşlerindeki işimizin zorlaştınldığı da ifade
ediliyor. Böyleyse, o zaman hiç bir şey diyeceğim
yok.
Fabrika şüphesiz iktisadî olacaktır. İktisadî ölçü
lerimize göre, - dediğim gibi - yeri seçilmiştir.
«Böyle fabrikalar enflasyonist baskıya sebep ol
maz mı?» dediler.
Bilâkis, işte Türkiye'yi sağlam iktisadiyata kavuş
turmanın mücadelesini verdiğimiz için ki, muarızları
mız, yani dışarıdakiler, 1 liralık malı 30 liraya, yeri
ne göre 100 liraya sattıkları için, «Aman Türkiye'de
bu sanayileşme olmasın» diye gayet güzel tuzak ku
ruyorlar ve içimizdeki bazı kardeşlerimiz de o tuza
ğa düşerek, onlarda neredeyse buna karşı çıkıyor.
Bilâkis, biz bu sanayileşmeyi yaptığımız zaman,
istihsalimizi artırdığımız zaman, istihsal fazlalığı enf
lasyona sebep olmaz.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Bakan, hammad
de potansiyeli olan yere yapmazsanız ucuza mal ede
bilir misiniz?
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BAŞKAN — Sayın Eken, size cevap veriliyor,
lütfen cevapları dinleseniz daha iyi olur.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Muhterem milletve
kili kardeşimiz, Kars hakkındaki sualinize de maal
memnuniye cevap vereyim. Samimî olarak şunu ifade
edeyim ki, yine inancımız icabı, bütün arkadaşları
mız şahittir, elimizdeki projelerin tevzii yapılırken bü
tün memlekete - yapan biziz çünkü - ben bir tanesini
istemedim, hepsi tevzi edildi, hiç bir tane kalmadı,
kalmayınca dedik ki, müsaade buyurun, yani ben
oranın milletvekili olarak değil de, vebali var üzerim
de, üzülüyorum; Türkiye'de birçok yerde
elektrik
yokken orada vardı. Türkiye'de 2 yerde tramvay var
dı; bir İstanbul, bir İzmir. Bilebilir misiniz, bir de
Kars'ta vardı. Türkiye'de kimse kaloriferi bilmezken
Kars'ta kalorifer vardı; fakat bunların hiç birinden
eser kalmadı. Daha geçen sene Kars'ı enterkonekte
şebekeye bağladık, elektrik verdik.
Kıymetli arkadaşlarım, bunları da yapmazsak ve
bal altında kalırız. Bütün millet kalır tabiî. Çünkü
200 sene o bu milletin bekçiliğini yapmıştır. Bunu
ifade için söyledim; ama yine de haklar tevzi edilir
ken, oraya nispetimiz var diye Allah'tan korktuğu
muz için sesimizi çıkarmadık. Bütün fabrikalar bitti,
bunun üzerine dedik ki, «Fabrikalar kalmadı, bari şu,
biliyorum çünkü, orada doğmuşum, Kars'ı Hopa'ya
bağlayalım yaz kış da, yol istiyoruz» deyince, onu da
maalesef burada söyleyeyim, yine arkadaşlarım nere
deyse dediler ki, ama bu yol işte orada olmaz. Onun
üzerine biz sustuk, sonradan da bu susuşumuzdan her
halde mütenebbin oldular ki, arkadaşlarımız yolu
koydular. İtimat buyurun, bu fabrikaları
koyarken
ben bir tane Kars için istemiş değilim. Kendiliğinden,
memleket sathına tevzi edilirken oldu. Aksi halde ha
kikaten nadanlık olurdu zaten.
Ben Kars derken yalnız Kars'ı sevdiğim için demi
yorum, Edirne'mi de aynı derecede seviyorum. Sevgi
öyle bir şeydir ki, bir kaynağı olmazsa, o yavandır.
Anasını, babasını, köyünü sevmeyen insan memleke
tini sevemez. Ben bunu bu maksatla söyledim.
«Sanayi Bakanlığında Atatürk resimleri kaldırıldı
mı?» dediler.
Muhterem milletvekili arkadaşımızın teşrif edip
tahkik etmelerini daha münasip görürüm. Kendi
odamda resim, hem de birkaç tane vardır. Benim
odamda kalkmayınca, memurlarımın odasından kal
kacağım, bilemiyorum mümkün görür müsünüz?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. .
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Sayın Bayramoğlu, buyurun.
SERVET BAYRAMOĞLU (İstanbul) — Sayın
Başkan, Sayın, Bakandan üç tane sora sormak isti
yorum; vasıtanızla cevaplandırılmasını arz ederim.
Soru 1. 1977 yılında, yani icra programında 215
milyar liralık yatırım yapılacaktır. Bunun 125 milya
rı kamu eliyle sağlanacaktır. Yatırımların temel in
şaat makinesi kamyondur. Bugün Türkiye'de çeşitli
firmalarca üretilen kamyonun resmî fiyatı 270 bin li
ra civarındadır. Oysa, piyasada 500 - 600 bin liraya
satılmaktadır. 600 bin liraya satın alabilmek için de,
bîr sene evvelinden 150 bin lira parayı daha önceden
yatırmak zorunluluğu vardır.
Bu durum muvacehesinde, hu yatırımları gerçek
leştirmek, tüketim vasıtalarım üretim
merkezlerine
nakledebilmek için, yani nakliye işlemini sağlayabil
mek için kamyon ithalâtı düşünülüyor mu, düşünül
müyor mu?
2. Ülkede, sıkı tedbirler almak suretiyle bütün
kısıtlamalara rağmen, önüne gecikmeyerek, bedelsiz
ithalât yoluyle, dünyanın hiç bir ülkesinde mevcut ol
mayan şekilde çeşitli türde ve modelde çeşitli otopark
lar tesis edilmiş durumdadır.
Bu bedelsiz ithalâtı,
motorla vasıtalardan almak suretiyle kamyonlara tah
sis edemez miyiz? Yani, dışarıda çalışan işçilerimiz,
yurda getirecekleri otomobil yerine...
BAŞKAN — Özel otomobil yerine, kamyon...
SERVET BAYRAMOĞLU (İstanbul) — 44a kam
yon getiremezler mi?
İthalât rejiminde bir değişiklik yapılıp yapılma
masını düşünüyorlar mı?
3. Artvin vilâyeti sınırları içinde, takriben, keşif
bedeli 8 milyar lira olan büyük bir kâğıt fabrikası
yapımı düşünülüyordu. Bu fabrika, Artvin vilâyeti
nin hangi kazasında yapılacaktır?
Teşekkür ederim; saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayramoğ
lu.
Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, yatırımla
rın iEîıtiyacı olan kamyonların Türkiye'deki imalâtla
karşılanamaması sebebiyle, fiyatlarının, müşterileri
tedirgin edecek seviyeye çıktığı maalesef doğrudur.
Arz kifayet etmeyince, fiyatları önlemek mümkün ol
muyor. Bunun için - aksi için tarik birdir - biz de
muhterem milletvekili gibi düşünmüş ve gerekli teşeb
büse geçmiştik. İlgili merciler nezdinde halen bu te
şebbüslerimizi ısrarla devam ettirmekteyiz.
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Aynı şekilde, bedelsiz ithal yoîuyîe gelen lüks arabalann, daha doğrusu, otomobillerin yerine kamyon
getirilme teklifini yapmış durumdayız.
Artvin Kâğıt Fabrikası, halen projesi tamamlan
mış, Başbakanlığa, Devlet Planlama Teşkilâtına gön
derilmiş, kararname şevki istenmiştir. Artvin'de, sa
hilde bir yeri daha evvelce arkadaşlarımız düşünmüş
tü. Fakat, biz, bn fabrikaları, hem iktisadî bir boş
luğu doldururken, diğer taraftan da içtimaî baza ya
ralan sarsın diye düşündüğümüz için, Artvin'den vadi
içerisindeki kazaların hemen hemen hepsinin ittifak
la, âdeta, - hal lisanı ile, bizim milletimiz güzeldir
ysm - bir nevi isyan halinde olduklarını görünce,
gittik, dolaştık. Tek esbabı mucibe, içeride yer olma
dığı idi. Fakai, o gezimiz sırasında içerilerde yerler
olduğunu gördük.
Şimdi kararnameyi sevk ettik. Arkadaşlarımızla
müzakerelerimiz devanı ediyor SEKA bünyesinde.
İnşallah, tahmin ediyorum içeride bir yere kurula
caktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan,
Sayın Külâhlı, buyurun.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkanım,
birinci sorum: Türkiye'mizde elektrik makineleri,
transformatörler, kablolar imal eden muhtelif fab
rikalar olduğu
haMe, meselâ Romanya'dan trans
formatör getiriyoruz. Zaman zaman alüminyum, çe
lik ve alüminyum kablo getiriyoruz, Bundan sonra da,
önümüzdeki son 25 yıl içimde, takriben bugünkü Ke
ban'ın 20 ralsîi büyüklüğünde enerji verebilecek ka
pasitede santra! yapmak mecburiyetindeyiz, 2000 yı
lma kadar.
Saym Bakandan soruyorum: Türkiye'nin elektrik
ihtiyacı için önümüzdeki senelerde milyarlarca liralık
türbin, jeneratör, ölçü aleti, transformatör ithal et
mek mecburiyetinde olduğumuza göre, elektro - me
kanik sanayinin kurulması konusunda sayın Bakanın
çalışmaları ne istikametledir?
2. Fabrikaların yer seçimleri hangi kıstaslara gö
re yapdmaktadar?
3. Hakîkaten Türkiye'de sanayileşme hamlesi is
tikametinde büyük kararlar alınmıştır, isabetli karar
lar alınmıştır ve Türkiye'nin sanayileşmesi için Hü
kümetimizin ve Sanayi Bakanlığının ortaya koymuş
olduğu bu projelerin mutlaka gerçekleştirilmesi lâ
zımdır, yalnız bu, Sanayi Bakanlığının halihazır, elinde,
İdealist bir kadro vardır...
BAŞKAN — Sayın Külâhlı, Sayın Külâhlı, rica
edeceğim, sual halinde Riîfen.
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CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkanım,
sayın Bakandan soruyorum: Bu kadar büyük ve ge
niş çaph sanayileşmeyi gerçekleştirecek eleman ve
kadro ihtiyacını ne şekilde karşılamayı Bakanlık dü
şünmektedir?
4. Bursa'da kurulması düşünülen ve Sümerbank'
m da ortak olacağı floş fabrikası hakkında bilgi rica
ediyorum.
5. Otomobil fiyatlarına, Türkiye'de iki, üç oto
mobil fabrikasına değişik tarihlerde zam yapılmak
tadır. Sayın Bakan bundan sonra bu zamları muni
se aynı tarihte, aynı güne veya aynı aya getirebilirler
mi, böyle bir şey düşünürler mi?
Diğer bir soru : Yurt dışındaki Türk işçileri, Tür
kiye'de imal edilen otomobillerden ithal etmeyi dü
şünmektedirler. Bu gibi suallere son seyahetimizde
muhatap olduk. Bu hususta
acaba sayın Bakanın
düşünceleri nelerdir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külâhlı.
Buyurun sayın Bakan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM
DOĞRU (Devamla) — Efendim, elektro
mekanik fabrikası, halen bizim Türkiye elektro me
kanik sanayii eliyle gerçekleştirilecek fabrikalardır.
İşte, bunlar, bu sene tasvip buyurursanız, bu bütçe
ile tahakkuk ettirilecek yatırımlardır. Bunlar daha
ziyade Diyarbakır, Elâzığ ve Malatya vilâyetlerimizde
tenıeıküz etmiş cîujor. Oraları baraj bölgeleridir, ih
tiyaç mahaüeridir. Kıstasları da sadece bunun için
arz etmiş oldum. Sordunuz, «hangi kıstaslarla yer se
çiliyor?» diye. Malzemenin kullanılacağı yerler daha
ziyade.
«Bu kadar büyük sanayi, kadro ve eleman işi na
sıl halledilecek?» buyurdunuz.
Şimdilik, dışarıdaki firmalardan
istifade etmek
suretiyle, lisans anlaşması yaptığımız
firmalardan
eleman yetiştirme anlaşması da yapıyoruz, gerek
onların memleketine
adam göndererek ve gerekse
onJarm yetişmiş elemanlarını Türkiye'de istihdam et
mek suretiyle, yanında yardımcı
olacak kimseleri
yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu arada Sanayi Bakanlığı
bütçesinde, fabrika içi eğitim kısmına da bu sene biraz
fazlaca para koyduk. Bir kısım mühendisleri de ala
rak, fabrikalarımızda muayyen
hocaları başlarına
koymak suretiyle yetiştirmek niyetindeyiz.
Floş fabrikası hakkındaki bilgiyi yazılı arz ede
yim;
«Otomobillere yapılacak zamlar aynı anda olma
lı».
215 —
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Şüphesiz, bizim için de aynı şey; biz de aynı
şeyleri düşünüyoruz; fakat bu işler haddizatında hep
si o kadar çok unsurları olan, memlekîin bugünkü
durumundan ileri gelen o kadar hususî şartları olan
şeyler ki, bir eksiklik olan şu şeyi hakikaten şu gün
için yapamadık. İnşallah, biz de ümit ediyoruz, en
kısa zamanda böyle bir şekil bulabiliriz.
Türkiye'den otomobil ihracı meselesinde: Prensip
olarak, Türkiye'de yapılan ne varsa ihraç etmeyi dü
şündüğümüz için, şüphesiz, otomobil ihracını da dü
şünürüz. Ona da elimizden gelen her türlü kolaylığı
göstermek niyetindeyiz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayım Bakan.
Sayın Kangal, buyurunuz, sorularınızı sorunuz.
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Si
vas'ta Dördüncü Demir Çelik Fabrikasının kurul
masını şüphesiz şükranla karşılıyoruz; ancak, bugüne
kadar henüz inşaat başlamamıştır. Bu ne vakit baş
layacaktır? Bunun için dış finansman temin edilmiş
midir? Şayett edilmişse, hangi ülkeden edilmiştir?.
2. Kangal'da bir gübre fabrikasının kurulması
düşünülmektedir. Bunun çalışmaları ne safhaya
ulaşmıştır, bu farikanın kapasitesi nedir ve fabrika
nereye yapılacaktır?
3. Şarkışla'da dört yıl önce yapılan kü
çük sanayi sitesi etütlerinin bugüne kadar temeli
atılmamıştır. Bunların ne vakit temeli atılacaktır?
Keza, Gürün ilçemizde önemli bir kapasite vardır.
Bu hususta burada da küçük sanayi sitesi kurulması
için bir araştırmanız, bir çalışmanız var mıdır?
4. Sayın Bakan, konuşmasında, ülkemizde tarım
arazilerinin amaç dışı kullanıldığını söylediler. Ken
dilerine bu konuda tamamiyle katılıyorum ve teşek
kür ediyorum. Yalnız, bu konuda ne kadar arazi
amaç dışı kullanılmış takriben ve bunun ülke ekono
misindeki kaybı ne olmuştur?
5. Ford traktörlerinin yapımı veya montajı, Zaraî Donatım Kurumunda iken ve Türkiye Ziraî Do
natım Kurumu da gerçek anlamda Ford fabrikası ku
rulması girişimlerine yönelmişken en son Ford trak
törlerinin Türkiye'deki imalinin özel bir firmaya ve
rildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun sebebi nedir
ve sayın Bakan bu konuyu nasıl karşılamaktadır?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal.
Buyurunuz sayın Bakan.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Efendim, bildiğiniz
gibi, Sivas artık programa alındı ve bütün hazırlık
lar devam ediyor çok büyük bâr tesis olduğu için fi'
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nansman görüşmeleri de devam etmektedir halen; fa
kat bu finansman görüşmeleri, işin yürümesine mani
değildir.
Düşüncemize göre, 1982'de bitirmeyi düşünmek
teyiz ve o şekilde çalışmalarımıza devanı ediyoruz.
Efendim, görüyor msunuz şimdi? Haddizatında bu
fabrikayı her şeyi tamamladıktan sonra ele alsak Allah
bilir tahminen 20 sene sürecekti. Çünkü, falan yeri iste
di, falan yer isledi, o da ayrı. Çok seviniyorum ben şah
sen arkadaşlarımın böyle sual sormasından. Şimdi
istical ediliyor, ne zaman başlanacak diye? Halbuki,
bir kısım suallerde de, «Efendim, lüzumsuzdur, is
timlak yapılmadan, şu olmadan başlandı» diyorlar.
Diğer bir kısım arkadaşlarımız da diyorlar ki: «Bir
an önce bunlar başlasın».
İstimlâk muamelesini orada da tamamlanamadık.
Diğer iki sualiniz, bu küçük sanayi siteleriyle il
gili sorunuzun cevabını, müsaade ederseniz yazılı ola
rak bildireyim.
Ford traktöründe, maalesef, Ziraî Donatım ile
Ford'un arasındaki anlaşmanın hitamında (biz Sa
nayi Bakanlığı olarak doğrudan doğruya alâkalı ol
madığımız için, sadece montaj talimatı gereğince bi
ze geldikleri zaman muttali olabiliyoruz) kendi ara
larındaki anlaşma bitince, katiyen kabul etmemiş,
«Herhangi bir özel sektöre giderim» gibilerden fakat
halen biz öbürlerine montaj müsaadesi vermemiş du
rumdayız. Yani, Ziraî Donatımla anlaşması devam et
se, o tamam; onun dışında bir özel sektörle anlaşma
yapmak isteyen Ford'a henüz biz izin vermiş deği
liz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Sayın Şener Bata!, buyurunuz suallerinizi soru
nuz.
ŞENER BATTAL (Konya) — Saym Başkan, sa
yan Bakandan iki sorum olacak:
1. Sivas Demir Çelik Fabrikasının, Sayın Ecevit'in de dahil bulunduğu iddialarla, planda projede
olmadığı söylenmektedir. Bu hususta sayın Bakan ne
düşünmektedir?
2. Adıyaman'daki sanayi yatırımlarının henüz
başlamadığı şeklinde yüksek seviyede konmadığı id
diaları hakkında sayın Sanayi Bakanı ne düşünmek
tedir?
Saygıîar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Battal, bu sualler, bu konuş
malar saym Bakanın huzurunda yapıldı. Saym Bakan
gerekli gördüğüne cevap verdi, görmediğine cevap
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vermedi. Yani, hatiplerin konuşmasını, sizin sual ha
line getirip tekrar sayın Bakana sormanızın, samyoyorum bir gereği olmasa gerek.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkanım,
İçtüzüğe göre, iddiaları kendim tekabbül ederek sor
muştum.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Batal, öyle bir usul
yok. Rica edeyim, ihdas etmeyelim.
Sayın Bakan, son bir sual var: Sayın Zekiye Gül
sen, «Çanakkale'de bir şeker fabrikası kurulacağı
söylenmektedir. Bu dağru mudur? Doğru ise, Ba
kanlığın bu konuda çalışmaları hangi noktadadır ve
yer seçimi yapılmış mıdır» diyor efendim.
SANAYİ VE TEKNOLOJt BAKANI ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Kararnamelerle ilân
etliğimiz fabrikaların içerisinde yoktur zainııediyorum
Çanakkale. Varsa, sizin-de bilmeniz lâzım. Ben şim
di hatırlayamıyorum. Zannederim, halen yokihır. Şu
birinci partileri inşallah bir halledelim. İşte, baksa
nıza, «başladı, başlamadı»... Şimdiye kadar, «parası,.
planı yoktur» filan deniyordu; ama, elhamdülillah,
şimdi hepsinin planının, projesinin olduğunu herkes
biliyor. Bütçemizde parasını ayırdık. Dövizi de ta
mamdır. Fakat, şimdi sabırsızlanılan tek nokta, iş
lerin süratle başlamasıdır ki, bu hakikaten bugüne
ksdarki hızın aşağı yukarı 10 -15 misli oluyor ve ka
bul buyurun ki, kadroların da ona ayak uydurmasın
da bir tabiî atalet vardır. Şimdi bunları yenmekle
meşgulüz. İnşallah arkasından bunlara sıra gelecek
tir.
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nayide vardıkları nokta haklı olarak planh kalkımna
döneminde tüm halkımızın dikkatlerini Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı üzerine çevirmiş bulunmaktadır.
Ülkemizde, Anayasamızın öngördüğü hızlı kal
kınma ve istihdam sorununun çözümü, sanayi kalkınmasıyle mümkündür. Bir bakıma, kalkınma üe sa
nayileşme, dünyamızda eş anlamlı bulunmaktadır.
Birinci, İkinci ve Üçüncü Kalkınma planları döne
minde, sanayileşme, kalkınmamızın en büyük aracı
kabul edilmiştir. 1951 Anayasamızın çizdiği sosyo ekonomik hedeflere ulaşabilmek için sanayileşmeye
ağırlık verilmiştir. Ancak daha hızlı sanayileşme ile,
ekonomimizde en çok katma değer meydana getire
bilir; daha düzenli ve güvenli gelir sağlayabilir; hız
la artan nüfusumuzu tam çalışma olanaklarına kavuşturabilir, vatandaşlarımıza daha âdil ve dengeli
gelir dağılımını temin edebilir, şehirleşmeyi düzenli
ve sağlıklı bir düzeye kavuşturabilir, bölgelerarası
kalkınma dengesizliğini önleyebiliriz.
Değerli arkadaşlarım, sanayileşmemizin bugünkü
yetersiz noktadan daha ileri bir noktaya ulaşması,
dengeli bir yapıya kavuşması, milletçe özlemimizdir.
Ancak, sanayileşme stratejisinin saptanmasında, eli
mizdeki sınırlı kaynakların değerlendirilmesinde, ya
tırım kararlarının konusunda ve önceliğinde gerçek
çilikten ve ekonomik hesaplardan uzaklaşılmaması en
içten dileğimizdir. Bir ülkenin sanayi yapısı üç sa
nayi kesiminden oluşmaktadır : Bunlar, yatırım, ara,
tüketim mallan sanayiidir.
Sanayileşmemizin esas amacı, ülkenin sanayi ya
pısının bu üç kesim aras.nda dengeli dağılımı olma
lıdır. Yatırım ve ara malları olmadan tüketim sanayii
boşlukta kalır. Tüketim malları sanayii ile tamam
lanmayan yatırım ve ara mallan sanayii de, yaşama
şansından yoksundur. Gerçekten kolca - kola, çiklet,
gazoz, çorap gibi tüketim mallarına, sınırlı iç kaynak
larla yabancı sermayenin yatırımının sağlanması
övünülecek bir başarı değildir. Yine, bazı dayanıklı
tüketim mallarının hızlı gelişmesi döviz ihtiyacını ve
dışa bağlılığı daha büyük oranda artırmıştır.

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz sayın Bakan,
suallerle sizi yorduk, teşekkür ederiz efendim (A. P.
ve M. S. P. saralarından alkışlar).
Şahsı adına, sayın...
CEMAL TERCAN (İzmir) — A. P. Grupu adına
söz rica edeceğim.
BAŞKAN — Efendim, böyle bir usulümüz yok,
çok rica edeyim efendim.
Şahsı adına Sayın Orhan Senemoğlu; buyurun
Bu nedenle, sanayimizin dengesiz olarak tüketim
efendim.
malları sanayii ve montaj sanayiine yönelik oluşu,
Sayın Senemoğlu, süreniz 10 dakikadır. Zaten 10
dakika sonunda da Meclisin tatil saatidir, onu rica ülkemizin dışa bağlılığını çoğaltmış ve sınırlı kaynak
larını israf etmiştir. Ancak planlı dönemdedir ki, hal
edeyim efendim.
A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Sayın kımızın gerçek özlemlerini yansıtan yatırım ve ara
malları sanayii ile, tüketim maları sanayiinin dengeli
Başkan, değerli milletvekilleri; Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Bütçesi nedeniyle özel görüşlerimi açıkla olarak gelişmesi zorunluluğu ülkemizde anlaşılmaya
„ başlamıştır.
maya çalışacağım.
Sanayimizin çarpık yanlarının eleştirisi, doğru yö
Türkiye'de sanayinin 50 yıldan beri ulaştığı aşa
ne
ulaşma bakımından gereklidir. Ancak, değerli bama ve bugün dünyanın diğer kalkınmış ülkelerinin sa
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zı M. S. P.'li yöneticilerin bazı konuşmalarında ifade
ettikleri gibi, sanayimizin bugünkü eksik ve çarpık
yanlarına rağmen, tümü iîe tüketim malları sanayii,
ikame sanayii, uydurma sanayii gibi alay konusu ya
pılması, konuya gerçekçi bir yaklaşım da değildir*
Örneğin, tekstil sanayii, madenî eşya, pencere camı,
çimento, plastik sanayii, boya ve kassşuk mamulleri,
tesisat malzemesi, elektrikli ev aletleri gibi sanayi
dalları bugün ülkemizde yapılmasa idi,- bugün bun
ları ya daha fazla döviz harcayarak dışarıdan ithal
edecek veya tüketici bu ürünleri kullanmaktan bir
süre yoksun kalacaktı. Bu tercih, bir siyasal düzen ko
nusudur. Ancak kollektivist düzenlerde bazı kuşak
ların tüketim mallan kısıtlanarak ara ve yatırım mal
lan sanayiine öncelik verilebilir. Karma ekonomi mo
deli içinde kalkınmayı hedef alan Türkiye'mizde bu
güne kadar olduğu gibi, öncelik derecesinin bazı tü
ketim mallan sanayiine verilmesi de gerçekçi değildir.
Hedefimiz, ara yatırım ve tüketim mallan sanayiine
kısıtlı kaynaklarımızın dengeli olarak millî özlem ve
çıkarlarımıza uygun, dışa bağlı olmayan bir hedef
olmalıdır. Bütün ekonomik çabaların son amacı, tü
keticilerin ihtiyacını karşılamaktır. Ara ve yatırım
malları sanayiinin, gerçek sanayi, tüketim mallan sa
nayiinin de, «naylon sanayi» gibi hafif
deyimlerle
anılması, sorunlarımızı ciddiyetten
uzaklaştırmakta
dır.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, biraz da, devletçe ya
pılmakta olan ağır sanayi sorunlaruroza göz atalım :
Yeni birtakım ağır sanayi kuruluşlarının bir an önce
yapılması, üretime geçmesi, birçok kişiye iş alanı açıl
ması, her vatandaşımızın gönülden dileğidir. Ancak,
bu sanayi kuruluşlarımızın verimli olması, ülkeye ya
rarlı olması için gerekli finansman kaynaklarının yurt
içi veya yurt dışında sağlanması ve makul bir zaman
içinde yapılması da gereklidir. Şimdi size bir örneği
hatırlatmak istiyorum : Elâzığ'da ilk önce Keban Hol
ding bir halk kuruluşu olarak organize etmeye çalış
tığı, bilâhara Vakıflar Bankası, Makine Kimya En
düstrisi ve Karabük Demir - Çelik Sanayiinin kat
kısı iîe kurulması düşünülen ve finanse edilecek oîan
Elâzsğ vasıflı demir çelik tesislerinin geçen yıl ilk
baharda Sayan Erbakan tarafından Keban gölü kı
yısında ve Genetik köyü arazisi içinde törenle temeli
atılmıştır. Üzerinden bir yıla yakın bir zaman geç
mesine rağmen, henüz, söz konusu tesisin yapılacağı
arazinin mülkiyeti sağlanamamıştır. Sayın Bakanın
beyanına göre, bunların sonradan sağlanması müm
kündür. Yine, yurt içi ve yurt dışı finansmanı ger
çekleştirilememiştir, plan ve projeleri bitirilememiş ve
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temel atılan yerdeki levha da arazi sahipleri köylüler
tarafından alınarak götürülmüştür ve söz konusu şir
ketin hukuken tescili ise, ancak geçen senenin Eylül
ayzuda mümkün olabilmiştir.
Yine, girişilen ağır sanayi hamlesinde alelacele
atılan temellerin bazılarının siyasal yatırım
niteliği
taşîdığı şüphesi uyandırması, sınaî kalkınmamız üze
rine bir gölge düşürmektedir. Yatırımların konusu,
kapsamı, teknolojisi, yeri ve zamanı konusunda alı
nacak kararlar gerçekçi olmalıdır, örneğin, 1956 1957 yıllarında Elâzığ iline çimento ve şeker fabri
kaları yapılmıştır. Her iki fabrika da Doğu bölgesinin
önemli sanayi yatırımlarından biridir; fakat her iki
yatırımın da yeri, gününe göre yanlış seçilmiştir. Çi
mento fabrikası şehrin ortasına yerleştirilmiş, ham
madde alanı uzakta kalmıştır, Elâzığ'lı hemşehrileri
miz, 20 yıldan beri çimento fabrikasının tozu duma
nı ve zehirli gazlan altında sağlıklarından kaybetmek
tedirler.
Sayun Bakanımız dediler ki, «Evvelemirde, çimen
to tozu veya gazı zarar verseydi, işçilere zarar vere
bilirdi»
Maalesef, fabrikanın tozu, gazı, fabrikanın için
de çalışanlardan çok, çevresine zarar
vermektedir.
Bu durum, muhtelif mahkeme iîâmlaııyle kesinleş
miştir. Elâzığ'ın çimento fabrikasının çevresinde bir
tek bahçe, bir tek ağaç kalmamacasına hepsi kuru
muştur.
Yine ayna tarihte yapıian Elâzığ Şeker Fabrikası,
yanlîş olarak, kişisel birtakım çakarlar yüzünden 1933
yılından beri sözü edilen ve üzerinde çalışılan...
BAŞKAN — Sayın SenenıoğSu, vaktiniz doldu.
Lütfen son cümlenizi bağlayınız, hiç bir müsamaha
imkânına sahip değilim; rica ederim.
A. ORMAN SENEMOĞLU
(Devamla) — Tar
mam. bitiriyorum efendim.
Keban Barajı rezerv alanı içinde bir yere kurul
muştur ve bilâhara bu Devlet, 150 milyon lira ikin
ci bir defa para harcamak suretiyle, şeker fabrika
sını Keban gölü içerisinden kurtarabilmiştir.
Değerli arkadaşlarsın, zamanımın kısalığı nede
niyle, sözlerimi bağlıyorum.
Daha iyi günlere, halkımızın daha mutlu, daha
müreffeh, barış ve özgürlük içinde gerçekten kalkı
nacağı daha âdil ve insanca bir hayat düzeyine kavu'jinası ümidiyle, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
Bütçesinin, ülkemize, halkımıza, Bakanlık
mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunanm. (C. H. P. saralarından alkışlar)
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BAŞKAN —^ Teşekkür ederim Sayın Senemoğlu.
Değerli arkadaşlarım. Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Bölümlere geçilmesini
oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi
kabul edilmiştir.
Bölümleri sırasıyle okutup oylarınıza arz edece
ğim.
C) SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)
Lira
101

24 . 2 . 1977
Bölüm
(Prog.)

Lira

113 Sanayii teşvik uygulama
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir.
114

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
12 239 583 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

900

111

Sanayii koruma, geliştirme
101 761 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Küçük sanatları koruma ve
geliştirme
2 347 872 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

O : 3

Sanayi araştırma = planlama
projelendirme
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

30 199 000

30 233 000

6 225 000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi, böylece,
Yüce Heyetin oylarıyle kabul edilmiş bulunuyor.
Saııayi Bakankğı mensuplarına ve millete hayırlı
uğurlu olmasını temenni ederim.
Değerli arkadaşlarım, programımızdaki hususları
müzakere etmeye devam etmek üzere, saat 21.00'de
tekrar toplanmak üzere oturuma ara veriyorum.
Kapanma saati : 20.05

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 21.00
BAŞKAN ; Başkanvekili Mehmet Altınsoy
DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Cemil Erhan (Ağrı)

BAŞKAN — Millei Meclisi Genel Kurulunun 54 ncü Birleşiminin 3 ncü Oturumunu

açıyorum.

III. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER (Devam)
Ç) KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesı

BAŞKAN — Programımız gereğince, Köy İşleri
Bakanlığı ve Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz.
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Hükümet?.. Yerinde.
Komisyon?.. Yerinde.
Bu bütçe üzerinde söz alan siyasî parti grupları
sayın sözcüleriyle, şahıslan adına söz alan sayın mil
letvekillerinin isimlerini okuyorum : Cumburiyet Halk
Partisi Grupu adına Saym Mikail İlcin, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Behiç Tozkoparan, Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın Hilmi Türkmen, Mil
lî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Halit Kahraman.
Şahıslan adına : Sayın Eteni Eken, Sayın Hasan
Değer, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Özçelik,
Sayın Ekrem Kangal, Sayın Fahri Özçelik, Sayın
Osman Aykul, Saym Mikail İlcin, Sayın Hasan Tosyab, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Mehmet özkaya, Sayın
Osman Karaosmanoğlu, Sayın Ekrem Sadi Erdem,
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Veli Bakirli, Sa
yın Kadir Özpak, Saym Nedim Korkmaz, Sayın Tu
fan Doğan Avşargil.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mi
kail İlcin, buyurun efendim. (C. H. P. sıralanndan al
kışlar)
C. H. P. GRUPU ADINA MİKAİL İLCİN (Hak
kâri) — Saym Başkan, Yüce Meclisin mümtaz üyeleri;
Cumburiyet Halk Partisi Meclis Grupunun, Köy İşleri
Bakanlığı 1977 malî yılı Bütçesi üzerindeki ten
kit, eleştiri ve temennileri dile getirmek üzere yük
sek huzurlanmza çıkmış bulunuyorum.
Köy İşleri Bakanlığı C. H. P. Koalisyonunun ik
tidarda bulunduğu 1963 yılında 4951 sayılı Kanuna
göre, kurulmuştur. O tarihlerde Bakanlığın kuruluşu
büyük tenkitlere maruz kalmıştı. Fakat zaman içinde
tenkide değil, tebrike değer bir girişim olduğu anla
şılmıştır. Sözü buraya getirmişken, bir gerçeğe par
mak basmak istiyorum. C. H. P. nin getirdiği her ger
çeğe karşı çıkanlar, sonradan onlara sahip çıkmış
lardır. Kooperatiflerde böyle olmuştur, taban fiyat
larda böyle olmuştur, güçsüz ve kimsesizlerle, muh
tarlara maaş bağlama fikrinde de böyle olmuştur. Bu
örnekler çoğaltılabilir.
Üzülerek söylemek isterim ki, bu Bakanlığın he
nüz Teşkilât Kanunu yoktur.
Halen, Bakanlığa bağlı kuruluşlar değişik kanun
larla, yönetilmektedir, örneğin, YSE Genel Müdür
lüğü 10 adet kanunla hizmet yapmanın ciddî güçlüğü
içindedir. Bu sebeple, birimler arasında işbirliği ve
koordinasyon olmadığı gibi, hizmetlerin istenilen se
viyede ve etkinlikte köye ulaşması da mümkün olma
maktadır. Her karar ve girişim, gerisinde bir yığın
politik çıkarlan sürüklemektedir.
— 220
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1972 yılında Yüce Meclislerden geçen 150(9 sayılı
Kanun da, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet
Sunay tarafından inandırıcı olmayan nedenlerle veto
edilmiştir. Kanunun tekrar görüşülmesi için Hükü
met etkin bir çaba göstermemiştir; umarız ki, 1977
seçimlerinden sonra Teşkilât Kanununun çıkanlması, C. H. P.'nin halkçı iktidarına nasip olacaktır.
Sayın milletvekilleri köyün ve köylünün, günün
koşullarına göre kalkınmasını sağlamak için, ihtiyaç
ların sosyal adalet ilkelerine göre ele alınmasını önplanda tutmak gerekirken, MC iktidarı, köy mesele
lerini ekonomik ve sosyal yönden değil, siyasî yön
den ele almış ve almaktadır.
Bu tutum, toplumsal kalkınma yolu değil, siyasî
çıkarların sağlanması yoludur. Ekonomik ve sosyal
kalkınmayı oy hesaplarına terk etmek, hizmetlerde
giderek partizanlığı hâkim kılmaktadır. C. H. P. Gru
pu olarak şu hususu açıkça belirtmek isteriz ki, 20
nci asnn en basit ihtiyaçlarından olan yol, su, köprü
ve elektrik gibi ihtiyaçların karşılanmasında partizan
duyguların hâkim olması, kelimenin en hafif mâna
sı ile, hazindir. Örneğin: Bir yandan henüz patika
yoldan kurtulmayan, hastalarını sedye ile nakil eden
ler, sulardan salla geçenler, yolsuzluk nedeniyle, pasa
portsuz olarak, hastalanm tedavi ettirmek için ya
bancı komşu ülkelere kaçak gidenler vardır.
Devlet, vatandaşa karşı Anayasa ile saptanan gö
revini, yolsuzluk nedeniyle yerine getiremez, durum
da kalır, her yıl doğumdan, apandisit ve benzeri ba
sit hastalıklardan lOölerce insan hayatını kaybeder,
DeVlet hiç bir tıbbî müdahalede bulunamaz. Doğ
duğu günden Ezraiîle karşılaşıncaya dek bir aspirin
özlemi içinde son nefesini veren insanlarımız varken,
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması ileri olan
bölgelerde gösteriş için köy yollarını asfaltlamaya
başlamak ve bunun propagandasını yapmak, parti
zanlık, bölgecilik, haksızlık, adaletsizlik ve vicdansız
lık değil de nedir?
Doğu ve Güneydoğu bölgesinin köy yollan ile
Ege, Kuzey ve Batı Anadolu köy yollan kıyaslan
dığında, yukarıdaki gerçek tüm açıklığı ile görülecek
tir. Kısacası, bununla, ülkede bölgelerarasındaki den
gesizliği belirtmek istiyorum.
Bir memleketin belli kesiminde yaşayan vatan
daşlarının büyük bir kısmı resmî dilini konuşamaz
ken, hatta devlet dairelerinde tercüman kullanmak
zorunda kalırken, bunun günahı ve vebali o bölge
deki vatandaşın değil, oraya yolu ve yola bağlı ola
rak okulu götürmeyen sosyal adalet anlayışları kıt
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olan siyasal iktidarlarındır, örneğin: Hakkâri ve
Hakkâri gibi birçok illerimizin nüfusunun hâlâ % 70
ile % 8Q'ni Türkçe konuşamamaktadır. Bu durum,
memleketimiz için düşündürücü, hatta utanç verici
bir tablodur.
Yine, 1977 dünyasında gelişen öteki ülkelerde
elektriksiz, yolsuz, susuz ve köprüsüz köyler çoktan
bitmiş ve tarih olmuşken, keza ülkemizin gelişen böl
gelerindeki köylerin çoğu bu hizmetlere kavuşmuş
iken, Hakkârinin bir tek köyünde dahi elektrik olma
ması ve il hudullan içinde bir karış asfalt yolun ol
maması açıkça bir sosyal adaletsizliktir ve hatta ya
saları ihlâldir. Nerede Anayasamızın, kalkınma plan
larımızın ve hükümet programlarımızın, kalkınmanın
bölgelerarasında dengeli olacağına dair olan açık
hükümler?.
Köye giden hizmetlerden memnun olmamak, kı
vanç duymamak mümkün değildir. Ancak, hizmet
lerde partizan amaçlar, Birinci Planda, tutulmuş,
Devletin araç ve gereçleri politik maksatlarla köyden
köye dolaştırılmış ve maalesef Köy İşleri Bakanı en
başta olmak üzere, Bakanlığın üst kademesi, vatan
daşın siyasî inancına ve yakasında taşıdığı rozete
göre hizmet yapmayı hedef almıştır. Devletin mil
yonları, gelecekteki politik amaçlar uğruna harcan
makta ve Bakanlığın üst kademe memur siyasîleri bu deyimi bilerek kullanıyorum - bu fakir ülkenin,
teşkilâtlarına, haysiyetli olarak ülke yararına har
canmak üzere verdiği bütçeye, kendi seçim şansla
rını artırmak üzere sorumsuzca harcamaktadırlar.
Bu hareketlerin en acı misalini pek yakın tarihte ya
şadığımızı unutmamak ve tarihin bir tekerrürden iba
ret olduğunu inkâr etmemek gerekir. Tarihî olaylar
dan ders almak, vicdanlı ve akıllı insanların işi ol
sa gerek. Akılsız başın cezasını yalnız ayaklar değil,
çoğu kez toplumun da çektiğini kimse inkâr edemez.
Kısaca çizmeye çalıştığımız bu tablo, üzülerek
ifade etmek isteriz ki, yine çoğumuzu rahatsız etme
ye devam etmektedir. Sayın Bakan, yakın tarihimiz
deki olaylardan bir nebze ülsurt ibret almamışlardır.
Bunun açık delili, MC iktidarının 1975 Ekim ayın
da yapılan kısmî Senato seçimleridir. Kötü bir akşkanlık olarak, köylerde, çirkin politikanın ve parti
zanlığın en şahane örneklerini vermiştir. Yolu ol
mayana yol, suyu olmayana su, köprüsü olmayana
köprü ve elektriği olmayana elektrik vaatlerinin öte
sinde, planda programda olmadığı halde, siyasî pro
paganda günlerine mahsus olmak üzere göstermelik
bu işlere girişmişlerdir.
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Şimdi, Sayın Bakana soruyorum: MC Hükümeti
nin en büyük kanadı olan Adalet Partisinin köye ve
köylüye götürmek istediği hizmet anlayışı, siyasî ah
lâk anlayışı ve sosyal adalet anlayışı bu mudur?
Değerli arkadaşlar, 1975 - 1976 yıllarında izle
nen bu yol, 1977 yılında da nasıl bir yol izleneceğini
göstermektedir. Zira, görünen köye kılavuz istemez.
Bunun en tipik misalini kendi seçim bölgemden ver
mek isterim. Şöyle k i :
1976 yılı yapım programına alınan köy yolları
yapılmış, suları getirilmiş, köprüleri bitmiş ve böyle
ce program tamamen uygulanmış gibi, yeni ve ek
programlar düzenlenmiştir. Tabiî ki, bu programlar,
partili militanlarının ve şahsî çıkarları peşinde koşan
partili mütaahhitlerinin arzularına göre yapılmıştır.
Sayın Bakanla aralan çok iyi olduğu söylenen ve her
konuda Bakandan cesaret alan ve himaye gören Van
YSE 14 ncü Bölge Müdürü ile Hakkâri YSE Müdü
rünün, birlikte, çıkarcı bir zümre ile işbirliği yaparak,
menfaat karşılığında, bütün yaz döneminde, köy yol
lan yerine yayla, mer'a, ağıl ve ot taşıma yollan
yapılmıştır. Köy yollarına dökülmesi lâzım gelen
malzeme, mütaahhidin kolay malzeme temin etme ve
fazla para kazanması için nahır yollarına dökülmüş
tür. Bakanlık için yüzkarası olan bu çirkin yolsuz
luklara biran evvel el koymak için Sayın Poyraz'a
birkaç defa mahallinde mektupla, telle bildirdim ise
de, Sayın Poyraz, her nedense, zamanında meselenin
üzerine eğilmek lüzumunu hissetmemiş ve yapılan
yolsuzluklara bile bile göz yummuştur. Bu tutumu
nu da bugün için normal karşılamak gerek.
Şimdi şu hususları Sayın Bakandan soruyoruz:
Temsilcisi bulunduğum ildeki teşkilâtınızın başın
da müdür olarak bulunan kişinin 1976 ilkbaharında
1,5 ay müddetle bölgedeki müteahhitlerle anlaşarak,
dinamiti, işçisi, akaryakıtı daireye ait olmak kaydiyle, taş ocaklan açtırdığı, karşılığında ne almışsa
daire adına, özel idarenin kasasına değil, şahsına ait
kasaya aktardığını Bakan olarak biliyor musunuz?
1976 yılı ilkbaharından sonbaharına kadar Hak
kâri YSE makine parkında bulunan lft dozerden 4'ü,
programda bulunan yollara, 6'sını da ilgililer kendi
lerine şantiyeler halinde çalıştırdıktan ve karşılığın
da yüzbinlerce lira aldıklarını ve böylece 1976 yol
yapım programının ancak % 50'sinin tahakkuk ettiği
ni biliyor musunuz? Cevabınız «Evet» olmalı. Zira,
zamanında zatıâlinizi haberdar etmiştim.
Hakkâri iline tahsis edilen 4 yeni dozerden l'ini
İl'e göndermeden alıp, Bitlis belediye seçimleri do-
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layısıyle A. P. teşkilâtı emrine vermeyi vicdanınıza
nasıl sığdırıyorsunuz? Bu tutumunuzda mı, yoksa,
tüm yaşanîanız boyunca üslerinize sürdürdüğünüz ya
ranma alışkanlığınızın doğal bir sonucudur?
Sayın milletvekilleri, bir torba un, bir kiio şe
ker, bir aspirin için ancak 9 günde kaza merkezine
gidip gelinen ve kaza nüfusunun 2/3'sini barındırdığı
halde, Devletin hiç bir nimetinden faydalandırmayan
ve âdeta, bilerek esaret hayatına mahkûm
edüen,
jandarma ve tahsildardan başka, kendi Devletini ta
nımasına hiç fırsat verilmeyen, gerçekte ülkesine ve
Devletine yürekten bağlı olan Hakkâri Şemdinli il
çesi Herki ve Gerdi mıntıkasının, programda bulu
nan yollarında kurulan şantiyeyi, bölge halkı Cum
huriyet Halk Partisine oy verdiği için, sadist bir dü
şünce lîc kaldırp, yüksekova ilçe, A. P. il başkanı ve
A. P.'ye oy veren köylerin yayla yoMarma iraiîkal
ettirmenizi nasıl izah edebilirsiniz? Bu haksız, ka
nunsuz ve partizan tutumunuz sizi vicdanınızda mah
kûm etmiyor mu?
Bu tutum ve davranışlar, geri kalmış yörelerde
yaşayan vatandaşlara karşı yapılmış bir haksızlık, bir
zulümdür. Şimdiye kadar kıyametin
kapmadığına
şükredelim arkadaşlar.
Bu Bakan, Bakanlığında cereyan eden ve yankssı
ayyuka çskan hırsızlıklara, vurgunlara göz yummuş,
programa alınan işleri yılhk programlardan
çıkar
tarak, partili kişi ve müteahhitleri zengin etmek için,
Hazreti Nuh'un tufanından beri suyu akmayan kuru
dereler üzerinde köprüler yaptırmıştır. Hakkâri'de
inşa edilen bu tüp bir köprünün harcı, YSE vasıtasıyle A. P.'li müteahhit yararına 10: km. uzaklıktan
getirtmiştir. Bu, Bakanlık için, mahir yoluna dökülen,
sîablize gibi, İkinci bir yüzkarası olduğunu söylemek
dahi çok hafit bir deyim olacaktır.
BAŞKAN — Sayın İlcin, 5 dakikanız var efen
dim.
MİKÂİL İLCİN (Devamla) — Sayın Başkanım,
bitiriyorum.
Örneklen çoğaltılabilir; yalnız Hakkâri için değil,
ülkemizin hemen her yöresinde olmak üzere, genel
likle Doğu ve Güneydoğu bölgemizde, böyle, plan
sız, programsız ve vurgun düzeni
diyebileceğimiz
yatırımlar sürüp gitmektedir.
Değerli arkadaşlarım, işte, 1963 yıllarında
sön
derece iyi duygular ve hizmet gerekleriyle kurulan
Köy İşleri Bakanlığı, başında bulunan Sayın Poyraz'ın ve yandaşlarının elinde bu hale düşürülmüş
tür. Sayın Bakan ve teşkilât mensuplarının
şunu
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çok iyi bilmesini isteriz ki, bu fakir milletin, dişin
den tırnağından artırdığı ve hizmet için ellerine tes
lim ettiği devlet paraları, siyasî çıkarları için araç
değildir. Milletin kendilerine teslim ettiği milyonları
siyasî çıkarları için kullananlar ve kullandırmaya zor
layanlar, bir gün adalet önünde hesap vereceklerini
bilmelidirler.
Sayın Poyraz'm yasalardan, beşerî adaletten korkmadığı anlaşılıyor. Tutum ve davranışları bunu gös
termektedir. Ancak, bu yeterli değildir. Ergeç ilâhi
adaletin o korkunç mahkemesinin huzuruna çıka?
çaktır. Kuruşuna kadar bu milletin hakkı kendisin
den sorulacaktır; tabiatıyle, inancı varsa.
Saygıdeğer milletvekilleri, bu meseleyi burada
bağlamadan önce, altını çizerek şu hususu Sayın Ba
kana hatırlatmak isterim. Sayın Bakan, 1976 yılında,
Bakanlığın hizmetlerini geri kalmış yörelere tevcih
edeceğine bu kürsüden söz vermiştir. Fakat geçen bir
yılın tatbikatı, hizmeti ağıı'hğım yöreye değil, . hiz
met namı altında, bütçeden aklığı paraları partili yan
daşlarının ceplerine tevcih ettiği görülmüştür.
Bu
nedenle, Sayın Poyraz'dan, geri kalmış yörelerin
sosyo - ekonomik durumuna göre hizmet beklemek
imkânsızdır. Yurt sathında ve özellikle asırlar boyu
mml edilmiş Doğu ve Güneydoğunun
kalkınması
ve köylüsünün refaha kavuşması, fukaralıktan, yok
sulluktan ve işsizlikten kurtarılabilmesi,
bölgelerarssmdaki dengesizliğin giderilmesi,
devlet nimet
lerinden tüm vatandaşların eşit faydalanması, yani
sosyal adaletin teessüsü, ancak Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidanyle gerçekleşmesi mümkün olabilir.
Sayın milletvekilleri, sayıları, muhtarlık olarak 36
bini bulan köylerden, bu köylerin yaylalarında, ova
larında, kumlarında yaşayan 25 milyona yakın in
sanın kalkınması için tek yol, bu insanların güçbirliği etmesiyle mümkün olabilir. Bu da temel hak
ve özgürlükler zedelenmeden, ancak,
kooperatifler
yolu ile mümkündür. Bugüne kadar demokratik çer
çeve içerisinde bir kitlenin kalkınmasını sağlamak için
gerçekçi bir kooperatifçilik dışında başka bir yol bulunmamBştıv. Ancak, üzülerek ifade etmek isteriz ki,
Türkiye köy kooperatifçiliğin M. C. Hükümeti ta
rafından en ağır darbeyi yemiştir. Öteden beri, sömü
rülen, ezilen ancak, oy alma, askere çağınlma zaman
lar? hatırlanan köylünün örgütlenmesi, örgütlenmeden
doğan büyük gücü ile haklarım savunmaya başlama
sı, çıkarlarım köylünün güçlendirilmemesine bağlayan
egemen güçlesin ve halktan yana olmayanların kor
kulu riiyasıdır.
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Sorunlara halkçı bir açıdan bakma özelliğinden
yoksun kişiler ve siyasî örgütler, küçük çıkar he
sapları içinde yuvarlanırken, Türk köylüsü, yokluğa
karşı, çaresizliğe karşı varını yoğunu satarak, bugün
sayıları 9 bine yaklaşan kooperatif kurmuştur. Bun
ların çoğu yatırıma geçmiştir. Bir kısmının da temeli
atılmış, bazılarının binası bitmiş; fakat
makmesh
ekipmansın kupkuru binaları ile ya' da işletme serma
yesiz olarak orta yerde kalmıştır. Bu durumda olan
kooperatiflere gereken yardım yapılmamıştır. Yapılan
yardımlar da, Bakanın siyasî felsefesine ve hizmet an
layışına uygun olarak kooperatif 'kurucularının ve köy
lünün siyasî egiîimi aranmıştar. Kendilerinden olanla
ra karşılıksız ve denetimsiz, milyonlar verilirken, ken
dilerinden olmadıklarını öğrendikleri kooperatiflere,
hak ettikleri yardım esirgenmiş, ancak. A., P.'ye geç
meleri halinde yardım alacaklarına dair yakışıksız tel
kinler yapılmıştır.
Konuşmamızı burada bağlarken, toplumumuzun,
Köy İşleri Bakanlığından beklediği köylü yardımını
iyileştirici, güvenceye kavuşturucu, kîs'a ve uzun va
deli projeleri destekleyici bir bütçe ile karşılaşmadı
ğımızı ve tatbiki mümkün olmayan, bir seçim bütçe
sinden öteye gitmeyen bir bütçe olduğunu da söyle
mek zorundayım.
Kooperatifçilik demokratik ve sosyal bir hareket
tir. Solun her türlüsüne karşı olduğunu zaman zaman
açıklayan M, C. Hükümetinden, kooperatifçilik açı
sından da bir anlayış beklemek esasen fazla bir iyim
serlik olur.
Bu nedenle, Köy kalkınmasını sağlayacak gerçek
bir kooperatîfçiî?k uygulanmasının çok yakın bir ta
rihte C. H. P«'ne nasip olacağına inanmış kişiler ola
rak sözlerimi bitiriyorumZamanın kısalığı doî'aynrıyle teferruatına giremedi
ğimiz bu bütçenin bütün hata ve noksanl^rıyle mem
leketimize ve köylü vatandaşlnr?.m?.za hayırla olmapmı
diler, C. H, P.'si Grup» adına Yüce Meclise saygılar
sunarım, (C. H. Po sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ficin.
Adalet Partisi Grapu adına Sayın Behiç Tozko
paran, buyurun. (A. P. sıralarından alkışlar.)
A. P. G R U P U ADINA BEHİÇ TOZKOPARAN
(Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına hepi
nizi saygı ile selâmlıyorum.
Bütçesini görüştüğümüz Köy İşleri Bakanlığı, kal
kınmanın nimetlerinden, dar gelirli ve yoksul kesim
lerle, yurdumuzun gelişmeye muhtaç bölgelerini ya-
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rarlandırmayı hedef alan, köy kalkınmasına büyük
katkıları bulunan bir bakanlıktır.
Adalet Partisi gibi, ülke kalkınmasını köyden baş
latan, köyden başlamayan kalkınmayı kabul etmeyen,
yüzyıllar boyu ihmal edilen ve ancak demokrasiyle
birlikte kötü talihi yenilen köyün ve köylünün ayağı
na medenî hizmetleri götüren ve «şehirde ne varsa
köyde o olacaktır» temel görüşünü savunan ve bunu
gerçekleştirmeye çalışan bir partinin bu Bakanlığa ver
diği önem ve değer bu nedenledir.
Bu önem ve değeri uygulama alanında sizlere za
manımızın müsaadesi nispetinde kısaca arza çalışa
cağım.
Değerli arkadaşlarım, 40 bin köyümüze yılın her
ayında geçit veren bir yol ağının kurulmasını; 40 bin
köyümüze, evlerine kadar temiz içme suyu getirilme
sini hedef alan Hükümetimizce, 1976 yılında program
lanmış bulunan 1 958 kilometre yolun asfaltlanması,
9 886 kilometre yolun stabüze ile kaplanması, 9 359
kilometre tesviyeli yolan yapımı, 1 289 kilometre yo
lan onarımı, 88 815 kilometre yolun bakımı, 1 185
adet köy yolu köprüsünün yapımı ve 4 048 adet yerle
şim ümitesine yeterli ve sıhhî içme suyu götürülmesi
yönündeki hizmetlerini büyük ölçüde tamamlamış ol
ması, memleketimizin mucibi olmuştur. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
Temel altyapı niteliği taşıyan köy yolu ve köy iç
me sayu hikmetlerinin en kısa sürede bitirilmesi amacıyle mevcut makine parkının yenilenmesi, bu hiz
metlere verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır.
Makine parkının yenilenmesi ve geliştirilmesi için
gerekti bütün tedbirler süratle alınmalıdır.
Köy îşleri Bakanlığının, elektrik enerjisi götürül
meydi, enterkonnekte sistemle ulaşılamayan dağ ve
orman köylerine küçük akarsulardan
yararlanarak
elektrik enerjisi götürme gayretlerin? takdirle karşılı
yor ve hizmetlere artan bir tempoyla devam edilmesi
ni diliyoruz.
Hükümet programında ifade edildiği üzere, Doğu
ve Güneydoğu bölgesinde bulunan gelişmeye muhtaç
yurt köşelerine öncelik verilerek, Bakanlık ödenek
lerinin % 47'sinin bu yörelere harcanmış bulunması,
her türlü takdirin üzerinde bir önem taşımakta, Hü
kümetimizin dengeli kalkınma ve bölgelerarası fark
lılıkların giderilmesi ve dengenin sağlanmasıyle tutum
ve gayretlerini açıkça ispat etmektedir.
Sayın milletvekilleri, köylümüzün tarımsal yönde
ki çabalarım desteklemek suretiyle üretimin artırıl
ması, çeşitlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin yaygın-
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laştırılması amacıyla, toprak ve su kaynaklarını ge
liştirmek amacına matuf, 41 800 hektar tarım arazi
sinin devetopmanı, 9 378 hektar drenaj ve toprak ıs
lahı, 11 221 hektar toprak muhafaza ve havza ıslâh
çalışmalarının 1976 yılı programı çerçevesinde ikma
line çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Arz ettiğimiz bu hizmetler meyamnda, geri kal
mış yörelerde, dağ ve orman köylerinde yeraltı ve yer
üstü küçük su kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki
Bakanlık gayretlerinin artırılmasını dilemekteyiz.
Bu gayretlerin, toprak ve kaynaklarının geliştiril
mesinde kullanılan makine ve ekipmanların, 1976 yı
lında katılan çeşitli tipteki makinelerle artırılabileceği
ne, köyün ekonomik ve sosyal hayatında daha etken
rol oynayacağına inanıyoruz.
Sayın üyeler, Adalet Partisi olarak, kooperatifçili
ğe büyük önem veriyor ve kooperatifçiliği köy kal
kınma yöntemlerinden biri olarak görüyoruz. (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
Köy kalkınmasında, gönüllü kooperatifçiliğe, lâyık
olduğu değeri vermeyi, kooperatiflerin ve kooperatifçiMğin özel menfaatlere ve siyasî amaçlara alet edil
mesini önıemeyi programıyla açıklamış bulunan Hükümetlmsz, proje basındaki kooperatif yatırımlarını
idarî, malî ve teknik yönden desteklemektedir.
1977 yılında bu amaç için 765 milyon lira ödenek
ayrılması, kooperatif girişimlerine karşı Hükümetlimi
zin samimi tutum ve davranışını açıkça göstermekte
dir.
Kooperatiflerimizi ve kooperatifçiliği, partizanlık
ve sfyasî sömürüden kurtaran Bakanlığa en içten teb
riklerimizi sunarız.
Ayrıca, kooperatif girişimlerin, üyelerine ve dolayısıyîe yurt ekonomisine müspet katkılarım sağla
ması liçln, Köy tşknî Bakanlığının aldığı teşvik ted
birlerini bilhassa belirtmekte yarar görmekteyiz,
Köylümüze iş ve gelir imkânları sağlamak bakı
mından el ve el sanatlarının geliştirilmesi, küçük sa
nayi tesislerinin kurulması amacına yönelik eğitim ça
lışmalarının kooperatif gelişme sağlayıcı, üretimi ar
tırıcı ve boş zamanları değerlendirici bir tarzda ele
alınmış olmasını takdirle karşılıyoruz, bu hizmetin
daha etkin olarak yürütülmesini bekliyoruz.
Sayın üyeler, toprağı, suyu, bitkisi, hayvanı ile,
her açıdan ele alarak, kalkınması için çırpındığımız
köyün başta gelen unsuru, özü, köylüdür, köyde ya
şayan insandır. Bu bakımdan, köylülerimizin bugün
en çOk muhtaç oldukları, yarınından emin, sağlıklı,
neşeli ve varlıklı olabilmelerini sağlayacak her türlü
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sosyal haklardan ve sosyal güvenlik tedbirlerinden,
hiç zaman kaybetmeden, en yaygın biçimde fayda
landırılmasının sıkı takipçisiyiz. (A. P. sıralarından al
kışlar)
Bu cümleden olarak, bölgesinin öncüsü ve sorum
lusu olan muhtarlarımızın rahat çalışabilmesini temin
için, ödeneklerin bir an evvel kanunlaştırılması, üre
tici köylünün, ani bir tabiî afet karşısında varını yo
ğunu kaybederek çaresiz kalmasını önleyecek Genel
Tarım Sigortasının kanunlaştırılması en büyük arzu
muzdur.
Sayın milletvekilleri, 36 210 köy veya 88 553 yer
leşim ünitesinden oluşan kırsal kesimin dağınıklığı ve
her ünitenin sosyal, ekonomik ve malî yönden güçsüz
lüğü, bu ağa götürülen kamu hizmetlerini büyük ölçliJe etkisiz kıldığı hepimizin malumudur. Esasen, ül
kemizin en büyük sorunlarından biri ve başhcası
budur. Köy İşleri Bakanlığının, arza çalıştığım bu hu
susları dikkate alarak, köylerimizin modernizasyonu
konusundaki gayretlerini ve bu gayretlerin başarıya
ulaşması bakımından Toprak ve İskân Genel Müdür
lüğünün de yapmış olduğu reorganizasyomı isabetli
buMuğınnuzu İfade etmek isterim.
1977 yılından itibaren, seçilecek köylere, köy içi
yolları, kanalizasyon, köy konağı, kitaplık, çamaşırhasıe, cami, hamam, spor tesisleri gibi sosyal ihtiyaç
ların planlanıp uygulanmasına geçilmesini, köy kal
kınması açısından yeni ve olumlu bir yaklaşım ve
gelişim olarak görmekteyiz.
Deprem ve sel gibi tabiî afetlere maruz kalmış
bölgelerimizin acil ihtiyaçlarının giderilmesinde Köy
İşleri Bakanlığımızın gösterdiği gayretleri, toprak ve
tarım reformu bölgesinde kendisine düşen görevleri
başarı ile yürüttüğünü müşahade etmekteyiz.
1977 Malî Yılı Bütçesi toplam olarak 12 212 254 000
liraya ulaşan Köy İşleri Bakanlığının, sağlanan bu
kaynaklarla yapacağı hizmetler, tartışma dahi götür
meyecek nitelik ve özellikte olan hizmetler olup, îhtisalsı, tüm köylülerimizin ve köylerimizin emrinde
dir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, köye götürü
len hizmetlerin geçmiş yıllara dönük çok kısa bir
özetini, parasal geliş yönünden belirtmekte yarar gör
mekteyim.
1974 yılında, 4 101 219 370 lira olan toplam Ba
kanlık Bütçesi, 1975'te, 5 450 914 672 liraya, 1976Ma
ba rakam, 7 649 516 100 liraya ve 1977'de ise,
12 212 000 000'a yükselmiştir. Bu rakamı, para de
ğerindeki düşme oranı ile de değerlendirseniz, yine
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de bazı idraklere dar gelecek büyüklükte dev rakam
lardır.
Kısa ve özetle arza çalıştığımız bütçe rakamları vebu rakamlardaki artış nispetleri, Hükümetimizin kö
ye, köylüye götürdüğü hizmetlere verdiği önemi açık
ça ortaya koymaktadır.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, aziz
arkadaşlarım, kalkınma planımız ve Hükümetimiz
programının hedef ve strateîisi ile mutâhık olduğunu
müşahade etmiş bulunduğumuz Köy İşleri Bakanlığı
nın hizmet programını ve Bütçesinin milletimize hayırh ve uğurlu olmasını dilerken, bu hizmetlerin uy
gulanmasında hizmeti geçen ve geçecek olan, başta
sayın Köy İşleri Bakanı olmak üzere, Bakanlığın tüm
personeline başarılı dileklerimizi arz eder, Yüce He
yetinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tozkoparan,
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Züîfikâroğlu, buyurun efendim.
D. P, GRUPU ADINA ALİ ZÜLFİKÂROĞLU
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1977 Malî Yıh Köy İşleri Bakanhğı Bütçesi
üzerinde Demokratik Part5 Grupunun görüşlerini arz
etmek üzere huzurunuzda bulunmaktayım.
Değerli milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığı, köy
lerimizin hızlı kalkınmasını sağlamak amacsyle kurul
muştur. Köylerimizin kalkınması ise, Türkiye'nin kal
kınması demektir. Çünkü, nüfusun büyük kısmı köy
lerde yaşamaktadır. Bugün Türkiye nüfusunun 2/31sini köylerimSz oluşturmaktadır. Cumhuriyetin kuru
luşundan bu yana köylerimizi kaBundırmaktan bah
sederiz, «köylü efendimizdir» deriz, seçim zamanları
yaklaşınca da köylere dağılır ve köyü, köylüyü kal
kındırmak için düşündüğümüz parlak fikirleri sıra
larız; ama netice nedir? Köylerimizi hızlı kalkındır
mak amacıyîe 1963 yılının sonlarında kurduğumuz
Köy İşleri Bakanlığı, kuruluş amacını gerçekleştire
bilmiş midir?
İstatistikler hiç de iç açıcı değildir. Köyün ve köy
lünün hayat seviyesi ve geliri, diğer gruplara göre çok
düşüktür. Köyün ve köylünün millî gelirden aldığı
pay, sadece 1/4'dir. Bu rakamların ortaya çıkardığı
gerçek acıdır. Her üç Türk vatandaşından ikisi köy
lü olacak; bu iki vatandaş millî getrden 1/4 pay
alacak; geriye kalan bir vatandaş, millî gelirin 3/4'üne sahip olacak, sonra da, «Köylü efendimizdir» di
yeceğiz, «Köylü başımızın tacıdır» diyeceğiz. Bu samimryetsızMktir.
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Köyün ve köylünün hayat seviyesini hızla yük
seltmeye mecburuz. Bu ise, elbette sadece Köy İş
leri Bakanlığının yapabileceği bir iş değildir. Hüküme
tin tam olarak bu hedefe yönelmesi lâzımdır. Cephe
Hükümetinin, köylünün hayat seviyesini yükseltmek
yönünde tedbir aldığına bugüne kadar şahit olama
dım. Aksine, izlenen fiyat politikası köylüyü mağ
dur edici bir politikadır. Köylünün mahsulünün para
etmesini önleyici bir politikadır. Bırakınız ziraî ürün
lerin fiyatlarım yükseltici tedbirler, aksine, düşürü
cü tedbirler alınmaktadır. Patates ihraç edilerek, pa
tates fiyatları yükseltildi de, köylünün yüzü mü gül
dü? Sanayiciye tanıdığın vergi iadesi hakkından köy
lü yararlandı mı? Mısır fiyatları mı yükseliyor? Dışa
rıdan mısır getirin, fiyatlarını aşağıya düşürün. Ay
çiçeği, zeytin fiyatları mı yükselecek? Getir yurt dı
şından ne'bati yağı, düşür fiyatları; pamukta, fındık
ta, buğdayda, her mahsulde aynı politikayı uygula;
sonra da, «Ben köylünün dostuyum» de. Sosyal ada
letten bahsedilmez bu durumda.
Cephe İktidarı, köyü ve köylüyü, sadece oy açı
sından görmektedir. Cephe İktidarı için önemli olan,
köye ve köylüye hizmet etmek değil, hizmet ediyor
görünmektir. Bu koyu partizanlık bu Bakanlıkta yü
rütülmektedir. Adeta, hizmetle oy takas edilmek is
tenmektedir. Sanki, hizmetler milletin parasıyle değil
de, Sayın Bakanın celbinden gidiyormuş gibi pazar
lıklar yapılmak tadır. «Oyunuzu verin, şu hizmeti ge
tirelim; oyunuzu vermezseniz başlanmış hizmeti dur
duruşuz» tehditleri yapılmaktadır. Bu davranışlar bu
güne kadar kimseye yarar getirmemiştir; size de ge
tirmeyecektir. 1946'dan sonra Halk Partisi de aynı
yok başvurdu ama,. l^SOMe vatandaş, oyuyla, iktidar
dan uzaklaştırdı.
Bütçe Plan Komisyonunda A. P. oylarıyle bu yıl
kı Köy İşleri Bakanlığı bütçesine 3 milyar liradan
fazla ödenek konmuştur. Biz D. P. Grupu olarak, kö
ye götürülecek her hizmet için hükümetleri destekle
riz. Ancak, bu paranın bir seçim yatırımı olacağını ve
partizanca kullanılarak, oy avcılığı yapılacağını bili
yoruz.
Bugün Köy İşleri Bakanlığı bir parti merkezi ha
line getirilmiştir. YSE müdürlerinin çoğu, Hükümet
" partilerinin il başkanları gibi çalışmaktadırlar. «Kö
yün yolu yapılacak, suyu getirilecek» diye muhtar
ları, YSE müdürleri önce A. P. teşkilâtına yollamak
ta ve oradan emir ve onay almalarını tavsiye etmek
tedirler. Bu Bakanlık köylüye, nüfus kâğıdına göre
değil, parti rozetine göre hizmet eden bir bakanlık
haline getirilmiştir.
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1977 Senato seçimlerinde, Bakan bizzat, köy köy
dolaşarak, hizmetleri, ancak A. P.'ye rey vermesi ha
linde, getireceklerini, aksi takdirde, buraları ve dilek
leri geri çevireceklerini ifae etmişlerdir. Şimdi biz na
sıl olur da, bu 3,5 milyar liralık ek ödeneğin aynı
şekiîde kullanılmayacağına itimat ederiz?
Sayın milletvekilleri, Meclislerimiz köylü katılım
paylarım kaldıran Kanunu çıkartmakla çok yerinde
bir tasarrufta bulunmuştur. Ancak endişemiz, yıllar
dır, »arasım yatırdığı halde elektriğe kavuşmayan
köylerimiz şimdi daha uzun süre beklemek zorunda
kalacaklardır. Elektriğe kavuşmamış köylerimizin sa
yısı hâlâ çök yüksektir. Sayın Bakan, yılda 2 500
köye elektrik götürüleceğini geçenlerde beyan ettiBu hızla bu açığın kapanmasına imkân yoktur. 10 yıl
dan uzun bir Süre köylerimizi elektriksiz bırakama
yız.
Küçük sulama projelerine de gereken önemin ve
rilmediği üzüntüsünü taşıyoruz. Bu projelerle, dağı
nık ve seyrek yerleşme ünitelerine hayatiyet kazan
dırma imkânı mevcuttur.
Türkiye'mizin en mağdur bölgesi, şüphesiz ki, dağ
ve orman köyleridir. Bu bölgemizin insanları yol, su,
elektrik ve diğer sosyal hizmetlerden en az yararlan
makta ve mahrumiyet içinde bulunmaktadır. Bakan
lığın, bu bölgeler için planlar hazırlaması ve uygula
ması gereğine inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri, Hazine arazisinden topraksız
çiftçilerin yararlandırılması konusu da yeterince sü
ratli yürütülmemektedir. Mevcut topraklarımızın iş
letilmesi, hem memleket ekonomisi ve hem de işsizlik
açısından çok önemlidir.
Öte yandan, devlet ve bütçe imkânlarının köylü
ye yeterince aktarılmadığı da bir gerçektir. Geçen
yıl dağıtılan kredilerden en az payı tarım kesimi al
mıştır. Ziraate ayrılan kredi miktarı % 10'un altında
olup, sadece % 7 - 8 seviyesinde gerçekleştirilmiştir.
Sayın milletvekilleri, seçim bölgem olan Kahra
manmaraş'ın hangi köylerine şimdiye kadar elektrik,
su ve yol yapılmıştır? Hangi kazalarının hangi köy
lerine, kaç köye - Pazarcık, Türkoğlu, Andırın, Gök
sün, Elbistan, bunların hangisine - şimdiye kadar
elektrik verilmiştir? Ne zaman gelecektir? Şimdiye ka
dar bakılmamış da, bundan sonra mı bakılacaktır?
Bu üvey evlâtlıktan biz ne zaman çıkacağız, ne za
man kurtulacağız?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Ge
lecek, gelecek, yakında o da gelecek.
ALİ ZÜLFİKÂROĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri...
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HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Parasını yatırsaydınız gelirdi.
ALİ ZÜLFİKÂROĞLU (Devamla) — Parasını
yatırmışız biz elektriğin, üç sene oldu.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Kabahat sizde,
Köy İşleri Bakanlığında değil.
ALİ ZÜLFİKÂROĞLU (Devamla) — Biz para
sını yatırdık, parasını...
BAŞKAN — Sayın Özçeîik, Sayın Özçelik...
ALİ ZÜLFİKÂROĞLU (Devamla) — 23 köy,
parasını yatırmıştır...
BAŞKAN — Sayın Zülfikâroğlu, cevabını onlar
dan alacak değilsiniz, Sayın Bakandan alacaksınız.
Siz onlara cevap vermeyin.
ALİ ZÜLFİKÂROĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, sözlerimi burada bitirirken, Bakanlığın,
partizanlık yapmadan, ihtiyacı olan köylerimize, yol,
su, elektrik, toprak dağıtımı gibi hizmetleri götürme
sini temenni eder, Demokratik Parti Grupu ve şah
sım adına saygılar sunar, Cenabı Allah'tan bu Bakan
lığın Bütçesinin memleket hizmetlerine hayırlı ve
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (D. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zülfikâroğ
lu.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Halit
Kahraman, buyurun.
M. S. P. GRUPU ADINA HALİT KAHRAMAN
(Diyarbakır) — Muhterem Başkan, Yüce Türk mil
letinin aziz temsilcileri; Miİlî Selâmet Partisi Grupu
adına Köy İşleri Bakanlığının 1977 yılı Bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi, tenkit ve- temennilerimizi arz
etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Yüzyıllar boyunca kaderi ile başbaşa kalmış, top
rak ve insan münasebetlerinin ötesine varamamış
olan Türk köylüsünün ve köylünün topyekûn kalkın
masını düşünmek, maddî ve manevî gelişmede büyük
bir kuvvet ve kaynak olduğu bilerek hizmete girmek
zor olduğu kadar, bugün de Grupumuzun önemle
üzerinde durduğu meseleler arasındadır.
Bunda bütün siyasî iktidarların ittifak etmesi ge
rektiğine inanmaktayız. Cumhuriyetin kuruluşu ile,
köye dönük kamu hizmetlerinde yeni bir dönem baş
lamış, nitekim 1924 yılında Köy Kanunu yürürlüğe
girmiştir. Yurdumuzun yaygın, hızlı ve dengeli kal
kınmasında, sanayileşmenin önemi yanında, köy ve
köylü meselelerinin de büyük bir ağırhk taşıdığını
kabul etmek lâzımdır. Köylümüzün, çiftçilerimizin in
san haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşama şartlarının
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gerçekleşmesi en büyük hedeflerimizden biridir. Biz
inanıyoruz ki, köy kalkınması aslında çok yönlü bir
meseleler topluluğudur. Teknik ve politik güç orada
dır. Nüfusumuzun % 60'dan fazlasının yaşadığı köy
lerimizin ekseriyeti, altyapı hizmetleri dediğimiz yol,
içme, sulama suyu ile, elektrikten yoksun bulunması
dır. Yine bilindiği üzere, köy yerleşimi ve köyde ya
şama şartları umumiyetle memnuniyet verici değildir.
Hakikatte köy kalkınmasını yurt kalkınmasında itici
bir güç olarak kabul ettiğimiz bu Bakanlıkta, hizmet
lerin teşkilâtları ileri ilkelere doğru maalesef yönel
memiştir.
Tahminen 80 bin üniteden, 36 bin muhtarlıktan
ibaret bu hizmet sahasına Bakanlık gereği gibi elini
uzatmamakta, ilçe ve köy seviyesine inememektedir.
Bu da elbette bir talihsizliktir. Köy yolları şebekele
rinin il ve devlet yollarına bağlantılarını sağlamak
suretiyle ova, dağ eteği ve orman köylerinin yolları
yapılmalı, iklim şartlarına göre makine parkı ve hiz
metin süratle ifasına çalışılmalıdır. Bu bakımdan,
önem arz eden makine parkı için Dördüncü Beş Yıl
lık Plan içinde ne şekilde bir hazırlık yapıldığını yet
kili Bakandan öğrenmek isteriz.
Kış aylannda, özellikle Doğu ve Güneydoğu böl
gelerinde köylerimizin şehirlerle irtibatı kesilmekte
dir. Buna göre, yıllık çalışma planları, yılın müsait
aylarında meskûn yerlerde yaygın bir çalışma halin
de yapılması şeklinde düşünülmekte midir?
Geri kalmış, bakımsız veya gelişmekte olan ille
rimizde yeterli ve sıhhî içme suyuna, elektriğe köylü
müzü kavuşturmak, Devletin başta gelen görevleri ol
makla beraber, bu yıl köye giden hizmetlerden pay
alınmaması, bilhassa ormandan, fakir köylerimiz için
yararlı olacaktır ve memnuniyet vericidir.
Sayın milletvekilleri, Köy îşleri Bakanlığının 1964
yılından beri bütçesi, artan bir büyüme hızıyla geliş
miştir. Bu yıl Hükümetin carı, yatırım ve transfer
harcamaların ödenek toplamı olarak 8 084 878 000
Türk lirası ile, Bakanlığa bağlı Toprak ve İskân Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinden 629 518 000 Türk lirası
teklifle beraber, bunun, Bütçe Karma Komisyonun
da 3 172 768 000 Türk lirasıyle birlikte huzurumuza
geldiğini görmekteyiz.
Biz, bu Bakanlığa ayrılan ödeneklerin, köy ve kö
yün kalkınmasında gerçek manada ve her türlü par
tizan görüşlerin dışında sarf edilmesini arzu etmekte
ve bunun üzerinde de önemle durmaktayız. 1976 yılı
Köy Yolları Programında, Üçüncü Beş Yılhk Kal
kınma Planında da öngörüldüğü üzere, köylerimizin
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ananıerkezlerle irtibatını sağlayacak grup köy yol
larının öncelikle ele alınması, Doğu Anadolu Bölge
si ile orman içi köy yollarının yapılmasına özel bir
ehemmiyet atfedilmelidir. Bir misâl olarak, Sayın Ba
kandan, Diyarbakır ili 1976 köy yolu ile içme suları
programının gerçekleşme oranlarım öğrenmek iste
riz.
Malum olduğu üzere, vatandaşlarımız depremden
dolayı da bu bölgede büyük bir felâkete de duçar ol
muştur. Gerek program içi ve gerekse program dışı
protokollerle kaç köye yolun, suyun temin edildiği;
1977 programının ise, bilhassa geri kalmış bu yöre
lerde ve yeni deprem sahalarında ne şekilde tespit
edilerek uygulama yapılacağını, yine Sayın Bakandan
Meclis huzurunda bizleri tenvir etmelerini rica etmek
teyiz.
Uzun vadeli programların hazırlanmasında 1982
yılı sonuna kadar yurdumuzda susuz ünite kalmaya
cağı beyan edilmektedir. Ancak, bu yörelerin süratli
ve âdil esaslar içerisinde yapılmasından gurur duya
rız. Köye medeniyetin ışıkla gireceği kabul edilirse,
bütün Türkiye'de 7 519 köyün elektrikli olmasına
mukabil, 28 691 köyün elektriksiz olması hiç de iç
açıcı değildir.
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili
yatırımlar köylümüzü belirli bir yaşama düzeyine ka
vuşturacaktı. Bu açıdan, tarla için geliştirme, mün
ferit sulama, drenaj ve toprak ıslâhı, toprak muha
faza ve havza ıslâhı, Toprak - su araştırma kredi hiz
metleri köylünün sosyal ve ekonomik gelişmesine ge
lir ve verim kaynaklarının artmasına sebep olacaktır.
Bu bakımdan, uzun vadeli de olsa, Toprak - su en
vanteri etütleri, gölet ve akarsularla, taşlık arazilerin
ıslâhına, sulama çalışmalarına hızla devam olunma
lıdır. Bilhassa Güneydoğu Anadolu'da bugüne kadar
toprak - su kooperatifleri kurulmak suretiyle çiftçi
lerin teşkilâtlandırılmaları hakkında Bakanımızın gö
rüşünü öğrenmek, hizmetin faydalı neticelerini gör
mek isteriz.
Öğrenmek istediğimiz diğer bir husus da, Urfa
ilinde toprak ve tarım reformu sonuçlarının ve bu
konuda Bakanlıkla yapılan işbirliğinin ne safhada ol
duğudur. Türkiye'nin gelişmekte olan illerinden Ço
rum ve Çankırı özel kalkınma projesi hakkında bilgi
edinmek, Güneydoğu Anadolunun kalkınması gibi bir
çalışma da Bakanlıkça düşünülmekte midir? Bunun
da izahım rica etmekteyiz.
Sayın üyeler, toprak * insan münasebetleri çok es
ki zamanlardan beri belli başlı bir sorun olarak süre-
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gelmiştir. Bilindiği üzere, o zamanın şartlarına uygun
bir toprak düzeni kurulmuştur. Meselâ, Güneydoğu
Anadolu başta olmak üzere, bu toprak düzeni İslâm
Hukuku esasına dayanmakta idi. 1945 yılında çıkarı
lan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu uy
gulamaları sonunda, 1947 ile 1972 yılları arasında
8 116 köye 25 milyon hektara yakın toprak Hazine
adına kaydı yapılarak 446 825 aileye 22 054 283 hek
tar arazi dağıtmış ve 3,5 milyon dekar toprak ise me
ra olarak, edindiğimiz bilgilere göre, tahsis edilmiş
tir.
Bugün Toprak iskân Genel Müdürlüğü bu konu
larda ne gibi çalışma yapmaktadır? Büyük ihtilâflara
bazen sebebiyet verilen Hazine arazilerinin kiralan
ması nasıl olmaktadır? Bilgi edinmek isteriz. Ayrı
ca, dış veya iç göçlerle yerlerini kaybedenleri yeteri
gelirli ekonomik aile üniteleri haline getirmek Bakan
lığın aslî görevi olmalıdır. Bu konuda bilhassa köy
konutlarının tespit ve yapılmasına, bilhassa deprem
bölgelerinde şiddetle ihtiyaç vardır.
Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, Grupumuz adı
na, aşağıdaki teklif ve temennileri arz etmek istiyo
rum :
Köy kalkınmasında görev alan teknik personelin
bühassa mahrumiyet bölgelerinde maddî yönden tat
min edilmeleri ve yeterli kadro tahsisi sağlanmalıdır-.
Köy altyapı hizmetleri olan hedeflerine ulaşabil
mesi için makine yenileme ve dengeleme projesi ile
ilgili makine revizyon projesi ile kuraklık mücadele
sine önem verilmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu gibi,
bugün Türkiye'mizde sulama projelerini haîledememişiz. Mahsulümüzün geleceği
hava şartlarına ve
mevsiminde yoğun yağışlara
bağlı bulunmaktadır.
Bilhassa Güneydoğu Anadoîomuzdaki tarım arazile
ri, Mart sonu, Nisan ayı içinde gerekli yağışı alama
yınca kavrulup gitmekte, millî gelirin büyük erozyon
tahribatına da sebep olan çay ve derelerden fayda
lanmak artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Talihini ta
biî şartlara bırakmayan Batı devletlerinde ve Ameri
ka'da olduğu gibi, bu akarsulanmızın üzerine kurula
cak göletlerle, cazibeli pompa ve yağmurlama sula
ma metotlarını geliştirmemiz zaruretine inanıyor ve
bu sahada hızh çalışmalara girmemizi bekliyoruz.
Toprak İskân Genel Müdürlüğünce
Türkiye'de
deprem kuşağındaki köyler tespit edilmeli, oraya, is
kân fonundan, gerekirse kredi ve işbirliği sağlanarak,
köy iskân projeleri yapılmalıdır. Köylerin imarı ve
modernizasyonu için Devletçe gerekli tedbirler alın
malıdır.
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Muhterem arkadaşlar, 1977 yılı Köy işleri Ba
kanlığı Bütçesi memleketimize, köylümüze, milletimi
ze ve Bakanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu olması
dileğiyle Yüce Meclisin değerli üyelerini saygı ile se
lâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman.
Sayın Eken, buyurun efendim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar).
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri;
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişisel ola
rak sözlerime başlarken, büyük insan rahmetli Ata
türk'ün 1 Mart 1922 yıhnda Millet Meclisini açış ko
nuşmasının bir parçasını hatırlatmak suretiyle eleş
tirilerime devam etmeye çalışacağım :
«Efendiler, ulusumuzun çiftçilikteki emeğini, çalış
masını çağdaş ekonomik tedbirlerle son ölçüsüne ka
vuşturmalıyız. Köylünün emeğinin sonuç ve verim
lerini kendi çıkarı ve yararı adına son ölçüsüne var
dırmak ekonomik siyasetin temel özüdür» demiştir.
Aradan 55 yıl geçmesine rağmen, nüfusumuzun
büyük çoğunluğunu teşkil eden köy ve köylümüzün
sorunlarını henüz çözümlememiş, toprak ve iskân iliş
kileri halledilememiş ve köylerde yerleşim olanakla
rını kolaylaştırmak için etkin ve sıhhatli tedbirler alı
namamıştır. Köy işleri Bakanlığının kayıtlarına göre,
yurdumuzda mevcut 65 277 yerleşim ünitesi mevcut
olup, bunların % 60'nm dört mevsimde geçit veren
ve teknik standartlara uygun büz, menfez ve köprü*
sü yapılmış, stabilize kaplanmış köy yolu yoktur. Yi
ne, 65 377 yerleşim ünitesinin % 40'mda her zaman
sıhhatli akan, sıhhî içme suyu bulunmamaktadır.
YSE'nin kayıtlarında, yapılmış gibi gösterilen bu
hizmetlerin müteahhit kayırmalar sonucu, iyi işler te
sislerin yaptırılmayışı ve politik mülahazalarla pro
jelerin tam uygulanmayışı
çeşmelerin çoğunda bir
damla suyun akmadığını görüyor ve üzülüyoruz. İn
sanoğlunun aya çıktığı teknolojik çağda, şu anda kar
ve yağmur, dere ve ırmak suyu içen kırsal köylerimi
zin bulunduğunu görüyoruz. Köyde doğum yapama
yan genç kadınlarımızla, herhangi bir yaralanmadan
mütevellit hayvan salları, üzerinde kanları ılgıt ılgıt
akarak şehir merkezine getirilen çilekeş köylü vatan
daşlarımızın, yağmurda, karda tipide ve çamur der
yası içinde binbir müşkülâtlarla süründüklerini göre
rek şahit oluyoruz, büyük üzüntü duyuyoruz. İzah
etmeye çalıştığım sahneler Çorum'da, Kastamonu'da,
Sivas'ta, Hakkâri'de ve yurdun birçok illerinde halen
mevcuttur.
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Türkiye'de bunların var olduğunu bilmeyenler ca
hildir. Bu itibarladır ki, rahmetli Atatürk'ün bir sö
zünü daha hatırlatmak istiyorum :
«Biz, cahil dediğimiz zaman, okulda okumamış
olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz, İlmî hakikati
bilmektir. Yoksa, okumuş olanlardan en büyük ca
hiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden, hakika
ti gören hakiki âlimler çıkabilir» demiştir.
Bütün bunlara rağmen, Köy İşleri Bakanlığının
adaletsiz yatırımlarında ısrar etmesi, eşitlik prensibi
ne riayet etmediğini kanıtlamakta. Yol hizmeti girmiş
oian köy yollarına asfalt kaplama yaptırılması, su
hizmetine kavuşmuş köylere terkoz ve şebeke suyu
yatırımlarının da bulunması, Anayasamızın 12 nci
maddesindeki eşitlik ilkesini yatırım yönünden ihlâl
ettiklerini göstermektedir.
Köy yollarının yapımı için alınan makinelerin, yol
hizmeti geri kalmış illere, arazinin dalgalı durumu,
ham yol durumu, mevsim şartları ile benzeri kıstas
lar nazara alınarak dağıtılmamış ve her yönden geliş
miş illerimizin yapılmış olan köy yollarının asfalt
kaplamasının yapılmasına yeni arabalar ve araçlar
verilmiştir. Çorum'da üç senedir programa girmiş
olan köy yolları nıakinesizîik yüzünden yapılmazken,
bu gibi tasarrufların eşitlik ilkesiyle bağdaştığı iddia
edilemez kanaatindeyim Sayın milletvekilleri, Devlet
ve hükümet bu gibi adaletsiz yatırımlardan kaçınma
lıdır. Kırsal alanda geri kalmış Orta Anadolu illeri
ile Doğu ve Güneydoğuda yaşayan insanlara ne Dev
letin, ne de Hükümetin zulüm yapmaya hakkı yok
tur. Kaldı ki, hizmet götürmek hükümetin aslî görev
lerindendir.
Topraksu Genel Müdürlüğünün yaptığı küçük
sulama işleri de adaletsizce yürütülmekte. Devamlı
gelişmelere yönelik çalışmalara ağırlık verildiği gö
rülmektedir. Bu politika doğru değildir. Geri kalmış
illerdeki köylerimize ufak çapta olan toprak - su hiz
meti hızla sokulmalı, millî servetin tarım alanında ge
ri kalmış köylerde de artırılması sağlanılmahdır. Ak
si halde, hepsinin başında bulunduğu Cephe Hükü
meti büyük vebal ve günah almış olacaktır. Diğer ta
raftan, bir sınıf içinde oluşan, bir bayrak altında ya
şayan asil milletimizi, meydanlarda nutuk atarak,
«müreffeh Türkiye» iddiasında bulunarak, kandırmak
kolay olmayacaktır. Vatandaşlarımız eşit idare, eşit
yatırım istemekte, partizanlığın, cepheleşmenin reji
me zarar vereceği endişesini taşımaktadır.
Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan Demire!,
bütçe müzakerelerinde, Türkiye'yi güllük gülistanlık
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göstermeye çalıştı. Teknolojik çağda kaplumbağa yü
rüyüşü ilerlememizi hızlı kalkınma hamlesi olarak
göstermek istedi. İşte, yukarıda kısaca açıkladığım
gibi, kalkınan Türkiye'nin dramı bu.
Cephe İktidarında yapılan memur kıyımlarının en
fazlası Köy İşleri Bakanlığında yapılmış. Genel mü
dürlük, genel müdür muavinliği ve bölge müdürlüğü
yapan teknik elemanlar, dünyada bir örneğin rastlan
mayan biçimde, kendi maiyetlerinde çalışmış olan sı
ra müdürlüklerinin emrinde çalıştırılmak istenmiştir.
İşte, bunlar dinciliktir, bunlar 1960 ihtilalinden önce
bile yapılmamış olan kıyımlar ve kinciliklerdir. Genç
ler, birbirine, Cephe İktidarında, tekrar düşürülmüş,
Türkiye efsaneler diyarı haîine sokulmak istenmekte
dir.
Bu partizan idarede kıyım, garez, kin ve intikam,
failleri meçhul cinayetler, mezhep kavgaları 1960 ih
tilalinin boyutlarını aşmıştır.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Ne alâkası var
bunun?
BAŞKAN — Sayın Özçelik, durup durup oradan
yerinizden itiraz etmeyin. Sizin ne alâkanız var ko
nuşulanla. Orada konuşup konuşup, dönüp itiraz edi
yorsunuz. Lütfen susun ve dinleyin.
ETEM EKEN (Devamla) — Cumhuriyet Halk
Partisine oy veren köylerin yol, su, elektrik işleri 1974
senesinde programa girmişken, hizmetler yapılmamış,
programlar gerçekleşmemiştir. Bu köylerin, programa
üç senedir girmiş köy yolları, içme suları yapılmaya
rak, yeniden ek programlar yapılarak, Adalet Parti
sine oy veren köylere ikinci kez hizmetler verilerek
ayrıcalıklar yapılmış, Anayasamızın 12 nci maddesin
deki eşitlik ilkesi bizzat Köy İşleri Bakanlığınca ih
lâl edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, bunlar doğru değildir. Bu
millet, bu Devlet hepimizin devleti, hepimizin milleti
dir. 27 senedir...
BAŞKAN — Sayın Eken, vaktiniz doldu, lütfen
son cümlenizi söyleyiniz.
ETEM EKEN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın
Başkanım.
Sayın milletvekilleri, İkinci Dünya Harbinin he
men ardında Sovyet tehlikesine maruz kalacak mem
leketlere yardım için hazırlanan 12 Mart 1947 sene
sindeki Truman Doktrinini takiben, ilk dozer ve
grayder Türkiye'ye 1948 senesinde girmiş oldu. Bun
ları izah etmekteki maksadım, Sayın Demirel'in ve
Adalet Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililere ne,..
BAŞKAN — Sayın Eken, son cümlenizi söyleyin
lütfen.

— 229 —

M. Meclisi

B : 54

ETEM EKEN (Devamla) — Evet efendim, biti
riyorum Sayın Başkanım.
Teknoloji gelişmemiş, ilk dozer ve grayder 1949'
da hizmete girmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ne yap
mışsa amele gücüyle yapmıştır. Bu şartlar altında ço
ğunlukla köyde yaşayan halkımızın, medenî memle
ketler seviyesine çıkamadığım söylemek...
BAŞKAN — Saym Eken, vaktinizin bittiğini söy
lüyorum size. Son cümlenizi söyleyin diye rica edi
yorum. Aksi halde sözünüzü kesmeye mecbur kah
rım. O sayfanın tamamım okumanız mümkün değildii'.

ETEM EKEN (Devamla) — Sayın Başkanım, son
cümlemi söylüyorum. Dinlerseniz anlarsınız Sayın
Başkanım.
BAŞKAN — Efendim dinliyorum ve anlıyorum.
O sayfayı bitirmek istiyorsunuz ve buna imkân ol
madığını söylüyorum efendim.
ETEM EKEN (Devamla) — Sözlerime son verir
ken, Bütçenin hayırlı olması dileğiyle Yüce Heyeti
nize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar).
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın
Eken.
Buyurun Sayın Köy İşleri Bakanı. (A. P. sırala
rından alkışlar).
KÖY Î,ŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C.
Senatosu İstanbul Üyesi) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri;
Köy îşîeri Bakanlığının 1977 yılı Bütçesi münase
betiyle şahsı ve grupları adına söz alarak, Bakanlığı
mın hizmetlerinin daha iyiye götürülmesi hususunda
dilek ve eleştirilerini esirgemeyen sayın üyelere şük
ranlarımı sunarım, teşekkürlerimi sunarım.
Köy İşleri Bakanlığı, Yüce Meclisimizin devamlı
alâkasına mazhar olmuş, hizmetleri yakından izlen
miş, köy ve köylü kalkınmasına büyük değer veren
Yüce Meclisimiz, devamlı surette Köy İşleri Bakanhğıyle, hizmetleriyle yakından ilgilenmişlerdir. Bu il
gi, Bakanlığın gelişmesinde büyük katkısı olan, mih
netle anacağımız iyi bir alâkadır ve köylümüzün, kö
yün yararına cereyan etmiş bir alâkadır. Bu alâkanın
devamı, Köy İşleri Bakanlığı mensuplarına daha iyi
hizmet etme yolunda yol gösterici, istikamet verici
dir.
Bu nevi görüşmelerin yapılması Bakanlık camiası
na şevk verir, azim verir, kendilerini yeniden hizme
te yöneltmede istikamet verir. Bu nedenle de teşek
kürlerimi tekrarlıyorum.
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Sayın milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığı 1976 yı
lı içerisinde minnetle anacağımız takdirkâr ifadele
rinize muhatap olan icraatlar sürdürmüştür. Bu ic
raatları özetlemek lâzım gelirse, bulgulamak lâzım
gelirse, şunları söyleyebiliriz :
Köy hizmetlerine büyük ölçüde yenilik getirilmiş
tir. Bu yenilikler, köy yolu geometrik standartları
yükseltilmiştir. İleriden beri 6 metre genişliğinde de
vam eden köy yolu yapımı, 9 metreye; köy yolu üze
rindeki köprüler 4 metreden 6 metreye çıkarılmış
tır.
Yeni bir kar mücadele programı geliştirilerek, ilk
defa tatbikat sahasına konulmuş bulunmaktadır. Bu
güne kadar Köy İşleri Bakanlığı bünyesi içerisinde
yapılan kar mücadelesi, mevcut inşaat makineleriyle
ve bu makinelerin gayri iktisadî bir şekilde kullanıl
ması suretiyle yapılmış ,gelmiştir. Bu yıl ilk defa kar
mücadelesi için yeni bir proje geliştirilmiş ve 40. bin
kilometre köy yolunun kar bakımı bir esasa bağlan
mıştır.
Bu esastan hareketle, yeni ekipman, malzeme, araç
ve gereç ikmal edilmek üzeredir. Bunun için yapılan
ticarî anlaşmalar son safhasına gelmiştir. 40 bin ki
lometre kar bakımı köy yollarımızda yaptığımız za
man, anagrap köy yollan dört mevsim açık buluna
cak, bu suretle, hiç olmazsa, köylerimizin, 36 bin
muhtarlığın 10 bini doğrudan doğruya bu yollardan
istifade edecek, diğer 26 bin köyümüz de yola yak
laşmış olacaktır.
Köylümüz motorlanmıştır, tarıma büyük ölçüde
motor girmiştir. Bu nedenle, emniyetli ve dört mev
sim geçişe müsait yol şebekesinin geliştirilmesi, Ba
kanlığımın bu yılkı çalışmaları içerisinde ciddî bir
hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için birçok güzergâhlar,
birçok meyiller, birçok kurplar buna göre tashih edil
mektedir. Artık, köy yolları üzerinde trafik akımı
nın süratle büyüdüğünü yakından müşahede ediyo
ruz.
Trafik akımı bazı köy yollarımızda günde 250'nin
üzerine ulaşmıştır.
Köylü çocuğu okumak istiyor.
Köylü, ürününü emniyetli bir şekilde her zaman
pazara arz etmek istiyor.
Köyün sağlığı, çok önem verdiğimiz bir mevzu.
Bütün bu meseleleri, sağlık, sosyal, kültürel ve
ekonomik meseleleri bu yollarda emniyetli ve dört
mevsimde cereyan ettirebilmek, Bakanlığın hedefleri
arasındadır ve bunun için ciddî çalışmalar içerisinde
bulunmaktadır.
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Meclislerimizin de alâkalarıyle katılma payları
kaldırılmıştır. Katılma payının kaldırılması MC Hü
kümetinin programında mevcuttur. Bu programa uy
gun olarak, Sayın Demirel ve arkadaştan tarafından
verilmiş olan teklifin Meclislerimizce benimsenip ne
ticeye bağlanması olumlu bir hareket olmuş, esasen
programın yapılmasıyle birlikte, Bakanlığım 1975 Ni
san ayından itibaren katılma paylarını hiç bir ilde,
idarî bir kararla, almamıştı.
Yine bu yılkı getirdiğimiz yeniliklerden biri de,
toprak iskân teşkilâtı ve bu teşkilâtın çalışmalarına
verilen yöndür.
Bildiğiniz gibi, köylerimiz, yapılan bunca hizmet
lere rağmen, aradan geçen 55 sene zarfında, Cumhu
riyet dönemlinde, arzu edilmiş bir düzeye henüz ulaş
tığı iddia edilemez. Köylümüzün evleri, fizikî kalkın
ması alâkadan uzak olmuştur. Toprak İskân Genel
Müdürlüğü, daha ziyade, dışarıdan gelen göçmenlerin
yerleştirilmesi gibi, toprak tevzii gibi meselelerle uğ
raşmış; fakat başarılı şekilde uğraşılmış; fakat köylü
müzün iskâm, köyün fizikî kalkınması, köyün geliş
tirilmesi hususunda ciddî atılımlar gösterememiştir.
Toprak İskâna bu yıl bilhassa bu görev verilmiş ve
buna göre yeni bir teşkilâtlandırmaya tabi tutulmuştur.
Toprak İskân Genel Müdürlüğü bundan böyle, kö
yün kalkınması, altyapısının yapılması, gelişen köy
lerde İmar planlarının düzenlenmesi, köyün gelişme
sine yardımcı olunması, gelişen köylerde yeni mesken
yapımları için mesken sahalarının ayrılması gibi hiz
metlere dönüştürülmüş bulunmaktadır. Benzetmek doğ
ru olursa, belediyelere nasıl İller Bankası ve İmar ve İs
kân Bakanlığı çeşitli hizmetler götürmekte büyük ba
san ile hareket etmişse, bundan böyle de, Toprak İs
kân Gend Müdürlüğü, köylerin kalkınması ve kö
yün beldevî hizmetlerinin yerine getirilmesi, altyapı
hizmetlerinin yapılması hususunda yeni bir organizas
yon içinde çalışmalara başlamıştır. Aynca, Toprak İs
kân Genel Müdürlüğü, depremden evvel, depreme ma
ruz köylerin depreme dayanıklı bir hale getirilmesi için
de yeni bir girişimde bulunmuştur. Bu da, ilk defa
bu sene ele alınmış ciddî bir projedir. Bu projemize
Avrupa İskân Fonu alâka göstermiş, kendilerine sun
duğumuz proje alâka görmüş ve 120 milyon tutarın
da bir krediyi ilk ağızda ve tatbikatta görecekleri ba
şarıya göre bunu geliştirmek vaadiyle de bize tahsis
etmiş bulunmaktadırlar. Bu suretle, 1977 yılından iti
baren, deprem kuşağı üzerinde bulunan ve gelişmemiş
yörelerdeki köylere öncelik verilerek, köylerimizin dep
reme dayanıklı bir hale getirilmesi meselesi Yüce Mec
lisin de alâkasıyla tahakkuk etmiş bulunmaktadır.
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7 500 köyümüz deprem kuşağı üzerinde, birinci dere
ce deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Bu köylerden
3 800'ü aynı zamanda gelişmemiş yörelerdeki köyler
dir. Onun için bu 3 800 köy önceMkle ele alınacak,
her sene 250 kadar köy bu suretle, yeniden, dep
reme dayanıklı bir hale getirilecektir. Bu çalışmalar
içerisinde köylerin merkezîleştirilmesi, köylerin bir
ekonomik bütün haline getirilmesi, sosyal yapısına
zarar vermeksizin ekonomik gücünü artırmak, daha
toplu bir hale getirilmek için de, elbette bu proje içe
risinde çalışmalara yön verilecektir.
İçme sulannda kapalı devreye geçme zamanı gel
miştir. «Şehirde, -kasabada ne varsa, köyde o olsun»
büyük hedefine yaklaşabihnemiz için, köyün de evin
de, ahınnda su bulundurmak zamanı gelmiştir. Bu fi
kirden hareket eden Hükümetimiz, bu yıl 3 000 köyde
kapalı devre yapımını gerçekleştirmiştir. Burada tasar
rufa riayet etmek ve yapılmıştan tekrar yenileştirme
yerine, her sene programa alacağımız köyleri bu şek
le getiriyoruz. 1977 ydında da yeniden programa ala
cağımız köy içme sulannı, eğer suyu yeterli ise, kapa
lı devre haline getireceğiz. Bir yıl içerisinde 3 000 köyün
evine ve ahırına su getirebilmeyi takdirlerinize arz
ediyorum.
Köy içme sulannda, grup içme sularının sağlıklı
bir biçimde işletilemediği Bakanlığımız tarafından tes
pit edilmiş bulunmaktadır. Grup içme sulannda, bil
hassa grupun başında bulunan köylü vatandaşlanmızın, suyun tamamına sahip olma gibi bir istekten ha
reketle, grupun sonunda bulunan köylere zaman za
man suyun gitmediği Vakıası karşısında, grup köy
içme sulanna işletilme ve bakımının Bakanlıkça ele
alınması zorunluluğuna inanmış ve bu hedefe dö
nüşmüş bulunuyoruz.
Kıymetli arkadaşlarım, Yüce Meclisten çıkmış olan
TEK Kanunu ile köy elektrik işleri Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığına, yani TEK Genel Müdürlü
ğüne verilmiş bir görev olarak Uç yıldır bu Bakanlık
tarafından yürütülmektedir. Bu yönüyle, Bakanlığıma
sorulmuş olan bazı soruların cevaplandınlması, o Ba
kanlığın görevlerine tedahül anlamım, taşıdığından,
cevapsız kalacaktır.
Toprak - Su çalışımuanmız köylümüzün alâkasına
mazhar olmaktadır. Toprak - Su hizmetleri, verimi
yükseltici, doğrudan doğruya köyün ekonomik geliş
mesine katkısı olan ve tesirleri hemen gözüken cid
dî faaliyetlerdir. Bir köyde yapılan bir gölet, bir ka
nal, bir drenaj, bir toprak tesviyesi, toprak bütünleş
tirilmesi, toprak ıslâhı derhal verime tesir eden çok
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kıymetli bir unsur olarak köylümüzün takdirine mashar olmaktadır,
Tetkıkatımız, köylümüzün Topraksu hizmetle
rine karşı alâkasının büyüdüğünü göstermekledir. Bu
Genel Müdürlük 10 seneyi aşmış olan çalışmaları içe
risinde bilhassa son dört beş yıl içerisinde varlığını da
ha iyi göstermiş, elemanları tecrübe kazanmış, bilgi
kazanmış; verimli faaliyetlerini geliştirmektedirler.
Yüce Meclisimizin, ona niyabet eden komisyon
larımızın bu Genel Müdürlüğün çalışmalarına kar
şı gösterdiği alâkayı şükranla karşılıyor ve bu yön
de yapılmış olan ödenek artırımlarının isabetli oldu
ğuna işaret etmek istiyorum^
Bu Genel Müdürlüğün çalışmalarının Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü ve
TEK Genel Müdürlüğü ile de ilgili bir şekilde cere
yan etmesi belli sakıncalar yaratmaktadır. Bazen, iş
birliği, koordinasyon güçlükleri, yatırımı geciktirici
fonksiyon ifa ediyor. Bu hususu önleyici Teşkilât Ka
nunumuz Yüce Meclisin huzurundadsr. Bakanlık, Mec
lislerden geçip, numara aldığı halde veto edilmiş olan
bu Kanunu yine Meclislerimizin huzuruna sunmak
suretiyle, kendisine düşen görevi ifa etmiştir. Bandan
böyle Yüce Meclisin göstereceği alâka ölçüsünde bir
an evvel Bakanlık Teşkilât Kanunu çıktığa takdirde
bu nevi koordinasyon güçlükleri ve bundan meydana
gelen yatırım gecikmeleri önlenmiş olacaktır.
Aziz milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığı gibi, hiz
metlerini ve mevcudiyetini tüm milletimize ve Yüce
Meclisimize kabul ettirmiş olan bir bakanlığın kuru
luş kanununun olmaması şanssızlıktır. Kendi hizmet
dönemimizde bu, teşekkül etmiş bir kusur gibi gös
terilmek istenirse de, böyle değildir. Kanunu Yüce
Meclisler çıkarmıştır, Meclislere mal olmuştur, Mec
lislerden çıkmış olan kanun veto edilmiş; Bakanlık
derhal bu dönem içerisinde alâkalanmış, ilgili (komis
yonun da kıymetli - alâkalarıyla kanun Yüce Meclisi
mizin huzurunda ve 63 ncü sırada bulunmaktadır.
Alâkanızı ve bir an evvel çıkarılması hususundaki gay
retlerinizi saygıyla arz ederim.
«
Kıymetli arkadaşlarım, Türk kooperatifçilik ha
reketini kendi görüşümüze göre? fakat samimiyetle,
kooperatifçiliğin Türk ekonomisine yararlarının sami
miyetine inanarak yürütmeye çahşıyoraz, Partilerin
görüşlerinde, meseleye bakış tarzlarında değişiklikler
.olabilir. Biz kooperatifçiliği şöyle istiyoruz; Kolekti
vizme kaçan, hür olmayan zorlayıcı kooperatifçiliğin
karşısındayız. Üretim araçlarının tek elde toplanniasmı teşvik eden, artıran kooperatifçiliğin de karşısın-
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dayız. Üretimi tek elde toplamanın verimi düşürece
ğine inanıyoruz. Bir çok misaller de bunun böyle ol
duğunu açık gösteriyor. Bir misal sunmak lâzım gelir
se, Çankırı'da süt inekçiîiğiyle uğraşan bir koope
ratifimizde ithal malı hayvanların birim başına ve
riminin 8 kiloya düşmüş okluğu esefle görülmektedir.
Ortalama 20 kilodur. Yani bunu bir misal olarak ver
dim. Müştereken verimi yükseltici kooperatif hare
ketleri başarıya ulaşmıyor. Yalnız, verimin değerlen
dirilmesi, ürünün değerlendirilmesi, ürünün muhafa
zası, pazarlanması, boş zamanın
değerlendirilmesi,
köylüye el sanatları öğretilmesi hususlarında koope
ratifçiliğin büyük bir güç olduğuna inanıyor ve bu
görüşe göre de kooperatifçilik hareketini destekleme
ye devam ediyoruz.
Bunu bir iki rakamla da kanıtlamak icap ederse,
son sunduğumuz bütçede 750 milyon mertebesinde
oîan Kooperatif Destekleme Fonu üç sene evvel 40
milyon civarındaydı. Bu iki rakamın mukayesesi pa
ra yönünden, maddî yönden kooperatifleri ne şekilde
desteklemek istediğimizin açık bir ifadesidir.
Kooperatifçilik hareketinin gelişmesini, yalnız pa
rayla desteklemekte görmüyoruz. Bir inanç ve eğitim
meselesi olduğuna inanıyoruz. Eğitimi geliştirme yö
nünde hareketlerimiz, teşebbüslerimiz devam etmekte
dir. Bu yıl bir Kooperatifçilik Enstitüsünü faaliyete
geçirdik. Alnıaısîarla yaptığımız işbirliği sonucunda
gerçekleştirilen Kooperatifçilik Enstitüsünün, köylü
müzün bu hususta bilinçlenmesine, eğitimine büyük
katkıları olacağına inanıyorum. Bu Enstitünün yeter
derecede verim sağlaymcaya kadar çeşitli bölgesel se
minerleri, çeşitli bölge toplantılarını, kooperatifçi yö
neticileri yetiştirme hususundaki gayretlerimizi de de
vam ettiriyoruz.
Kooperatifçilik bir sektör olarak Türk ekonomi
sine yararlı olacaktır, Yüksek alâkanızla bu hareketi
geliştirmeye devam edeceğiz. Bu hususta yapmış ol
duğunuz yapıcı eleştirileri teşekkürle karşılıyor, kendi
gömüşlerini ifade eden arkadaşları da görüşleriyle ken
dilerini başbaşa bırakıyorum.
Aziz arkadaşlarım, 1977 yılında, Bütçemizi lütfe
der kabul buyurursanız, ciddî atılımlarımız vardır.
1976 yılında gerçekleştirdiğimiz makine dengeleme ve
ikmal projesini süratle, aynı hızla devam ettireceğiz.
BAŞKAN — Sayın Bakan 5 dakikanız var efen
dim,
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Bir yıl içerisinde 1,5 milyar liralık makine
ikmal ve dengeleme projesini tahakkuk ettirmek ve
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bunları kredi ile ithal edebilmek güçlüğünü ve bu
güçlüğün yenilerek süratle bunun neticelendirildiğini
takdirlerinize sunarım. 1 500 kamyon, 200 dozer, 220
silindir, 570 kompresör, 760 kamptrayler vesaire gibi,
pek büyük bir hareketle elde edflen makine dengeleme
ve ikmal projelerimizi önümüzdeki yıl da aynı tempo
ile devam ettireceğiz ve bunun için yapmış olduğumuz
hazırlıklar ilerlemiştir. Yapılan anlaşmalar, Bakanlık
ça varılan anlaşmalar Maliye Bakanlığına sunulmuş
bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde neticeye bağlaya
cağımızı ümit ediyorum.
Kıymetli arkadaşlarım, bu Bakanlığa karşı yönel
tilen eleştiriler içerisinde bilhassa üzerinde durduğu
muz bazı meselelere de kısa kısa temas etmek istiyo
rum*
Köy ve köylü kalkınacaktır. Bu, demokratik dü
zen içinden hiç kimsenin vazgeçemeyeceği bir ideal,
bir hedeftir. Köylü kalkınacak, Türk kalkınmasının
itici gücü olacak. Buna samimiyetle, sıkı sıkıya bağlı
yız. Köylüyü kalkındırma hususundaki idealimize, tut
kumuza ve riayetimize ve geri kalmış yörelerin kal
kınmasına verdiğimiz önceliğe karşı yapılan tenkitleri
ben partizan olarak değerlendiriyorum. Partizan ten
kitlerdir bu tenkitler, yapıcı tenkitler değildir.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Herkes yağ
çekiyor.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Yapıcı tenkitler bizim bu gayretlerimizi
değerlendirme suretiyle bir neticeye ulaşma imkânı
nı sağlayacak açıklıkta, niteliktedir.
Geri kalmış yörelere titizlikle ve âdil, dengeli öl
çüler içinde hizmet gitmiştir ve böylece de devam
edilecektir.
Kalkınmada geri kalmış 22 ilimize, 1976 bütçe
sinin % 47'si tevcih edilmiştir. Makine ikmal proje
lerinde de aynı esaslar dahilinde hareket edildiğini bil
menizi bilhassa istirham ederim. Kimsenin plan - büt
çe esprisi dışında para harcamaya, bölgelere para
tahsis etmeye, makine tahsis etmeye yetkisi yoktur.
Bu kabul buyurduğunuz plan - bütçe esprisi içerisinde
illere hizmet götürülür. Kimsenin keyfine tabi değil
dir hizmet götürmek. Bakanlığın oşıayından geçmiş
yatırım programlan içerisinde hizmet gider. Bu prog
ramlar dışında YSE müdürlerinin veya mahallî bazı
isteklerin ve taleplerin doğrultusunda hizmet gittiğini
İddia etmek, belki mümkündür ama, ispat etmek ka
tiyen mümkün olamaz
ALİ ZÜLFİKÂROĞLU (Kahramanmaraş) — Her
zaman bunu ispata hazırız.
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BAŞKAN — Sayın Zülf ikâroğlu..
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, bütün bir Bakanlık
camiası içerisinde meydana geldiği iddia edilen her
hadise behemahal denetlenir, neticeye bağlanır ve yar
gının denetimline tabi tutulur. İdarenin hiç bir eylem
ve işlemi yargı denetimi dışında değildir. Bir söz
vardır; lâf torbaya sığmaz» deriz. Bu sözler bu Meclisin yüce kürsüsünde yapıldığı zaman, Hükümet me
sul kişisi tarafından ortaya konduğu zaman inanmak,
inanılmadığı zaman da aksini ispta etmek gerekir. Bu
rada uluorta sayabileceğimiz bazı eleştiriler yapılmış
tır. Bu eleştirilerin hepsi Bakanlığımı teşrif edip, tet
kik buyursalardı, hepsinin müfettiş raporlarına, mü
fettişlere intikal ettirilmiş olduğunu görürler ve bel
ki bu haksız eelştirileri yapmaktan, kendilerim müs
tağni addedebilirlerdi. Söylenen her mesele...
N E D İ M KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Bakan,
Bakanlığınızın yetkili memurları muhalefet milletve
killerine lütfen bilgi versinler.
BAŞKAN — Saym Korkmaz, lütfen efendim...
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Yapılan her türlü ikazlar, Bakanlığıma in
tikâl etmiiş olan her türlü resmî...
N E D İ M KORKMAZ (Yozgat) — Hangi yetkili
bulunacak da bilgi verecek?
BAŞKAN — Lütfen efendim...
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — ... Şikâyetler behemahal tetkike tabi tutul
makta ve yargının denetimine sunulmaktadır. Bunun
aksini ispat etmek, sosyal hukuk devleti kavramı içe
risinde, Yüce Meclisinize, Hükümetlerinize ve onla
rın üyelerine karşı itimatsızlık beslemek, en azından
kendinize karşı da aynı saygıyı duymamış olmayı ifa
de eder. Hiç bir kimsenin yaptığı yolsuzluk yanına ka
lamaz. Yüce Meclisimizin huzurunda tekrar ifade edi
yorum../
N E D İ M KORKMAZ (Yozgat) — Kalmayarak,
sorulacak Sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Kalamaz.
Yüce Meclisin görevleri ayrıdır, yargının görevleri
ayrıdır; bu görevleri işletecek kişiler mevcuttur ve bu
Bjiyle işlemeye devam edip gidecektir. Bizde buna sa
mimiyetle yardımcıyız.
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efendan, lütfen bağlarsanız...
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Milletvekili sayın arkadaşlarımın her iste-
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diği bilgiye Bakanlığım cevap vermekten şeref du
yar. Yapılan her türlü eleştiriden de duyduğumuz
memnuniyeti ve istifadeyi baştan, sözlerimin başın
da ifade ettim. Ama bunları kendi üslubumuza, lisanı
halimize ve hakikatlere, Bakanlığın iç çalışmalarına
göre cevaplamamıza müsaade buyurulduğu için, Sayın
Başkanlığa ve kıymetli milletvekili arkadaşlarıma tek
rar saygılarımı ifade ediyorum.
1977 yıh içerisinde de büyük bir titizlikle, plan bütçe anlayışı esprisi dışına çıkmaksızın, Bakanlıkçatasdik edilmiş yatırım planlarını, programlarını vak
tinde gerçekleştirmeye gayret sarf edeceğimizi ve bu
gayretlerimize Bakanlığımızın kıymetli elemanlarının
ciddî katkılarda bulunacağına inanıyor, hepinize say
gılarımı arz ediyorum. (A. P. ve M. S. P. sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Bazı sorular var efendim, onları soracağız.
Şu ana kadar soru sormak isteyen arkadaşlarınım
isimlerini okuyorum :
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Mustafa Güneş, Sa
yın Memduh Ekşi, Sayın Nedim Korkmaz, Sayın
Mustafa Aksoy, Sayın Etem Eken, Sayın Ömer Kah
raman, Sayın Nurettin Karsu, Sayın İlhami Çetin,
Sayın Osman Aykul, Sayın Hüseyin Abbas.
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim.
Sayın Bakan, Kastamonu Milletvekili Sayın Ha
san Tosyalının, yazılı olarak cevaplandırmanız is
teği ile iki sorusu var, soruları okuyorum :
«1. Kastamonu vilâyeti 13 ilçesi, 1 200 köy muh
tarlığı ve 4 576 köy mahallesi ile, Türkiye'nin en faz
la geri kalmış, en fakir dağlık ve ormanlık bir böl
gesidir. Kastamonu ilçe ve köylerinin yol, içme suyu,
köprü, toprak - su, köy kooperatifçiliği ve köy sosyal
tesislerinin yapımı için Kastamonu vilâyetine daha
fazla para, daha fazla makine ve vasıta ve daha faz
la teknik personel tahsis etmeye kati zaruret vardır.
Bu maksatla Sayın Köy îşleri Bakanlığımızın dört
genel müdürlüğünün Kastamonu'ya ilâve hizmet plan
ve programı nelerdir?
2. Köy İşleri Bakanlığı Toprak iskân Genel Mü
dürlüğünün;
1976 ve 1977 yıllarında Kastamonu'nun 13 ilçe
sinin hangi köylerine ne gibi hizmetler yapmıştır ve
yapmayı programa almıştır?
Kastamonu'ya eş durumda olan Kahramanmaraş,
Ağn ve Bolu vilâyetleri ilçeleri ve köylerine Toprak
İskân Genel Müdürlüğü olarak 1976'da ne gibi hiz
metler yapmıştır, 1977'de ne gibi hizmetler yapmayı
programa almışlardır?»
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Yazılı olarak istiyorlar efendim cevabım.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Peki efendim.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş'in suallerini
okuyorum efendim.
«Gaziantep Oğuzeli ilçemize bağlı Doğanpmar
köyü ile Kılavuz köyü arazisini sulamakta olan su
arkının beton kanallara alınması 1975 programına
alınmıştı. Her iki köy halkının bu su arkının sulaya*
bileceği kesimlerde arazisi olan vatandaşlara da 1976
yılı sonbahar aylarına kadar bitirileceği Bakanlığı
nızca söz verilerek, 1976 yılı içinde yapım dolayısıyle bu sulama arkı altındaki arazilere ekim yapıhrsa
sulanamayacağı ve mahsulün kuruyacağı gerekçesi
ile de köy halkından bu arazilerin ekilmemesi için
mal sahiplerinden senet alınmıştı.
Arkın, beton kanala alınması ihalesi 1975 yılımn
ilk aylarında yapıldı. Köylü, verdiği senede bağlı ka
larak ekim yapmadı. Ne yazık ki, 1976 yıh içinde iha
le gereğince bitirilmesi gereken su arkı bitirilmemiş,
köy halkı 1977 yıh içinde bu arkın sulama sahası
içine giren araziyi yine ekememiştir. Böylece Doğanpınar ve Kılavuz köyleri iki yıl ekimden mah
rum bırakılmış, milyonlarca lira, ekim yapamadıkları
için zarara sokulmuştur.
Bu duruma göre ;
1. Doğanpmar ve Kılavuz köylerinin su arkları
yapımı işlemi ne zaman bitirilecektir?
2. Hiç değilse yaz mahsulü ekimi için Bakanlı
ğınızın bu konuya daha ciddî eğilmesi ve müteahhidi
harekete geçirmesi yönünde bir girişiminiz var mıdır?
Daram ne merkezdedir?
3. İki köy halkı Bakanlığınızı dava ederek taz
minat talep etse haksız sayılır mı? Milyonlarca lira
lık kazancın, Bakanlığınızın ihmali yüzünden yok
olması karşısında bu iki köyün fakir halkına Hükü
met olarak maddî yardımda bulunmayı düşünür mü
sünüz?
Halk, partizanlık yapıldığı hakkındaki izahtan
sonra;
a) Anayasanın âmir hükümlerine uymayan, aşı
rı partizanlığı ile programdaki belirlenmiş ve ödeneği
konulmuş yol ve su işlerini bitirmeyip, program dışı
çalışmalar yaptırtarak devlet otoritesini hiçe sayan
Gaziantep YSE Müdürü hakkında bir soruşturma
yaptırılmasını düşünüyor musunuz?
b) 1976 yılı programına alınmış, Gaziantep il
ve ilçe köyleri yolları ile içme sularından hangi köy
lere ait olan yol ve sular yapılmış, programda olma-
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sına rağmen hangi köylerinki yapılmamıştır? Yapılr
mayanlann sizce gerekçesi nelerdir?
c) Haşim Ekmekçi'yi Gaziantep'e YSE Müdürü
olarak atadığınız günden bu yana Gaziantep YSE
Müdürlüğü emrinde çalışan işçilerden kaç kişinin işi
ne son yerilmiş, yerlerine kaç kişi Adalet Parti yan
lısı işçi alınmıştır?
d) Yavuzeli ve Araban ilçelerine bağlı köylere
1973'ten önce su götürülmesi amacıyle kanallar açıl
mış, boruları yatırılmış ve fakat köye su götürülüp
akıltılması mümkün olmamıştır.
Bu durumda olan kaç köy vardır? İsimleri neler
dir? Sulann akıtılamayışının, Bakanlığınızca gerek
çesi ne olabilir?
e) Nizip ilçemize bağlı Cumhuriyet, Köseler köy
yolu, içme sulan ve köy elektriği yapılmış mıdır?
f) Gaziantep köy yollan yapımından 1977 prog
ramına alınmış asfaltlanacak yol var mıdır? Varsa
hangi köy yollarıdır? Tümü kaç km. dir?»
Sayın Güneş'in sorulan bunlardan ibaret
Buyurun.Sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Kısa zamanda yazılı arz edeceğim efen
dim.
BAŞKAN — Peki Sayın Bakan.
Sayın Memduh Ekşi'nin suallerini okuyorum Sa
yın Bakan.
«1. 1977 malî yılı içerisinde, Ordu il ve ilçeleri
ne yol, su, elektrik konulannda programa alman köy
ler hangileridir? Bu köylerden proje ve yapım prog
ramına alınanların isimlerini açıklar mısınız?
2. Ordu s Ulubey devlet yolu iltisakından baş
layan Catalkaya - Kuylu - Topçam grup köy yolunun,
Dereyolu 1973 yılından bu yana aralık]] çalışmalarla
açılmasına çalışılmaktadır. Adı geçen yolun yapım iş
leminin uzaması, bu konuda gerekli çabanın harcan
madığı kanaatini güçlendirmektedir. Adı geçen yolun
bir an evvel hizmete konulması için Bakanlığınızca
ne gibi tedbirler alınmaktadır?
3. Ordu ili YSE Müdürlüğü Makine barkının
' araç yönünden çok zayıf olduğu bilinmektedir. Ordu
ili YSE Makine Parkının 1977 yapım programlannın gerçekleştirilmesini sağlayıcı araçlarla takviyesi
düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise, Makine Par
kı hangi araçlarla gönderilerek takviye edilecektir?»
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — En kısa zamanda yazılı arz edeceğim efen
dim.
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BAŞKAN — Peki Sayın Bakan, buna da yazılı
cevap vereceksiniz.
Sayın Nedim Korkmaz'ın sualeri :
«Geçen yüki bütçe müzakereleri sırasında 25.2.1976
gün ve 66 ncı Birleşimde, program gereğince yapıl
madık köy yolunun kalmadığım, programların tama
men ve aynen tatbik edildiğini belirtmiş ve aynı otu
rumda sormuş olduğum sorulara, 7 . 4 . 1976 tarih
ve 06/04435 sayılı yazılarınızla lütfedip cevap ver
miştiniz.
Bu cevabınızın son bölümünde «Hizmete esas
olan ihtiyaçlar gözönüne alınmıştır» demektesiniz.
Buna göre :
1. 1975 programına alınmış bulunan ~:
a) 2 km. tütündeki il yolu iltisakı - Aktaş köy
yolu, o tarihten bu yana yarım bırakılmıştır.
b) Aynı programda yer alan 3 km. tulündeki
devlet yolu iltisakı - Başalan - Doğanh - Kırkdilim
(Çekerek ilçesi) grup köy yolu hiç yapılmamıştır.
c) Çekerek ilçesinde devlet yolu iltisakı = Kamış
çık, Sanköy arasındaki 5 km. tulündeki grup köy
yolu hiç yapılmamıştır.
d) Çekerek ilçesinde devlet yolu iltisakı - Büyüktoraman - Küçüktoraman köylerine ait 3 km. tulün
deki köy yoluna hiç başlanmamıştır.
e) Sorgun ilçesinde 3 km. tulündeki devlet yolu
iltisakı - Veüöldük köy yoluna hiç başlanmamıştır.
İhtiyaç olduğu tespit edilmiş, ve Bakanlığınız tas
dikli programına alınmış bulunan yukarıda adları
anılan köylere ait yollar, yılı içinde yapılmadığı gibi,
ertesi yıla ait programa hiç dahil edilmemiştir.
Gerek Bakanlığınıza ve gerekse YSE Genel Mü
dürlüğüne ve 5 bölge müdürlüğüne yapmış olduğu
muz müracaatlar hiç bir sonuç vermemiş, ancak Yoz
gat YSE Müdürü olan zat bu köylerin muhtarlannın
müracaatlanna karşılık, «siz de oylannızı C. H. P.'
sine vermeseydiniz, önümüzdeki seçimlerde M. H. P.'
ne oy vermeyi kabul ve taahhüt ederseniz yolunuz
yapılacaktır» cevabım almışlardır.
Bu durum karşısında :
1. Anayasanın eşitlik ilkesi çiğnendiğinden ve
maiyetinizdeki bir memur suç işlemekte bulunduğun
dan, hakkında gerekli takibat yapmayı düşünmekte
misiniz?
2. Sırf Cumhuriyet Halk Partisine oy verdikleri
için iktidannızca cezalandırılan bu köylerin iki yıl
evvel programa alınmış bulunan yollan ne zaman
yapılacaktır.
3. Gerekli denetimi yapabilmemiz maksadı ile
teşkilâtınızdan ve bizzat telefonla sizden istemiş bu-
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luttduğumıu Yozgat iline ait 1977 bütçe yıh program
lan, ne maksatla biz parlamenterlere verilmemekte
dir? Saklanmasında ne gibi sakınca görmektesiniz?»
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan,
ek sorularım var.
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, ek sualim var, de
miştiniz, buyurun. Yalnız, rica edeyim, yazınız gibi
gerekçeli olmasın, sadece sual olsun.
.'NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Gerekçeli de
ğil Sayın Başkanım.
löy yolları ihaleli kaplama programı bölge mü
dürlüklerince yürütülmektedir. Vilâyetim dolayisiyle
İl Daimî Komisyonlarının bu kaplamalar üzerinde,
ihaleler üzerinde denetim yetkisi, yoktur. Geçen yıl
yapılan ihaleli kaplama köy yolarından bugün geçi
lecek hal yoktur. Vilâyete vaki müracaatımızda, «Bi
zim denetim hakkımız yoktur» cevabını almaktayız.
Sayın Bakan, bu duranı karşısında, bölgelerin
uzaklığım da gözönüne alarak, bu denetim şekli üze
rinde bir değişiklik düşünmekte midir?
Son sualim : Yozgat YSE Müdürü, açıkça, ken
dine iş dolayısıyîe müracaat edenler...
BAŞKAN — Var efendim, bu, sualinizde yazılı.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Bu başka efen
dim, hayır.
Devlet dairesinin içerisinde, muhtarlara, iş sahip
lerine açıkça, makbuzlu makbuzsuz, Milliyetçi Hare
ket Partisine teberru toplamaktadır.
Sayın Bakan bu sözlerimi ihbar kabul edip, hak
kında gerekli tahkikat ve takibat yapacak mı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.
Buyurun Sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Efendim, suç mahiyetinde olan ve şimdi
ıttılaınıza sunulmuş olan bu konular üzerinde gerekli
tahkikatı yaptıracağım.
Diğer hususlar, buradan cevaplanacak mahiyette
değildir. Tetkik edip, yazılı olarak cevap vereceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Mustafa Aksoy'un suallerini okuyorum :
«1976 yılı yatırım projeleri arasında, 76 c 20020
kod numarası ile yer alan, Kırşehir - Tokümen Şa
rap Fabrikasına bugüne dek vatandaşlar ve hükümet
tarafından 3 220 000 lira harcanarak binası tamam
lanıyor.
a) 1977 yıh içinde 1 894 000 lira tahsisat ayrıl
mıştır. Bu fabrikanm tamamlanması için makine ve
ekipmanının ithalinin bir an önce yapılması gerek— 236
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mektedir. Köy İşleri Bakanlığı, Hükümet, bu tesisin
bir an önce hizmete girmesi için ne gibi girişimlerde
bulunmuştur?.
b) Bu fabrika ne zaman bitirilecek, ne zaman
faaliyete geçecektir?
2. Yine Mardin'in Savur - Deresçi köyleri şarap
fabrikası, 1974 yıhnda teşvik belgesi alarak o yıl prog
rama giriyor. Bakanlıkça projesi tasdik edilen, dev
let ve vatandaşlar tarafından binası tamamlanan bu
fabrika ne zaman faaliyete geçecektir.
Her iki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından ya
zık olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı istir
ham ederim» diyor.
Yazılı cevap isliyor efendim.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Peki efendim, en kısa zamanda.
BAŞKAN — Sayın Etem Eken.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkanım, ara
cılığınız yolu ile Sayın Bakandan üç sorum var.
1. Çorum, Çankırı, Kırsal Projesi şümulünde
mubayaası icap eden makine parkına ait makineler
ne zaman gelecektir? Gelmiş ise, bu proje şümulün
de olan dozer, greyder, treyler çekicisi kamyon gibi
makinelerden Çorum'a kaçar adet verilecektir? Gel
memiş ise, ne zaman gelecektir?
2. Çorum YSE Müdürlüğünce, 1974 - 1975 - 1976
yıllarında programa geçmiş olup bugüne kadar yapıl
mayan yol, su, köprü, kumlama işleri 1977 progra
mına alınmamış ve programdan çıkarılmış ise, prog
rama ahnmayışınm sebebini araştırmayı düşünüyor
musunuz?
1975 - 1976 yıhnda köy yolları asfaltlanması Çorara'da hiç yapılmış mıdır?
3. 1975 - 1976 yılında Çorum'un herhangi bir
köyüne terkoz ve şebeke suyu yapılmış mıdır? 1975 1976 yıllarında Çorum köylerine asfalt veya terkoz
şebeke suyu yapılmadığına göre, geri kalmış illere kar
şın, gelişmiş illere götürülen bu gibi hizmetleri eşit
lik prensibine uygun olarak yaptığınızı iddia edebi
lir misiniz?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken.
Buyurun Sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Kıymetli arkadaşlarımızın sorulan tetkiki
icap ettiriyor, proje ile ilgili işler. Bunları daha sağ
lıklı bir cevaba ulaştırmak için yazılı vermemiz icap
ediyor efendim. Yazılı arz edeceğim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Kahraman.
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ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, üç sorum var Bakandan.
1. Köy kalkınma kooperatiflerine diğer yıllarda
olduğu gibi bu yıl da Bakanlığınız hibe verecek mi
dir?
2. Tekirdağ'da 100'e yakın tarımsal amaçlı köy
kalkınma kooperatifi olduğu halde, bugüne dek hiç
kredi alınamamıştır. Geçen yıl, alay edilircesine, 150
bin lira kredi gönderilmiş, onu da İl Müdürü iade
etti zannediyorum, bu yıl Tekirdağ'a kaç lira hibe ve
kredi gönderilecektir?
3. Tekirdağ YSE Müdürlüğünün elinde bulunan
damperli arabaların miadı dolmuştur. Yakında yeni
araba alınması düşünülüyor mu?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman,
Buyurun Sayın Bakan.
Yazılı mı cevap vereceksiniz Sayın Bakan?
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De*
vamla) — Tetkik edip, kısa zamanda yazık cevap arz
ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan.
Sayın Karsu.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Saym Baş
kanım, Sayın Bakana birinci sorum şu :
Baraj altında kalan köyler var. Bu köylerden bir
tanesinde oturan halk 150 - 200 seneden beri orada.
Mal sahibi ağa, gerekli parasını ilgili daireden almış
bulunmakta. Şimdi, baraj altında kalan bu köydeki,
150 - 200 seneden beri oradaki ortakçıları çıkarmaya
zorluyor.
Köy İşleri Bakanlığı bunlar için ne, gibi bir işlem
yapıyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Bakanlığı her
halde ilgilendiriyor, çünkü başka Bakanlığı ilgilendir
miyor.
BAŞKAN — Evet, Köy İşleri Bakanının ilgilen
mesi gerek efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bunlar için
ne işlem yapılabilir? Onun için müracaat edeceğim.
Burada Saym Bakanın cevabını öğrenmek istiyorum.
2. Bütçe Komisyonunda konuşurken, Sayın Ba
kanın konuşmama verdiği yanıtta, Erzincan'da bu se
ne yol olmayan köy bırakmayacaklarını söylediler.
Buna gerekli ilgiyi göstereceklerini tahmin ediyorum.
Gösterecekler mi?
3. Bazı köylerimiz var susuz tamamen, bunlara
da bu sene su verip susuzluktan kurtaracaklar mı? Bu
nu Sayın Bakanın kendisinden öğrenmek istiyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Saym Bakan.
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KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Efendim, baraj altında kalan köylerin ye
niden iskâm, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
ile Bakanlığım arasında müştereken yürütülen bir faa
liyettir. Ödeneği Enerji Bakanlığından, her sene büt
çeye konan ölçüler içerisinde Bakanlığıma intikal
ettirilmekte, Bakanlığım da, köylülerin arzusuna gö
re, şehirsel veya kırsal iskân isteyip istemediklerine
göre, program dahilinde hareketlerini geliştirmekte
dir.
Buyurduğunuz köy hangisi? Onun için, meseleye
prensip olarak cevap arz etmiş oluyorum.
BAŞKAN — Zaten bir köy ismi söylemediler Sa
yın Bakan. Sayın Karsu da prensibi öğrenmek iste
diler.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Evet.
Öfcür hususta işaret buyurduğunuz meselelere, her
ilimizde olduğu gibi, Erzincan ilimizin de yatırım-^
larııîa özel alâka gösterilecektir. Bilhassa geri kakmış
yöreler olması itibariyle de öncelik taşır. Erzincan ili
mizin su altında kalmış bir çok -köyleri de mevcut
tur. Bunların yolları bozulmuştur. Bu yollara, si
zin de malumunuz olduğu üzere, bu sene büyük ön
celik verilmiş, bu suretle de makine parkı takviye edil
miştir. Aynı faaliyeti devam ettirip, netice almaya ça
lışacağız.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Teşekkür
ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Çetin.
İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Sayın Başkanım,
Sayın Bakanı YSE'nin Genel Müdürünü, Genel Mü
dür MuaVinirii, 5 nci Bölge Müdürünü bazen yazı ile,
bazen şifahen rahatsız ettim. Yozgat'ta İlyas Masat
namında özel mektepten mezun bir teknisyen var; ha
len YSE Müdürlüğü yapmaktadır. Bizim İktidar dö
nemimizde de YSE Müdürü olmak için ayaklarımıza
çok kapanmış idi. İktidardan düşer düşmez müka
fat olarak getirdiler. Bu adam, özellikle Cumhuriyet
Halk Partisine rey veren köylere ayak basmamakta;
kendisine yol, su için müracaat edenleri, «Ankara'da
mebuslarınız var, gidin onlara derdinizi yanın» diye
göndermektedir.
BAŞKAN — Sayın Çetin, bir saniye; Sayın Korkmaz'ın suallerinde...
İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Biraz değişik efen
dim.
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BAŞKAN — Aynı kişiden bahsediyorsunuz, aynı
hadiseden bahsediyorsanız, lütfedin...
İLHAMt ÇETİN (Yozgat) — Aym kişiden bah
sediyoruz; ama o başka konuda, ben başka konuda.
Sual efendim.
BAŞKAN — Bir hizmetliden şikâyet ediyorsunuz.
Sayın Korkmaz söyledi, Sayın Bakan da buradaki
sözü ihbar telâkki ettiler; tetkik edeceklerini söyledi
ler.
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Bitireyim cümlemi
efendim.
BAŞKAN — Buyurun, peki efendim.
İLHAMt ÇETİN (Yozgat) — Gelen heyetleri yi
ne Saym Bakana, YSE'nin Genel Müdürüne, Genel
Müdür Muavinlerine, 5 nci Bölge Müdürüne gönder
dim; bu adam bizi burada taciz ediyor dedim, o da
olmadı.
Kısa kesin diyorsunuz.
Şimdi, YSE'ye ait elimde 4 tane fotoğraf var; pla
ka numarası 926, 927, 925, 926; kâh akıncıları, kâh
komandoları müsamere yapıp, memlekette hadise çı
karttırmak için, benzinini de YSEVlen vermek sure
tiyle kaza kaza dolaş/tiran bu YSE Müdürünün şu
fotoğrafın karşısında ihbar telâkki edip hakkında mu
amele yapacak mısınız? Bu resimleri Saym Bakana
takdim ediyorum, buyurun.
BAŞKAN — Peki efendim.
Teşdkkür ederim Sayın Çetin.
İLHAMt ÇETİN (Yozgat) —. Ben teşekkür ede
rim Sayın Başkan.
(BAŞKAN —Buyurun Sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Evet efendim, demin arz ettiğim gibi, uy
gunsuzluğu, kanunsuzluğu katiyen tasvip etmeyen bir
anlayış içerisinde bunu da değerlendireceğiz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Aykul, sualinizi buyurun efendim.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkanım,
Saym Bakaridan şu sorularımın cevaplandırılmasını is
tiyorum :
1. Burdur, Tefenni ilçesi Belkaya köyünün Te
fenni - Belkaya arası 22 kilometredir. Bu 22 kilbmetreKk yol yıllardır bir türlü yapılmamıştır. Bir dağ
köyü olan Belkaya köylüleri büyük Ibir sıkıntı içinde
dir. İlçeleri olan Tefenni'ye gelip gitmekte büyük bir,
sıkıntı çekmektedirler. 1977 yılı yatırım programına
alınmak suretiyle bu köyün yolu yapılacak mı?
2. Burdur merkez Yaylaibeli köyü bir dağ ve or
man içi köyüdür. Bu köy yol kenarına taşınmak iste
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mektedir. Bununla ilgili olarak Toprak - İskân Ge
nel Müdürlüğü ne gibi Ibir işlem yapacaktır? Köyün
taşınmasında gerekli .yardım «sağlanacak mıdır?
3. Burdur'un Gölhisar ilçesinin Çamköyü, bü
yükçe bir köydür. Arazisinin Topraksu'ca sulanma
sı için 5 milyon lira sarf edilerek yeraltı ve yer üstü
sulama kanalları yapılmıştır. Bunu memnuniyetle ve
teşekkürle karşılıyoruz. Ancak, su yetersizliği nede
niyle bu kanallardan gereği gibi yararlanmak müm
kün olamamaktadır. Su yetersizliğini gıdennek için
köyün kenarındaki akan dereden yararlanmak için
bir gölet yapmayı düşünmekte midir? Yani bir gölet
yapılacak mı?
4. YSE'ce ve Toprak - Su tarafından yapılan ba
zı sulama havuzlarının su kanallarının müteahhitler
ce küçük dozda, yani az dozda çimento kullanılmak
suretiyle çürük yapıldığı halk tarafımdan şikâyet edil
mektedir. Bu nedenle, başlanılmış olan Tefenni Hasanpaşa köyü sulama kanalları ve gölet işi tamamla
nacak mıdır?
Bir dağ ve ormaniçi köyü olan Yeşilova Örencik
köyünü bir sulama havuzuna ve sulama kanalına
kavuşturulması düşünülmekte midir? Yeşilova Alanköy, Topraksu kooperatifini kurduğu halde, bu
zamana kadar gerekli çalışmalar yapılmamıştır. Bu
köyün kurmuş olduğu Topraksu kooperatifi değer
lendirilmek suretiyle sulama işi ele alınacak mıdır?
Burdur merkez, Kuruçay ve Tefenni Belkaya köyle
rinin Topraksu tarafından sulama kanal, gölet ve
sulama havuz işleri programa alınarak yapılacak mı
dır? .
5. Burdur Bucak ilçesi Ürküplü kasabası 5 tane
sulama kuyusu açıldığı halde bu zamana kadar de
ğerlendirilmemiştir. Bu sulama kuyuları Topraksu ta
rafından değerlendirilmek suretiyle o münbit arazile
rin sulanılması ve yararlı hale getirilmesi düşünülmek
te midir?
6. Burdur Bucak ilçesi Ürküplü kasabasının 7
kilometrelik yolunun bakımı niçin yapılmamaktadır?
Bakımı yapılacak mıdır? Bir partizan düşünce sürdürülğü kanaatini taşımıyorum, bakımı yapılacak mı
dır?
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Ay
kul.
Sayın Bakan...
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Yazılı arz edeceğim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tetkik edip, cevap vereceksiniz,
Teşekkür ederim.
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Sayın Hüseyin Abbas'ın yazılı olarak cevabını is
tediği soruları okuyorum sayın Bakan:
«1. Köy İşleri Bakanlığının makine parkı, böl
geler ve iller itibariyle ne durumdadır?
2. Dağıtımda illerin büyüklüğü, köylerinin çok
luğu, arazinin yapısının dağlık veya ova oluşu dik
kate alınmakta mıdır?
3. Bu kıstaslara göre Tokat YSE Müdürlüğünün
makine parkı yeterli midir?
4. Yol yapımında zaman kaybını önleyecek* olan
teryler ihtiyacının karşılanması ve ber ile en az bir
adet teryler temini için bir tedbiriniz var mıdır?
5. Halen hangi illerimizde teryler eksiktir?
6. Bugüne kadar Tokat'ta kaç köye elektrik ve
rilmiştir? Halen kaç köyünde kuruluşuna devam
edilmektedir?
7. 1977'de Tokat'ın kaç köyüne elektrik verile
ceği ve bunların adlarının bildirilmesi.
8. Toprak sulaması yönünden bugüne kadar To
kat İlinde kaç gölet yapılmıştır? Kaç kilometre kanalet yapılmıştır ve kaç bin dönüm arazi bu şekilde
sulanmaktadır?
9. Hailen inşa halinde olan gölet var mıdır?
10. 1977'de yapılacak gölet var mıdır? Bunlar
hangileridir? (etüde alınacaklar dahil)
11. Tokat'ın kaç köyünde yeterli içmesuyu var
dır? Halen devam edenler hangileridir?
12. 1977'de hangi köylere içmesuyu . getirilebi
lecektir?
13. Tokat'ın kaç köyüne yeterli yol yapdmıştır?
Yolsuz kaç köy kalmıştır».
Yazılı olarak cevap isterler sayın Bakan.
Bu şekilde soru ve cevap işlemi bitmiştir. Sualler
için zahmet ettik size, teşekkür ederim sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Soru sormak suretiyle Bakanlığımız hiz
metlerine alâka gösteren kıymetli arkadaşlarıma say
gılar sunuyor, teşekkürler ediyorum. (A.P. ve M.S.P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Şahsı adına Sayın Hasan Değer, buyurun.
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekilleri;
Köy İşleri Bakanlığının 1977 malî yılı Bütçesini
amaçlayan nedenler üzerinde özel görüşlerimi açıklar
ken, bu Bakanlığın partizanlarına ram olduğu, çelişki
ler girdabından bir türlü kendisini kurtaramadığı her
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yönüyle ayyuka çıkmıştır. Bu itibarla, şüyuu vuku
undan beter bir kuruluş görünümüne bürünmüştür.
Bakan, gece silâhlarla, gündüz külâhldarladır.
Hangi taraftan bakarsanız bakın, tutarlı tarafını
görmek mümkün değildir. Zira, siyasî hayatımız açık
lığa muhtaçtır. Perde arkası oyunların naylon fatura
sını fakir halkımızın sırtından meşru kılmaya kimse
nin hakkı yoktur. Kaldı ki, siyasî hayatlarımızın bir
çok boyutlarını öğrendik ki, insan vicdanının çok
ötelerine geçtiğini gördük. Oysa, çeşitli tepkiler yeni
den tezgahlanmakta olan demokrasiye temel taşı ya
pılamaz. AsîoJan demokratik rejimin faziletine inan
maktır. Bu inancı kaybedenler iktidar olamazlar.
Soruyorum : Bir yıldan beri sırf ve sadece iktidar
mensupları parlamenterlerin 1336 kez Bakanlığa uğ
radığı öğrenilmişken, öte yandan muhalefet kanadın
da bulunan parlamenterlerin kaçının uğradığını Ba
kan açıklayabilir mi? Yoksa, bu parlamenterlere seç
menlerinin hiç bir talebi olmamış mıdır? Bakanın,
«tarafsızlık ilkesi» dedikleri bu mudur? Örneğin :
Lice'nin Akçabudak köyünden Yolaçtı köyüne kadar
5 köy yolunun yapıhnasıyle ilgili müşterek imzalı tu
tanaklarım görevim icabı olarak 3 Nisan 1975 tarihin
de Bakana vermek üzere Özel Kalem Müdürüne tev
di etmiş idim. Bakan ise, 4 Nisan 1975, saat lOJO'da
evime telefon açarak, «Sayın Değer'in Akçabudak'tan
Yolaçtı köylerine kadar yollarının yapılmasını öngö
ren mazbatayı aldım. Önümüzdeki hafta içinde ya
pımına başlamak üzere emir verdiğimi lütfen bildirin»
diye rica etmişti. Hal böyle iken, tesadüf bu ya, 4
Nisan 1975 saat 10.00 sularında, benim de C. H. P.'ye
iMihak ettiğim gündü. İltihakım Bakanı gücendirmiş
olmalı ki, verdiği emri geri aldı ve böylece mevzuba
his köy yollarının yapımı da tarihe karışmış oldu.
Sorarım, yaptıkları partizanlığın daniskası değil
ya nedir? Acep, bu köylülerin günahı ne idi? Bu sasMiği köylüye reva görenlerin bitaraflıktan söz etme
leri abes olur.
Merak etmesinler, ancak ileride açacağım Meclis
Soruşturması önergemle, rezaletlerinin tümünü önleri
ne serdiğimde, herhalde mahcup olan ben olmayaca
ğım. Unutmasınlar ki, işlenmiş ve işlenecek zimmet,
irtikâp, yolsuzluk ve partizan kayırma gibi suç teşkil
eden davranışlardan bu kişileri ve bunları koruyanları
kanun pençesinden hiç bir güç kurtaramayacak ve
er veya geç bunların hesabı sorulacaktır.
özel şekilde taltif edilip Diyarbakır İl YSE Mü
dürlüğüne getirilen Nihat Aydın, gelir gelmez, asıl
görevi dışında iki gaye amaçlamıştır :
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Birincisi menfaat temini, ikincisi ise A. P.'ye oy
kazandırmak. Çünkü, program, plan ve sıraya bakıl
maksızın işe başlamıştır.
Hangi köyün yolu veya suyu götürülmüş ise, ya
bu köylerden 20 - 30 bin lira para almış, veyahut
A. P.'ye oy vermeleri için köylüye Kur'am Kerim ye
min ettirerek bazı muhtarlardan belge almıştır.
Buna, «hayır» diyenler, ceketini çıkarıp, silâhına
sarılarak, «Kabul etmeyen varsa karşıma çıksın gö
reyim» diyerek köyleri bu kez silâhla tehdit etmiştir.
Bu bir vakıa değil, bir gerçeğin ta kendisidir. Valinin
bilgisine müracaat edildiğinde, «hayır» diyeceğine
kani değilim.
İşte, Bakanın, beli tabancalı, eli sopalı partizan
müdürünün marifetleri. Silâh mı dersin, dayak nu
dersin, rüşvet mi dersin, partizanlık mı dersin, say
maya gelmez. Program dışı yolsuzluklar, anlaşmalı
ilansız ihaleler, adam kayırma nedenleri üzerine Vi
lâyetin 31 il genel meclis üyelerinden oluşan 17 imzalı
12 Ocak 1977 tarihinde ti Genel Meclis Başkanına ve
rilen 3 maddelik muhtıra i!e, YSE ÎI Müdürünün 1976
yılı bütçe yatırım ve harcama rasarruflannı reddet
miştir. Vali tarafından, konunun önemine binaen der
hal Bakanın bilgilerine sunulmasına rağmen, halen in
tizardadır. 17 iî genel meclis imzalı, kanıtlayın bel
geler ilişiktedir. Örneğin, Lice - Akçabudak yolu üze
rinde 5 adet köprünün yapımı 850 bin liraya anlaşma
yolu ile ortaklarına verilmişken, köprülerin temeli
atılmadan ve işe başlamadan, açıktan, müteahhide
850 bin lira istihkak ödenmiştir. Durum vilâyete in
tikal eder etmez, Müdür Nihat Aydın başta olmak
üzere, «eylü! ayı yağışlarından döîayı köprüleri sel
götürdüğüne dair» rapor vererek Örtbas" etmeye kalk
mıştır. Bunların tümünü kanıtlayan 14 ocak 1977 ta
rihli Tercüman ve diğer gazeteler eklidir. Ayrıca,
Kulp - Zara yolunun yapımına başlamadan, ortakla
rına açıktan 480 bin lira istihkak ödendiği, Kulp ti
Genel Meclis üyesi Kemal Yavuz'un Vilâyete başvur
ması üzerine meydana çıkmıştır. Buna benzer daha
neler, neler... Köy yolları ite içme sulan, köy köprü
leri, il binasının bahçe duvarlarının ikinci kez örümü,
araç ve gereçleri partililer emrine vermek, işçi - me
mur alımında yolsuzluk, partizanlık, rüşvet, açık pa
zar alam, silâhla halkın üzerine kaba kuvvet tehdidi,
«Bakanın yetkisi bendedir» diye ifşaatı. Tüm bu reza
letler Bakana kadar intikal eder; müfettişin raporu
üzerine 3 kez alınmasına lüzum görüldüğü halde, mü
dür hâlâ yerindedir. Bakan ise, müdürü savunmakta
ısrar eder.
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İşte, buuu ispatlayan muhtarların büdirisinde,
«Devlet mi yattı, yoksa siz mi uyuyorsunuz?» dedik
leri mazbatalar ilişikte.
öte yandan, Diyarbakır Topraksü İşleri 10 ncu
Bölge Müdüründen Ovabağ göîeti, kanal temeli ihale
si 5 milyon liraya A. P.'li müteahhide anlaşma yoîuyîe veriliyor; bu kanalda 10 ncu Bölge Müdürünün
dozerlerini çalıştırarak, müteahhide masraf yaptırıl
madan, kanal bedeli, açıktan 5 milyon lirayı müteah
hitle p&yîaşır.
İşte, Bakanın kanunî personellerinin marifetini
kanıtlayan belgeler ve saireîer.
Muhterem milletvekilleri, elimize geçen suiistimal
bölgelerden kabarık bir dosya husule gelmiş. Kim bi
lir daha neler nefer var. Sözüm ona, buna da Köy
İşleri Bakanı derler; böyle bakan mı olur?
«Açıkgöz yavuz evsahibini basar» derler ya, bu
cümleden olarak, Toprak İskân Müdürlüğünün suiis
timal fecaati de bunları geride bırakmıştır. İlimizdeki
Hazine arazileri 1 milyon dönümün üstündedir. Ne
var ki, bu arazi bir türlü topraksız çiftçilere verilme
yip, yine arazi sahibi zorbaların elindedir.
MC iktidarı sırasında, iktidar ağaları, köylü
ler üzerine silâhlı kaba kuvvet ve öte yandan da ara
zileri personelerden satın almak suretiyle, Hazine
arazilerini köylülerden alıp, köylüyü göç ettirmeye
mecbur bırakmışlardır. Örneğin: Merkez Çaytepe,
Baybulak, Kaya, Karpuzlu, Hismil, Sinan, Üçtepe,
Çınar, Yaprakbaşı, Yuvacık, Silvan, Gökçetepe ve
Umur köylüleri barbar bağırmalarına rağmen ne du
yan var, ne de soran. İdarecilere başvurulduğundan,
«Ne var ki, Bakanın emridir» cevabiyle köylü sukutu
hayale uğramaktadır. Köylüden yana olanlar, köylü
nün başına bunu mu getirmelidir? Bakam bu tür
köylerin fecaatini görmeye davet ediyorum. Köylü
nün ıstıraplanyle dolu belgeler ilişiktedir, buyurun.
Köy İşleri Bakanlığı maalesef iki yıldan beri ha
zır kuvvet karargâhı haline gelmiştir. Sorarım: Bun
lar bakanlığın özel muhafızları mıdır, yoksa sokak
zorbaları mıdır? Zira, bunlar daireye gelmezler, me
sai yapmazlar, sadece belli çevrelerden direktif ala
rak sokak olayları yaratmaktadırlar.
Ha! böyle iken, suçu başkalarına yüklemenin gereği
yoktur. Kanımca, anarşi lâfla, zorla ve taraf tutmak
la değil, ancak adaletle önlenir. Adaletten uzakla
şanlar, daima yıkılmaya mahkûmdurlar. Bakan, bu
na ulaşmak için elden geleni esirgememiştir. Bunu
kanıtlayan 300 kişilik isim listesi ilişiktedir.
BAŞKAN — Sayın Değer, vaktiniz tamam oldu
efendim.
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HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım.
BAŞKAN — Vaktiniz tamam oldu Sayın Değer.
HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum, bi
tiriyorum.
BAŞKAN — Son cümlenizi söylemek durumun
dasınız.
HASAN DEĞER (Devamla) — Ayrıca, Diyar
bakır köy kooperatiflerine gereken önem verilmediği
gibi ve mevcut kooperatiflerin de mefluç hale gel
diğini gizlemek mümkün değildir.
BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer, son cüm
lenizi söylemezseniz sözünüzü kesmek mecburiyetinde
kalacağım.
HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım, bitiriyorum.
Sayın Başkanım, sözümü almaktan size bir şey
gerekiyorsa sözümü burada bırakayım. Bitiriyorum
Sayın Başkanım diyorum, devam ediyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Değer, son cümlenizi söyleyin
diyorum. Hiç bir vaktiniz kalmadı; ama..
HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Başkanım,
ben kimseyi burada örnek vermek istemiyorum. Ben
de bugün dahi burada dinlediğim arkadaşların konuş
malarını tam saatıyla bırakıp gittiğine inanmıyorum;
ama ısrar ediyorsanız bırakayım.
BAŞKAN — Sayın Değer, anlamadım bir söyle
diniz; tekrar eder misiniz, ben anlayamadım, özür di
lerim, bir şey söylediniz; bir şey söylediniz Sayın
Değer, tekrar eder misiniz; yani..
HASAN DEĞER (Devamla) — O lafı anlatama
dım galiba Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Yani, burada herkese vaktinden
fazla konuşma imkânı verdiğimi mi söylüyorsunuz?
HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Başkanım,
her halde tam 10 dakika veya 11 dakika olmayan bir
kişi gösterebilir misiniz?
BAŞKAN — Sayın Değer, herkese tam dakikasın
da ihtar ediyorum; ama bazı sayın üyeler tıpkı sizin
yaptığınız gibi ısrarla konuşmakta devam ediyorlar,
sözlerini yarıda kesemediğimiz için..
HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Başkanını,
şu anda.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın
Değer müsâade buyurursanız evvelâ ben konuşuyo
rum.
Sözlerini kesmemek için ısrarla son cümlelerini
söylemelerini rica ediyorum. O arada da son cüm
lelerini söylüyorlar; ama zatıâliniz elinizdeki sayfa
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yı okumaya devam ediyorsunuz. Size, vaktinizin bit
tiğini söylüyorum, sözünüzü yanda kesmemek için
son cümlenizi söyleyin diyorum.
Söylememekte ısrar ederseniz, kapatırım efen
dim, keserim sözünüzü.
Buyurun.
HASAN DEĞER (Devamla) — Müsaade buyu
run, bu kadar konuşmaZı yerine bunu bitirmiş olur
dum.
Diyarbakır Esnaf Kefalet Kooperatifinin 7 000
üyesi varken, bunlardan ancak.
BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer, bitirme
cümlenizi söylemezseniz süzünüzü kesmeye mecbu
rum, lütfedin.
HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum Baş
kanım, burada bitiriyorum, burada bitiriyorum.
Bundan böyle Bakan Allah'tan, vicdanından cid
den korkuyorsa, kanundan korkuyorsa bunları ispat
etmeye davet eder, dikkatini çeker, saygılarımı sunar,
teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer.
Deeğerli arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığı Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Bölümleri sırasıyle okutup, oylannıza arz edece
ğim.
Ç) KÖY İŞLERÎ BAKANLIĞI BÜTÇESÎ
Bölüm
(Prog.)
Lira
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
24 106 000
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Köy yollarının yapımı, içme
şubaranın temini ve elektrik
tesislerinin kurulması
6 900 196 000
BAŞKAN — BöMimü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Topraksu hizmetleri
3 338 680 000
BAŞKAN — BöKimü oylannı
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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Bölüm
(Prog.)

Lira

113 Kooperatifçilik ve elsanatları
hizmetleri
986 364 00»
BAŞKAN — BöMimü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
8 400 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir.
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesinin bölümlerini okutup, oylarınıza arz edeceğim:
a) TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)
Lira
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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Lira

111 Toprak ve İskân hizmetleri

907 492 000

BAŞKAN — Riüümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler

1 015 000

BAŞKAN — BöMimü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Böylece Ktiy İsteri Bakanlığı ve Toprak ve İs
kân İşleri Gene! Müdürlüğü Bütçeleri Yüce Heyeti-nizin oylarıyla kabul edilmiştir.
Bütçenin Köy İşleri Bakanlığı camiasına ve mil
letimize hayırlı, uğurlu obuasını temenni ederim.

46 011 000

Programımız gereğince, 1977 Malî Yılı Bütçe
Kanun Tasarısının görüşülmesine devam edilmek
üzere, 25.2.1977 Cuma günü saat lO.OO'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim.
Kapanma saati : 23.31
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER
X I . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec'lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614)
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)

misyonu Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi: 1/496;
C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473;
C. Senatosu S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi :
14 . 2 . 1977)
X 2. — 1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ruma dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclîsi : 1/495; C. Senaıtosu : 1/493) (M. Meclisi S. Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihli : 14 . 2 . 1977)

X 2. — 1977 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/515; C. Se
natosu : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 492; C. Se
natosu S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)

X 3. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi :
1/483; C. Senatosu : 1/452) (M. Meclisi S. Sayısı :
500; C. Senatosu S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi :
16 . 2 . 1977)

X 3. — 1977 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
1/516; C. Senatosu : 1/514) (M. Meclisi S. Sayısı :
493; C. Senatosu S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi :
14 . 2 . 1977)

X 4. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/529;
C. Senatosu : 1/453) (M. Meclisi S. Sayısı : 501; C.
Senatosu S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi: 1 6 . 2 . 1^77)

X 4. — 1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/521;
C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C.
Senatosu S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)
3

X 5. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkla
rı Tezkereleri (M. Meclisi : 1/524; C. Senatosu
1/454) (M. Meclisi S. Sayısı : 502; C. Senatosu S.
Sayı : 662) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977)

SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK tŞLER
X I . — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko

X 6. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe Karana Komisyonu raporuna dair
C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisli : 1/498; C. Senatosu ;
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
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X 7. — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu :
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S
Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977)
X 8. — 1977 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 9. — 1977 yılı istanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/509;
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486;
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi :
14 . 2 . 1977)
X 10. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 11. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C. Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1977)
X 12. — 1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : 1/500) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)
X 13. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena
tomu S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)
X 14. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka
munu tasarısı ve Bütçe Karana Komisyonu raporuna

dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi :
tosu : 1/499) (M. Meclisi S. Sayısı :
S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi

Komisyonu Baş
1/501; C. Sena
478; C. Senatosu
: 14 . 2 . 1977)

X 15. — 1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)X 16. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu.
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Mectisi 1/500; C. Senatosu : 1/498)>
(M. Meclisi S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. Sayısı :
620) (Dağıtma tarihi: 1 4 . 2 . 1977)
X 17. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu;
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu :
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı : 482; C. Senatosu &
Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1 4 . 2 . 1977)
X 18. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu raporuna dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/497; C. Senatosu :
1/495 (M, Meclisi S. Sayısı : 474; C. Senatosu S. Sa
yısı : 617) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977)
X 19. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisli : 1/499; C. Senato
su : 1/497) (M. Meclisi S. Sayısı : 476; C. Senatosu S,
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 1 4 . 2 . 1977)
X 20. — 1977 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 21. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/512; C. Sena
tosu : 1/510) (M. Meclisi S. Sayısı : 489; (C. Sena
tosu S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)

X 22. — 1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/513;
C. Senatosu : 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C.
Senatosu S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)
X 23. — 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 24. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515)
(M. Meclisi S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı :
637) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977)
X 25. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma
tarihi : 14 . 2 . 1977)

X 26. — 1977 yılı Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
1/518; C. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı :
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi :
14 . 2 . 1977)
X 27. — 1977 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519;
C. Senatosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C.
Senatosu S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
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