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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/208) (S. 

Sayısı : 322) görüşülmesine devam olunarak : 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçeleri kabul edil

di. 
1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü (1/236) (S. Sayısı : 318) ve 
1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü (1/237) (S. 

Sayısı : 319) Bütçe Kanunu tasarılarının da madde
leri kabul edildi ve tümlerinin gelecek birleşimlerde 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

25 Şubat 1979 Pazar günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime 25 . 2 . 1979 saat 0ı0.15'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muslin Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Nizaıııettin Çoban (Kütahya); İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimini 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devanı ediyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 
(D 

A) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Programımıza göre, Çalışma Bakan

lığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 

(7) 322 S. Sayılı basmayan 16 
54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

1979 tarihli 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve 
şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini oku
yorum: Milli Selâmet Partisi Grubu adına Fehmi 
Cumalıoğlu, Adalet Partisi Grubu adına Mustafa 
Başoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Kenan Akman, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Cengiz Gökçek. 

Şahısları adına, lehinde; Sami Gökmen, Altan 
Tuna, Hasan Ali Dağlı, Akın Simav, Çağlayan 
Ege. 

Aleyhinde; Müfit Bayraktar, Feyzullah Değerli, 
Recep Özel, İlhan Aytekin, Şener Battal, Mehmet 
Zeki Okur, Vecdi Aksakal. 

Üzerinde; Ali Ak, Mehmet Çatalbaş, Adem Ali 
Sarıoğlu. 
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Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Fehmi 
Cumalıoğlu, buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADİNA FEHMİ CUMALIOĞ
LU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Çalışma Bakanlığının 1979 Mali Yılı Bütçesi 
üzerinde Milli Selâmet Partisi Grubunun görüş ve 
temennilerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına Yüce He
yetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, Çalışma Bakanlığı, çalışma haya
tında huzur, intizam, adalet ahenk ve emniyet sağ
layacak tedbirleri almakla sorumlu ve görevlidir. 

işçi - işveren münasebetlerinin sükûnet, hakka
niyet ve kardeşlik ölçüleri içinde devamını düzenle
mek, sosyoekonomik şartlara göre asgari ücreti tes
pit ve ilan etmek, işçilerin mesleki eğitimleri, işçi 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, yürüt
mek ve düzenlenmek, denetlemek Bakanlığın esas 
vazifeleri meyanındadır. 

İşverenin hak ve yetkilerini kollamak, işsizlere 
iş bulmak Bakanlığın yevmi meşgalelerindendir. 

İşçi ve işveren anlaşmazlıklarında tarafsız, adil 
bir hakem görevini yapmak, sendikalar arasında ta
raf tutmamak, anarşist ve Marksist sendikaları ka
yırmamak, toplu iş sözleşmelerinde kanun ve mevzuata 
aykırı genelgeler yayınlayarak açık irade beyanı ve 
militan iş müfettişlerinin baskı ve tertibi ile sendika 
yetkisini zorla, haksız olarak Marksist sendikaya ver
mekten kaçınmak, işyerlerinde kargaşalık, kavga ve 
anarşi çıkartmayacak tedbirleri almak da Bakanlığın 
anayasal sorumluluklarındandır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin hak ve menfaatlerini 
korumak, koordinatör bakanlık olarak, yabancı ül
kelerle yapılan ve yapılacak olan sosyal güvenlik an
laşmalarında işçilerimizin hak ve menfaatlerini sağ
layacak kararların alınmasına yardımcı olmak, bunun 
için de bu konuda yetişmiş tecrübeli, bilgili, milli ve 
Manevi değerlere bağlı genel müdür, genel müdür 
yardımcısı ve uzmanları yerlerinden alarak, bu görev
lere, yabancı ideolojilere bağlı, materyalist, partizan 
ve militan yeteneksiz kişileri tayin etmemek; Çalışma 
Bakanının kanuni ve siyasi mesuliyeti ve tarihi vebali 
cümlesindendir. 

Memurların Anayasa ve Personel Kanunu amir 
hükümlerine göre özlük ve müktesep haklarını ko* 
rumak, kazanılmış meşru hakları ihlal ve ilga etme
mek, partizan ve ideolojik maksatlarla, insafsızca 
memur kıyımına girişmemek, indi ve gasbi tasarruf
larını haklı göstermek için diğer bakanlıklarla dev-

let müesseselerini sahtekârlıkla itham etmemek, fakir 
fukaranın ekmeği ile oynamamak ve bir gün bu tür
lü zulümlerin hesabının mutlaka sorulacağını unut
mamak hususunda hatırlatma yaparak tarihi görevi
mizi yapmaya çalışacağım. 

Kısaca huzurunuzda çizmeye çalıştığımız Bakan
lığın hizmet ve mesuliyet tablosunda, Sayın Bakanın 
icraat ve tasarruflarına taalluk eden hususları kanun
ların görevli ve sorumlu kıldığı maddelerle karşılaş
tırarak objektif bir tahlilini yapacağız. 

Çalışma Bakanlığı 1979 mali yılı Bütçe Raporu
nun 3 ncü sayfa giriş kısmında; 4841 sayılı Çalış
ma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesinde Çalışma Bakanlığı çalışma 
hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama düzeyi
nin yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasında
ki ilişkilerde çalışanlar yararına uyumun sağlanma
sı, ülkedeki çalışma gücünün genel refahı artıracak 
şekiîde verimli kılınması, tam çalıştırma ve toplum
sal güvenliğin sağlanması ile görevlendirilmiştir» den
mekte; ayrıca 1967 yılında 864 ve 1579 sayılı yasa
larla yurt dışındaki işçilerin sorunlarını saptamak 
ve çözmek görevi de bu Bakanlığa verilmiştir... 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve 1479 sayılı Bağ -
Kur Kanununa göre, Çalışma Bakanlığına ait görev 
ve yetkiler Cumhurbaşkanlığının 17.12.1974 tarih ve 
4-11C4 sayılı Tezkeresi ile kurulan, «Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına devredildiğinden, anılan tarihten bu ya
na sosyal güvenlik konularını ba Bakanlık yürüt
meye başlamıştır» deniyor ve Bakanlık kuruluş kad
roları sayılıyor. 

Bunlara ilaveten, Bakanlığın esas görev, yetki ve 
mesuliyetini belirleyen 1475 sayılı tş Kanunu, 274 sa
yılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı Toplu tş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanunu zikredilmelidir. 

1475 sayılı İş Kanunu, iş hayatını düzenleyen, iş
yerlerini, işçi - işveren münasebetlerini, bunların gö
rev, hak ve mesuliyetlerini, işyerlerinde işçi sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili tedbirleri, asgari ücretin tespit 
şeklini, İşçi ve tş Bulma Kurumunun görevlerini, iş
çilerin mesleği eğitimlerini, hizmet akidlerini belirye-
yen hükümlerine ait hizmetleri Bakanlığın yürüt
mek ve denetlemekle mükellef olduğunu da belirti
yor. 

274 sayılı Sendikalar Kanunu, sendika federas
yon ve konfederasyonlara ait hak ve yetkileri, görev
leri düzenleyen hükümlerini tarafsızca izlemek ve yü
rütmek 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanunu ile işçi ve işveren kesimine tanınmış 
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hak ve yetkilerin uygulanmasında adil bir hakem gibi 
hizmeti yürütmek, işyerlerinde huzuru, verimi ve iş 
barışını sağlamak göreviyle de Bakanlık yükümlü 
ve sorumlu bulunmaktadır. 

Raporun aynı sayfasında, «Bu görevler Bakanlı
ğın aşağıda yıllar itibariyle sayıları belirtilen perso
nel eliyle yürütülmektedir» deniyor, ve aynen : 

Bakanlık: îş ve İşçi Bulma 

Yıllar Kurumu Kadrosu: Toplam 

1977 2 198 2 203 4 401 
1978 2 265 2 769 5 034 

Muhterem milletvekilleri, şu tabloya dikkatlerinizi 
çekiyorum. 1977 yılında Çalışma Bakanlığı Bakanlık 
kadrosu 2 198, İş ve îşçi Bulma Kurumu kadrosu 
2 203 olmak üzere, 4 401 memurdan ibarettir. 

Sayın Bakanın icraatı devresinde kanunsuz ve in
safsızca bir memur kıyımı yapılmasına, 1977 kadro
sundan yuvarlak hesap 1 500 memurun görevine son 
verilmesine rağmen 1978'de Bakanlık toplam kadrosu 
5 034'e çıkarılmıştır. 

«Bu kanunsuz olarak kıyıma uğrayan memurla
rın günahı ne idi?» denirse, «bunların çoğunun yük
sek tahsili ve inançlı, tümünün milli ve manevi me
fahire bağlı olup, anarşist, sosyalist ve Marksist ol
mamaları olsa gerek» cevabı verilebilir. Bakanlığı yö
neten solcu materyalist zihniyet, bunların anarşist. 
olmamalarından cesaret alarak bu tasfiyeyi yapmış vr 
yerlerine TÖB - DER ve DİSK''in tavsiye ettiği de
mokratik solun solundaki aşırı sol militanları ataya
rak, yönetime aşırı solu hâkim kılmıştır. 

Sayın Bakan, memur kıyımı hakkında Senatoda 
yapılan eleştirilere 'sinirlenerek yaptığı savunma ko
nuşmasında, tutanaklara geçen ifadelerinde aynen 
«Danıştay kararı aldığı halde işbaşı yaptırılmayan 
müsteşara işbaşı yaptırdım. Onun yerine hiç hakkı 
olmayan, müktesebi dahi olmadan tayin edilen kişiyi 
de kendi müktesebine uygun yere tayin ettim. Bu I 
doğrudur, hesabını vermeye hazırım» buyuruyor. I 

Bu cümlelerdeki yanlışların hangisini düzeltelim. 
Göreve başladığı gün işbaşına getirdiği sayın müs
teşarın müktesebi 1 nci derece değil, 3 ncü derecedir. 
Onun yerine, «hiç hakkı, olmadan, müktesebi dahi 
olmadan müsteşarlığa tayin edilen kişi» dediği zat, 
senelerce bakanlıklarda genel müdürlük yapmış, ka
nuni müktesebi 1 nci derece artı 200 iken Bakanlık I 
müsteşarlığına atanmış bilgili, tecrübeli, görgülü, ta
rafsız, üst seviyeden bir devlet memurudur. «Kendi | 
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müktesebine uygun yere tayin ettim» sözü yanlıştır. 
Sayın Bakan usul ve teamüle hukuk devleti pren
siplerine aykırı olarak bu zatı, müktesebinin dûnun
da maaşla Tarım Bakanlığındaki bir müşavirliğe ta
yin ettirmiştir, tayin etmemiştir. 

1979 mali yılı bütçesi dolayısıyla Senatodaki sa
vunmasına yüksek sesle ve kürsüyü yumruklayarak 
devam eden ve Başkan tarafından bir kaç defa, sü
kûnetle ve itidal içinde konuşması ihtar edilen ve bu 
şekilde tutanaklara geçen ifadelerinde Sayın Bakan : 
«Benim bakanlığıma sahte imtihanlarla adamlar alın
mıştır. Sahte belgelerle adam alınmıştır. Değişik ku
ruluşlardan, sahte, «imtihan kazandı» belgesiyle me
mur alınmıştır. îş ve işçi Bulma Kurumundan beş 
gün evvel tasfiye edilen 57 memur da bu sahtekâr
lığın eseri olarak tasfiye edilmiştir. Yakında 40 daha 
tasfiye edilecektir.» buyuruyor. 

Hürriyet Gazetesinde çıkmış olan, büyük manşet
lerle verilen bir bilgide, Çalışma Bakanlığında hangi 
yöntemlerle ve hangi hilelerle tasfiye yapılacağı da
ha çok önceden açıklanmış bulunuyor; bu hususu da 
dikkatlerinize arz ediyorum. 

Bu gerçek dışı itham ve iddialar birer bilgisizlik 
eseri değilse, iftiradır. Tüzük ve yönetmelikler gere
ğince müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdür ve 
yardımcılarından kurulu tarafsız imtihan heyetlerinin 
sahtekârlığa teşebbüs etmelerine karakterleri müsait 
değildir. Marksizme ait sorular sormamaları, vatan
severlikleri gereğidir. Bu heyetlerin, iş hukukuna, sos
yal hayata ait ilmi sorular sorarak yapılan imtihan
ları sahtekârlıkla suçlamak, akıl ve hukukla bağdaş
mayan, mesnetsiz iddialardır. 

Sayın Bakanın «sahte belgelerle, değişik kuruluş
lardan sahte imtihan kazandı (belgesiyle memur alın
mıştır» iddiası düpedüz diğer bakanlıkları ve devlet 
müesseselerini, dolayısıyla Devleti sahtekârlıkla suç-
lamadır ve ağır suçtur, devletin kuruluşuna (dinamit 
koymaktır. Bakanlıklardaki namuslu memurları sah
tekârlıkla suçlayan gerekçelere dayanmadan haksız 
ve zalimce tasarruflara girmek düpedüz zulümdür. 
Sayın Bakan, hiçbir günahı olmayan 3 - 5 senedir 
görev yapan masum memurları görevlerinden atmak
la övünüyor; hiçbir vicdan azabı duymadığını ve bu 
kıyıma devam edeceğini itiraf ediyor. Başka kuru
luş ve bakanlıklardan verilen imtihan vesikalarının 
sahtekârlığını Bakanlık müfettişlerinin tahkikatıyla 
meydana çıkardığını iddia ediliyor. Çalışma Bakan
lığı müfettişleri diğer bakanlılklar ve devlet müesse
selerini teftiş ve soruşturma yetkisini haiz değildir. 
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Oralardaki 'imtihan heyetlerinin ve imtihan şekilleri- j 
nıin sahtekârlığını tespite güçleri yetmez. I 

Sağcı memurlar için başka kuruluşlardan alınan 
bu vesikaların tümü sahte oluyor da, yerlerinde 
bırakılan ve daha üst mevkilere atanan aşırı solcu 
memurlar için aynı tıp belgelerin sahte olmadığı ka
nısı, solcu bakanlık müfettişerimin raporlarına mı 
dayanıyor? Sayın Bakandan bu konunun açıklanma
sını rica etmekteyiz. j 

Bu zavallı memurlardan bazılarına baskı, tehdit, 
vaat ve hilelelrle «imtihan olmadan belge aldım» de- I 
dirterek, tümünü 'kıyıma tabi tutmak bir marifet 
değil, zulümdür, Saynı Bakan kadroyu boşaltıp, 
yerlerine aşırı solcu militanları getirmek üzere yük
sek seviyedeki memurları, onur kırıcı müktesepleri- I 
nin altında mevkilere atamış; yetişmiş tecrübeli me
murları yurdun ücra köşelerine, müktesebinin al- I 
tındaki görevlere atamak suretiyle istifaya zorla
mıştır. Sayın Bakan, başörtülü hanım memurların 
başlarını açmaları, sosyetik modaya göre giyinme
leri için baskı yaptırmış açılıp saçılmayanları Doğu 
illerine sürerek istifaya zorlaımıştır. 

Sayın Bakan bunlar için de Danıştay kararını 
uyguladım diyemez. 1 

Sayın Bakan, zihniyeti gereği maneviyata önem I 
vermeyebilir, solcu materyalist felsefeyi benimsemiş I 
olabilir; buna diyeceğimiz yoktur, fakat İnsan Hak- I 
lan Beyannamesine imza koymuş. Anayasasıyla I 
inanç ve vicdan hürriyetini tanımış bir Devletin ba- I 
kanı olduğunu unutmamak, inanç hürriyetine en I 
azından saygı göstermek zorundadırlar. I 

Sayın Bakan, yeterlik sınavlarını başarı ile ver- I 
mdş, asaleten teftiş kadrosuna tayin edilmiş 103 I 
iş müfettişini Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununu ve yönetmelik hükümlerini hiçe sayarak I 
görevlerinden atmış, yine yarışma imtihanını başarı I 
ile kazanıp, iş güvenliği müfettiş yardımcılığına atan- I 
mış olanları da tasfiye etmiştir. Bakanın ifadesi- I 
ne göre gerekçe, hukuk sistemleri sorusuna karşı j 
verdikleri cevapta «İslam Hukukunun kaynağı 
ıKur'anı Kerim'dir» diye yazmışlar; dünya otoritele- I 
rin teslim ettiği bu hakikati Sayın Bakan ve mesai I 
arkadaşları büyük suç saymışlardır. I 

Sayın Bakan, «İmtihanda, faizsiz kredinin Dev- I 
let Sanayi Yatırım Bankası vasıtasıyla gerçekleştiğini I 
yazan bir adamın da imtihanı kazandığını» söyleye- I 
rek, ibu memuru da işinden atmakla övünüyor. Ger- I 
çekte bu memur doğru söylemiştir, takdir edilmesi I 
gerekir. Çünkü, iki sene, birer milyar Türk Liralık I 

hayvancılık kredisi ile 500 000 liralık süt kredisi faiz
siz dağıtılmıştır. Görevden aldığı memurların imti
han evrakımda laikliğe aykırı suç teşkil eden yazılar 
olduğunu iddia ederek, eski yönetici kadroyu da 
suçluyor ve bu zevatın suç teşkil eden imtihan ev
rakını senelerce saklayacak ve görevden ayrılırken 
de imha etmeyecek kadar ahmak oldüklarmı sanı
yor ve 'ithamlarını böyle bir mantığa ouıtrtuyor. İt
ham edilen bu zatlar da aynı mantık ve taktikle ve 
nefis müdafası olarak. «Sayın Balkanın emrindeki 
solcu yönetim ve teftiş kadrosuna bu sahte imtihan 
evrakını tanzim ettirdiğimi, raporların düzmece ol
duğunu iddia ederlerse» her iki isnat nasıl değerlene-

cektir? 
Sayın Bakan, memur kıyımı tasarrufu hakkında 

Danıştay'dan topu topu 17 adet yürütmeyi durdurma 
kararı aldığını söylüyor. Danıştay 1977 yılı dosya
larını bitiremediği için, başvurmalar sırada bekle
mektedir. Pek yakında 300 den faza Danıştay ka
rarı alacağını Sayın Bakana müjdlelerSm. 

Sayın milletvekilleri, bu acımasız kıyımlardan 
sonra 1977 kadrosunun 1/3'ü boşaltılmasına rağmen 
1978 de Bakanlık kadrosunun 5 034'e, bütçesinin 
1977 da 277 674 000 TL. dan 1979 da 677 818 000 
TL. çıktığını görmekteyiz. Acaba bu lüzum ve ihti
yaç hangi sebeplerden doğmuştur? Memlekette iş
yerlerinin sayısı mı artmıştır? Yeni yeni fabrikalar 
mı kurularak çalışmaya başlamıştır? Çalışan işçi sa
yısı mı artmıştır? İşveren kesiminde işçi talepleri 
mi çoğalmıştır? Bu sorulara «evet» demek mümkün 
değildir. Çünkü birçok fabrikalar kapanmıştır; 
bazıları sabotaj ve infilaklarla çalışamaz durumda 
kalmıştır. Mevcut fabrikalar hammadde yokluğun
dan % 20 - 50 kapasite ile çalışmaktadır; işç/i çalış
tıran sayısız müesseseler iflas etmiştir. Resmi açık
lamalara göre, yetmiş bin işçi işinden çıkarılmıştır. 
Demir, çimento, inşaat malzemesine yapılan korkunç 
zamlar ve piyasada mal yokluğu, karaborsa ve kuy
ruklar inşaat sektöründe de duraklama yapmış bu 
konudaki iş sahası da tıkanmıştır. Zamanımızda te
melleri atılan, inşaatları ilerletilen ağır sanayi fabri
kalarının inşaatları ve yatırımları İMF'nin emriyle 
durdurulmuş, Doğu'dakilerin temelleri sökülerek, 
on binlerce işçi işsiz kalmıştır. Böylece ülkemizde 
işsizlerin yekûnu dört milyonu bulmuştur. AET ül
keleri işçilerimizin sayısını azaltmakta kararlı olduk
larına göre de, Bakanlığın yurt dışı işçi sorunları ile 
ilgisi de fiilen azalacaktır ve azalmıştır. 

1979 Mali Yılı Bütçesi, enflasyon, para değeri
nin sıfıra müncer olması, hayat pahalılığı, yokluk, 
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döviz kıtlığı* karaborsa dolayısıyla, bütün ödenek
lerin cari harcamalarla, dış ve iç seyahatlarla savur
ganlığa ancak yetebileceği gözönüne alınınca, yenli 
'iısıtiıhd'am sahaları açılması şöyle dursun, halen çalış-
maikta olan yüZbinlerce işçimiz açıkta kalacaktır. 
Bu gerçeklere rağmen Bakanlığın personel kadrosuyla, 
bütçesiiriin şişirilmesinin hikmetini anlamak müm
kün değüdliiji ^ ^ 

Sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının 13 ay
lık hizmet bilançosunda, acımasız bir memur kıyı
mından, kadroyu aşırı militanlarla doldurmaktan öte, 
iş hayatına ve işçilerin hayrına müspet bir faaliyeti 
görülm emektedir. 

Toplumsal anlaşma, gerçi Türk - İş Genel Baş
kanının bir ikinci defa 6 senelik kontenjan senatör
lüğünü temin etmiş ise de, işçilerimizin aleyhine im
zalanmış bir anlaşmadır. 

Yurt dışında çalışanlarla, yurda kesin dönüş ya*-
. panların dövizlerim ve ellerinde biriktirdiklerini almak 
için emeklilikleriyle ilgili çıkarılan kanun ise, ne ülke
ye, ne de işçiye hiçbir fayda getirmemiş, işçilerimiz
den de iltifat görmemiştir. 

işçi - memur ayırımı kararnamesi, kanuni forma
litesi 1977 sonunda tamamlandığı halde, hâlâ çıkarıl
mamıştır. işçi statüsüne geçecek iki yüz bin memur 
bu kararnameyi hasretle beklemektedir. 

Bu durum ortadayken, bugün aksi yapılmakta, iş
çi kadrosunda bulunan işçiler memur yapılmak için 
baıakı altına alınmış builümimaktadır ve sayın Bakan
dan bu hususta bir alaka da görülmemektedir. 

Toplu iş sözleşmelerinde sendika yetkisini DİSK'e 
vermek üzere sayın Bakanın yayınladığı genelge, sen
dikalar arasında huzursuzluk yaratmıştır. 

Geçim endekslerine göne hayat pahalılığının, top
tan eşya fiyatlarının, kiraların % 300, oranında art
tığı bu devrede, zaımanırrazda tespit ettiğimiz asgari 
ücreti, günün şartlarına göre yeniden tespit etmek 
üzere sayın Bakalnda bir niyet ve gayret eseri gö-
rıülnrtörnekıtedir. «Peki, Bakanlık 13 ayda ne gibi hiz
metler yapmıştır?» denilirse, sayın Bakan cevap ola
rak Senatoda söylediği hayali imtihan evra'kmidialld, 
laikliğe aykırı, uydurulmuş bazı (tabirleri burada da 
tekrarlayarak, Sayın Ecsvüt Hükürnıeitiınin, memikke--
iti, 120 ecnebi bankasına borçlandı rmasımn günâhını 
eski hükümetlerin sırtına yıkarak savunmasını yapa
caktır. 

Sözlerimi tamamlarken şu ciheti de açıklamayı lü
zumlu görüyorum. Dün bu Yüce Mecliste Milli Sa
vunma Bakanlğı bütçe müzarek'elerirıde Milli Savunma 

Bakanlığı, Yüksek Askeri Şûra'nın, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin miktarını sormuş olduğunu ve Ça
lışma Bakanlığından müspet, yeterli 'hiçbir bilgi alına
madığını bu kürsüden açıklamışlardır. Sayın Bakan 
tecrübeli, bilgili, yetişmiş memurları tasfiye edip, yer
lerine tecrübesiz, militan zevatı almak suretiyle kadro
ları bu şekilde bilgisiz zevatla doldurduğundan, bu 
netice gayet tabiidir. 

BAŞKAN — Sayın Cumajioğlu, son sözünüzü 
soy leyiniz. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Bakanlık 
bütçesinin, işçilerimize ve milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını niyaz eder, Yüce Meclisi saygılarımla 
tekrar selamlarım. (MSP Grubundan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edecim Sayın Cumailıoğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Baş-

. oğlu, buyurun (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU AıDlNA MUSTAFA BAŞOĞLU 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ça
lışma Bakanlığı bütçesi ve genel olarak Hükümietirn 
çalışma hayatıyla ilgili icraatı hakkında, Adalet Par
tisi Millet Meclisi Grubunun görüşlerimi açıklama
dan önce, şahsım ve Grubum aidina saygı ve başarı 
'dileklerimi sunuyorum. 

Bu solcu Hükümet, diğer alanlarda olduğu gibi, 
çalışma alanında da partizanlığın, kanunıları çiğne
menin ve emek kıyımının çeşiltli örneklerini sergile
miştir. Bu tutumuyla sadece millet için değil, aynı 
zamanda ona güç verenler tarafından da çekilip ta-. 
sınmaz noktaya gelmiştir. Çünkü, icraatının kocaman 
bir sıfır olduğunu, haksızlıklar un dayanılmaz boyut
lara ulaştığını, yüzibine yakın kadronun militanlarca 
doldurulduğunu, artık sadece CHP'lii olmanın bir 
işe yaramadığını; işyerlerine TKP'lilerin sokulduğu 
şikâyetleri şimdi CHP'li parlamenterlerden gelmek
tedir. 

Kaindi içerisindeki tutarsızlığı, gemiyi terk eden, 
birbirine ters düşen ve pazarlıkla Kabinede tutulanı 
bakanların tutumundan belli olmaktadır. Haksız, 
adaletsiz ve vaat ettiklerinin tam tersini uygulayan 
solcu Hükümet, antik rüzgar önünde sürüklenen ku
ru bir yaprak giıbi, başarısızlığın çukuruna hızla düş
mektedir. Böyle bir Hükümetten ve sadece bakanlık 
koltuğunda oturup, kırmızı plakalı arabaya binmek
ten başka bir iş yapamayacak durumda olan Sayın 
Çalışma Bakamından, işçi sorunlarına çözüm getirme 
ve çalışma hayatını istikrara kavuşturmayı beklemek 
mümkün değildir. 
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Eski bir sendikacı olan Sayı'n Bakanı burada kın
lamak ve olumlu hizmetleri olsaydı kend'iisini yürek
ten aikışlamaik isterdim; ama başarısız bir Hüküme
tin içerisinde, öski bir sendikacı olmasına rağmen, 

. sayın Bakanın da yapabileceği fazla bir şey yoktur. 
Kend'Jsindtin beklediğimiz, hiç değilse, eskiden sen
dikacılık ajanında verdiği hizimetleri daha fazla göl
gelemeden görevini terk etmesi ve sendikacılığa dön
mesidir. 

Bu Hükümetin yönetiminde, çalışma hayatı altüst 
edilmiştir. Yeni CHP, eskisinden beter ve onu aratır 
halde olduğunu açıkça ispatlamaktadır. Görüldü ki, 
solcu CHP yapıcı değil, yıkıcı; toplayıcı değil; bölü
cü; düzeltici değil, bozucudur. 

Değerli arkadaşlarım, CHP'nin icraatını, izin ve
rirseniz, önce vaatlerinden bazılarını hatırlatmak su
retiyle eleştirmek istiyorum. «Akgünler» seçim bildi
rileri ve Hükümet programında yer alan konuları 
topladığımızda, CHP'nin işçilere vaat ettiklerini şöy
lece özetlemek mümkündür : 

Lokavt hakkı kaldırılacak; işsizlik giderilecek; 
işçiler yönetime etkin biçimde katılacak; ücretler fi
yatların önünde götürülecek; işçilere daha çok hak 
tanıyarak, mevzuat yeniden düzenlenecek; Tarım - İş 
Yasası çıkartılacak; asgari ücretler, günün şartlarına 
göre ayarlanacak; polisler de dahil bütün kamu gö
revlilerine toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı tanına
cak; işçi - memur ayırımı çözümlenecek; yurt dışın
daki işçilere yeni haklar getirilecek; asgari geçim in
dirimi gerçekleştirilecek; vergide adalet sağlanacak; 
suçlu çıkarma dahil, her türlü işçi kıyımına son veri
lecek; işçiler, kâra ortak edilecek. 

Bu vaat ettiklerini, şimdi iktidarındaki icraatıyla 
biraz sonra bilgilerinize sunacağım; o noktaya geç
meden önce bu bölümde bir iki cümle arz etmek is
tiyorum. 

Vaat ettiklerinin tam aksini yapan CHP, muhale
fet dönemindeki emek sömürücülüğünü, iktidarında 
ekmek düşmanlığına dönüştürmeyi marifet saymıştır. 
Böylelikle, «İşçi babası» olarak işçilerce tanınan Sa
yın Ecevit'in, bir öz baba kadar değil, hatta bir üvey 
baba kadar işçilere karşı şefkat ve sevgi duymadığı
nı; ama oy babası olduğunu açıkça ortaya koymuş
tur. (AP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, işçiler CHP'yi tanıdıktan sonra, ken
dilerini düşünenin ve haklarını verenin, başta Demok
rat Parti olmak üzere, onun devamı olan Adalet Par
tisi olduğunu şimdi daha iyi görmektedirler. Zama
nım elvermediği için, Adalet Partisinin ve Demokrat 

Partinin işçilere getirdiği hizmetleri burada sırala
mak imkânım yok; ama eğer bir örnek vermek gere
kirse, bu Hükümetin bakanlarının hemen hemen iki 
katı, işçilere, bu geçmiş dönemde çıkarılan kanunlar
la yeni haklar getirilmiştir. 

Vaatlerde usta, uygulamada hasta olan CHP'nin, 
bakalım vaatlerine karşı icraatları ne noktadadır : 

Lokavtı kaldırma bir yana, haksız grev erteleme
leri birbirini kovalamıştır. Grevci işçilerin üzerine 
tankla asker gönderilmekten çekinilmemiştir. Rejim 
düşmanı yandaşlarını kovalamak, yakalamak yerine, 
Devletin gücünü, kanuni haklarını kullanan işçilere 
gözdağı vererek ispatlamaya çalışmıştır. Kalkınmayı 
sıfıra düşürmüştür; bunun sonucu, işsizler ordusuna 
milyonlar eklenmiştir; üstelik yüzlerce işçinin işyeri
nin kapanmasına ve yüz bini aşkın işçinin işini kay
betmesine sebep olmuştur. Bununla da yetinilmemiş, 
başta YSE ve Karayolları gibi kamu kuruluşlarında 
kıdem, ehliyet ve sosyal durumuna bakılmadan bin
lerce işçi, militanlarına kadro bulmak amacıyla işten 
atılmış, uzaklaştırılmış, kovulmuştur; bu suretle işçi
ler açlığın, sefaletin kucağına itilmişlerdir. Şoför, us
ta, hademe, teknisyen demeden binlerce işçi ya gide
meyecekleri yerlere sürülerek istifaya zorlanmış veya 
atılmışlardır. Bu konuda değerli Genel Başkanımız 
Sayın Demirel'in, bütçenin tümü üzerinde yaptığı de
ğerlendirme ve ayrıca Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanıyla diğer bazı bakanlar hakkında verilen Genso
rularda bu kürsüden değerli grup sözcülerimiz, işçi
lere nelerin reva görüldüğünü, işçi kıyımının hangi 
boyutlara ulaştığını çeşitli vesilelerle dile getirmişler
dir. 

Oy alma aracı olarak kullandığı işsizlik sigorta
sını çoktan unutmuştur. Önceki hükümetlerin işçi 
statüsüne kavuşturdukları kamu görevlilerini memur-
laştırarak, vaat ettiği işçi - memur ayırımını çalışan
ların aleyhine çevirmiştir. Özellikle Adalet Partisi dö
neminde işçi - memur ayırımı bakımından 1317 sa
yılı Sendikalar Kanunu, arkasından 657 sayılı Kanun, 
onun arkasından 7 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname çıkartılmak suretiyle, işçi - memur ayırımı 
belli bir oranda açıklığa kavuşturulmuş ve binlerce 
işçinin bir kısmı işçilik statüsüne alınmış, bir kısmı
nın da sıfatları belirlenmişti; fakat önceki Ecevit 
Hükümeti, yürürlüğe koyduğu 12 sayılı Kararname 
ile, kendinden önceki getirilen düzenlemeyi kökün
den değiştirmiş; arkasından, Sayın Demirel Hükü
meti döneminde 1897 sayılı Kanunla soruna çözüm 
getirilmeye gayret edilmiş, komisyonların verdiği ka-
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rarlar kesinleşmiş; bu Hükümet, o komisyon kararla
rına göre işçilik sıfatını kazananları, memur statüsün
den işçi statüsüne aktaracağı yerde, şimdi Sosyal Si
gortalar Kurumu, daha önce de İmar ve İskân Ba
kanlığında gördüğümüz gibi, işçi olanları zorlayarak, 
baskı altında tutarak, memur statüsüne aktarmaya 
gayret etmektedir. Böylelikle, bu konudaki vaadi de, 
diğer konulardaki vaatleririin tam aksine, çalışanla
rın aleyhine gelişmektedir. 

500 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşme
leri, İMF'nin talimatıyla önce askıya alınmış ve ay
larca sürüncemede bırakılmıştır. Arkasından, «işçiler 
çok oluyor, hadlerini bildireceğiz» tehdidi bizzat Sa
yın Başbakandan gelmiştir. Bunun arkasından, işçile
re görülmedik zamlar verileceği açıklanmıştır; veri
len zamlar ise, sözleşme öncesi ve sonrası para ayar
laması ve korkunç hayat pahalılığı sonucu, kar gibi 
erimiştir, «İşçi ücretlerine ı% 100 zam yaptık» diye 
böbürlenenler, hayatı ;% 100'ün üzerinde pahalılaş-
tırdıklarını ve verilen zamlarla işçilerin 1976 yılı 
yaşama şartlarını bile koruyamadıklarını gizlemeye 
çalışmaktadırlar. Üstelik işçilerin sözleşmelerden do
ğan alacakları zamanında ödenmemiştir. Rekoru 
CHP'ye ait olan hızlı enflasyon karşısında, hiç bir işe 
yaramayan işçi ücret zamlarının bir kısmı ve işten 
çıkarılan ya da kovulan işçilerin kıdem tazminatları
nın bir kısmı, bütün gayretlere rağmen hâlâ ödene
memiştir. Anlaşılan, Merkez Bankasının mürekkebi 
ve kâğıdı bittiği için, karşılıksız para basma gerçek
leştiği zaman bu arkadaşlarımız alacaklarını alacak
lar; ama verecekleri para, çürüyen para hiç bir işe 
yaramayacaktır. 

Günün şartlarına göre tespit edilen asgari ücret, 
birkaç vurguncuyu zengin etmekten başka bir işe ya
ramayan, başıboş ekonominin hızlandırdığı fiyatların 
çok gerisinde kalmıştır; ama Hükümet ve onun Ça
lışma Bakanı, ilgili komisyon toplantıya çağırmamak-
ta direnmektedir. Vergide adalet sağlama şöyle dur
sun, 24 ayı vergi dışı tutulan kıdem tazminatı ve işçi
nin diğer gelirleri yüksek vergi kapsamına alınma 
gayretlerine giriştirmiştir. 

Asgari geçim indirimi, vergi tasarısının içine sıkış
tırılarak, daha çok vergi alma tuzağı haline sokul
muştur. 

Demirel hükümetleri zamanında muhtaç vatan
daşlara karşılıksız verilen 65 yaş aylığına karşılık, 
yıllarını millete hizmetle geçiren emekli işçiler, cami 
kapılarında dilenir duruma düşürülmüştür. 
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Tarım işçileri yasal güvenceye kavuşturulamamış, 
çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, işçi haklarını 
kısıtlamak ve bazılarını ortadan kaldırmak için tez
gâha alınmıştır. 

Yurt dışındaki işçilere önceki hükümetlerin karşı
lıksız olarak getirdikleri, verdikleri hizmetler, bu Hü
kümet zamanında dövizli hizmet haline dönüştürül
müştür : «Döviz ver emeklilik al; döviz ver araba al; 
döviz ver kamyon al; döviz ver ev al; döviz ver trak
tör al; döviz ver askerlik yapma» gibi bir garip an
layış, bu Hükümet tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarını döviz vatandaşı haline dönüştürmek
ten çekinilmemiştir. 

Kısacası değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, köy
lü, memur, esnaf ve işçileri de iyice fakirleştirmiştir. 
Buna karşı; Hükümetin kurulmasında büyük emeği 
geçen lobi tüccarları vurgun üzerine vurgun yaparak, 
hizmetlerinin karşılığını fazlasıyla almaktadırlar. İş
çilerin yönetime katılması, kârdan pay alması, CHP' 
nin belki de gelecek seçimler için saptadığı seçim ser
mayesi olarak bekletilmektedir. 

İşçilerin uğradığı haksızlıklar bunlarla da bitme-
mektedir. Bir çok işçi, kimi Ümraniye olayında oldu
ğu gibi, halk mahkemesi kararıyla, kimi işine gider
ken, kimi işinden dönerken, kimi kahvede otururken, 
kimi kaçırılarak, kimi yolda yürürken siyasi cinayet
lere kurban gitmiş ve failleri meçhul kalmıştır; ama 
Cumhuriyet Halk Partisi, bütün bu olanlara rağmen 
işçiden yana olduğunu rahatlıkla söyleyebilmekte ve 
eski muhalefet dönemindeki alışkanlığını sürdürebil
mektedir. 

Dökülen işçi kanlarıyla lekelenen ve Yargıtay ka
rarıyla kanunsuzluğu ispatlanan 6 sayılı genelge, sol
cu sendikalara yetki verme aracı olarak kullanılmak 
istenmektedir. Ayrıca, bu genelgeyle, sayelerinde Hü
kümet' olunduğu bazı çevrelere toplu iş sözleşme yet
kileri geciktirilmek suretiyle de borç ödenmeye çalı
şılmaktadır. İdeolojik sendikacılık, cılız- sendikacılık 
ve parti emrinde sendikacılığın çeşitli örnekleri bu 
Hükümet döneminde görülmekte ve bilinmektedir; 
üstelik, bu konuda bazı Cumhuriyet Halk Partili yö
neticilerin emrinde, başında bulundukları sendikaları 
bile bazı Halk Partililerin parçalamak istedikleri, o 
sendikacıların basına verdikleri demeçlerden, yaptık
ları açıklamalardan anlaşılmaktadır. 6 sayılı genelge
nin şartları şimdi bizzat Çalışma Bakanlığı tarafın
dan yerine getirilmemektedir. Ankara'da Türk Metal 
Sendikasının, sağlık iş kolunda, benim başkanı bu
lunduğum sendikanın ve başka sendikaların, irade 
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beyanlarını kazandıkları yerler dikkate alınarak ya 
önceden müfettişlere tembih edilmek suretiyle, irade 
beyanları amacından saptırılmakta veya irade beya
nıyla gerçekleştirilmesi gereken toplu sözleşme yet
kileri, eğer ilgili sendika, Türk - îş'e bağlı sendika, 
solcu olmayan sendikaların kazanacağı kanısı uyanı
yorsa, bu defa irade beyanı durdurularak, kâğıt üze
rinden, karşı sendikalara yetki verme gayretleri hız
la sürmektedir. 

Bu partinin emekten yana olmadığını, sadece ic
raatı değil, yandaşı DtSK'in eski Genel Başkanı, 
«Halk Partisi, patronların, tüccarların, ağaların, tüm 
sömürücülerin partisidir. Onun için, 275 sayılı Yasa 
ile grev hakkını kuşa çevirmiştir; Türk işçisine en bü
yük kazığı atmıştır» demek suretiyle, geçerli şahitlik 
yapmaktadır. 

DtSK'in, CHP hakkındaki düşüncesi bu olmasına 
rağmen, aralarındaki ilişkiler sürmektedir. Bazı ba
kanlar ve parti genel sekreterine, DİSK'e olan hiz
metlerinden dolayı, açıkça teşekkür bildirileri ya
yınlanmaktadır. 

DİSK, «sosyalistlerin görevi, sınıf kavgasıdır» de
mekte ve ülkemizde sosyalizmin yerleşmesine çalış
maktadır. 1 Mayıs da dahil, çeşitli DÎSK toplantıla
rında, «Yaşasın Sovyet Rusya» denildiğini gazeteler
den öğreniyoruz; ama, Cumhuriyet Halk Partisi, bu 
kuruluşla ve bu kuruluşun son zamanlarda istememe
sine rağmen, dostane ilişkilerini devam ettirmekte, 
sayısı oldukça yüksek olan bazı CHP'li parlamenter
ler, bu kuruluşa başarı telgrafları çekebilmeyi görev 
saymaktadırlar. 

Sovyet sosyalizminin ne olduğunu, onu bizzat ya
şayanlardan bazıları şöyle tanımlamaktadır: Lenin'in 
arkadaşı Kolman: «Komünist Partisi üyesi olarak 58 
yıllık mücadelem beni hayal kırıklığına uğrattı.» 

Sakarof : «İşçi cenneti olarak ilan edilen Sovyet 
Rusya'da, işçinin hali, hür dünya işçisinin haliyle kı
yaslanmayacak kadar kötüdür. İşçi Cenneti denilen 
Rusya'da iyi bakım sırası en son işçiye ve köylüye 
gelmektedir.» 

Soljenitsin : «Komünizm, insan denilen harika 
yaratığı sıradan bir madde haline sokmuştur. Sosya
lizm, her türlü eleştiriyi tartışma dışı sayar. Sosyalist 
sistemler geleceğe tuzak kurarlar. Biz köleyiz ama, 
hürriyetleri arayan köleleriz. Sizlere sesleniyorum ey 
hür doğanlar! Bizleri köle gibi kullanmak isteyen sos
yalist esir tüccarlarına dostluk elinizi uzatmayınız.» 

Bu yönetimi yaşayanların düşüncesi böyle olduğu 
halde, hâlâ DtSK'in, hiç değilse bazı yöneticilerinin, 
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ülkemizde Sovyet tipi veya başka tip bir sosyalist 
yönetimi kurmaları ve böyle bir yönetimi de işçiden 
yana, emekten yana göstermeleri karşılığında, Halk 
Partisinin bununla olan ilişkisini çözmek ve açıklığa 
kavuşturmakta, gerçekten ben güçlük çekiyorum. 

Üstelik DİSK, böyle bir yönetimi kurmak için 
bakalım işçilere neler aşılıyor. Özellikle Devlet Gü
venlik Mahkemeleri direnişi karşısında, işyerlerine 
dağıtılan bildirilerden bir tanesinden alınan bazı bö
lümleri, değerli arkadaşlarımın bilgisine sunuyorum: 
«Tanrı, ağa, bey, paşa, bizleri nasıl kurtarır? Bizi 
kurtaracak olan kendi kollarımızdır. İsyan ateşini 
körükle, külünü rüzgârla savur; kollarının bütün gü
cüyle, tavı gelen demire vur. Bu kavga son kavga
mız artık. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Anamız 
amele sınıfıdır; yurdumuz bütün cihandır. Hazırladık 
son kavgayı; başta bayrağımız, Leninizm. Bayrağı 
yükselt, daha yükselt. Bugün vuralım, yarını kuralım. 
Bu kan denizinin ufkundan kızıl bir güneş doğacak
tır.» 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna gelmiş
ken, bu arada, üzerinde durmak istediğim bir başka 
konu, bu düşüncelerin sahibi olanlar hâlâ «Emek sol
dadır, biz de solcuyuz» diye buralarda gelip nutuk 
çekeceklerse veya kahvelerde, toplantılarda nutuk çe-
keceklerse, bu solcu Hükümetin emekten yana olma
dığını; aksine, emeği ezerek, kendisini işbaşına geti
ren bazı çevreleri ayakta tutmaya çalıştığını, zengin 
etmeye çalıştığını gördük ve bu yönüyle hiç değilse, 
solcu bir iktidarın, önce emeğiyle geçinenleri, işçile
ri, emeklilerini ezmeye gayret ettiğini de bize ispat
ladığı için, sanıyorum gelecek yıllarda daha rahat 
hareket edemeyecektir; ya tutumunu değiştirecektir, 
veya işçiler ona layık olduğu cevabı verecektir. 

Arkadaşlarım, sözlerimi şöyle tamamlıyorum. 
Gözler gerçeklere kapanınca, yokluk, kıtlık ve kuy
ruklar çoğalınca, vicdanlar kararınca, gönüller katı-
laşıp taş kesilince, mevki için oya ihanet edilince; 
basın baskı altına alınıp, dolaylı sansüre tabi tutu
lunca; vaatlerin aksine, icraatlar hortlayınca; doğru, 
yalana üstün kılınınca, anlayalım ki Halk Partisi ik
tidardadır. 

Hizmet, koltuğa tercih edilince, siyasi cinayetler 
birbirini kovalayınca, işçiler memurlar ezilince, kıyı
ma uğrayıp sürülünce, Hükümet vermeyen, ama alan 
olunca, bilelim ki, CHP iktidardadır. 

Ağırlaşan hayat pahalılığı çekilmez duruma ge
lince; ocaklar sönüp, çocuklar öksüz kalınca; işçilere 
yeni haklar verme bir yana, ellerindeki "haklar kısıt-
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lanıp, ortadan kaldırılmak istenince; rüşvet, dolaylı 
vergi olunca, bilelim ki Halk Partisi iktidardadır. 

Suçsuzlar suçlu, suçlular suçsuz sayılınca; işkence 
odaları, masum insanların mekânı olunca; soygun
lar, yangınlar, talan ve vurgunlar, karaborsa yaygın
laşıp meşhurlaşınca, biliyoruz ki, Halk Partisi ikti
dardadır. 

Olayların failleri meçhul kalınca; köyler, kentler, 
mahalleler bölünüp, «Kurtarılmış bölge» sayılınca; 
rejim düşmanları güçlenip, dostları ezilince; güven
sizlik artıp, haksızlıklar çoğalınca; devlet gücüyle ku
rumlar yağmalanıp, işgal edilince; kanunlar hiçe sa
yılıp, hukuk devleti ilkeleri ayaklar altına alınınca, 
bilelim Halk Partisi iktidardadır; ama bu zulüm ik
tidarının da sonunun gelmekte olduğunu bu vesileyle 
arz ediyor, saygılarımı sunuyorum arkadaşlarım. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ke

nan Akman; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA KENAN AKMAN (Ko
caeli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi (Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum; konuşmama başlamadan önce 
Yüce Meclisin tüm üyelerini, Bakanlık ve basın men
suplarını, Grubum ve şahsım adına saygıyla selam
larım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Ça
lışma Bakanlığı, Cumhuriyet devrimizin en eski ve en 
önemli bakanlıklarından birisidir. Bu Bakanlık, sana
yileşmeye başladığımızdan bir müddet sonra, çalışan
ların ve çalıştıranların ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için, 28 Ocak 1946'da kurulmuştur. Kuruluş Kanu
nunun 1 nci maddesinde, «Çalışma Bakanlığı, çalışma 
hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşam seviyele-
lerinin yükseltilmesi, çalışanlar ve çalıştıranlar arasın
daki münasebetlerin memleket yararına uyumlaştırıl
masını, memlekette çalışma gücünün genel refahı ar
tıracak surette verimli kılınması, tam çalıştırma ve 
sosyal güvenlik sağlanmasıyla görevlidir.» denmek
tedir. 

Kuruluş yasasıyla bu kadar önemli görevler veri
len Çalışma Bakanlığı, ıilk kuruluş yıllarında ve on
dan sonraki yıllarda, çalışma hayatımızın içine girdiği 
hizmetleri yapmış, çalışma hayatımızla ilgili çok 
önemli yasaların Yüce Parlamentodan çıkması için 
gayret sarf etmiştir. Sosyal adaletin gerçekleşmesine, 
iş huzurunun yerleşmesine büyük katkılarda bulun

muştur. Geçmişte bu hizmetleri yapanlar hangi siyasi 
görüşte olurlarsa olsunlar, kendilerine tüm çalışanlar 
adına şükran borcumuzu ve teşekkürlerimizi Yüce 
Parlamento kürsüsünden belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, ülkemizde bugün İş 
Kanunu ve Sosyal Sigortalara tabi olarak çalışan 2̂ 5 
milyon civarında işçi vardır; bir bu kadar da halen, 
İş Kanunu ve sosyal güvenceye alınmamış, büyük bir 
kısmı kaçak olarak çalıştırılan işçi vardır. 

Kamu kesiminde ve özel kesimde çalışan işçileri
mizin 2 milyona yakını, işkollarında kurulmuş işçi 
sendikalarına üye bulunmakta ve toplu iş sözleşmesi 
olanaklarından faydalanmaktadırlar. İşçilerimizin bü
yük çoğunluğu büyük şehirlerde ve büyük sanayileş
miş bölgelerde oturmaktadırlar. Çalışma Bakanlığı, 
işçilerimizin işyerleri dışındaki büyük sorunlarıyla il
gili çalışmaları bugüne kadar gereği gibi yapama
mıştır; bu büyük bir noksanlıktır. Çalışma Bakanlığı
nın, bu noksanlığı bir an evvel gidermesi için kendi
lerinden ciddi çalışmalar beklemekteyiz. 

Çalışma Bakanlığının kuruluşundan bugüne kadar 
34 - 35 yıl geçmiş olmasına rağmen, sosyal hayatı
mızda ve İş Hukukumuzda halen büyük boşluklar 
vardır; bunlardan en önemlisi, Tarım ve Orman İş 
Kanunu ile, işsizlik sigortasıdır. Bugün ülkemizde 2 
milyonun üstünde işsiz vardır. Anarşinin ve kötülüğün 
temeli ise, işsizlik ve açlıktır. Bu Bakımdan, Çalışma 
Bakanlığı ve Hükümetimizin, bir an evvel, işsizlik si
gortasını Yüce Parlamentoya getirmesini temenni edi
yoruz. 

Bir müddetten beri Çalışma Bakanlığının titizlikle 
üzerinde çalıştığı, Tarım ve Orman İş Kanununu bir 
an evvel Yüce Parlamentoya sev*k ederek, sosyal ha
yatımızdaki bu büyük boşluğu doldurmasını temenni 
ediyoruz, 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bugün jş hayatımı
zın en önemli sorunlarından birisi de, toplu iş sözleş- „ 
melerinde'ki yetkili sendikayı saptama sorunudur. Top
lu iş sözleşmelerinin yetki tespitlerinde, o iş kolların
da kurulmuş çeşitli sendikalar yetki alabilmek için, 
yasa dışı yollara başvurmakta ve birbirini alabildiği
ne itham etmekte; işçileri birbirine düşürmekte, resmi 
makamları yanıltmakta; büyük masraflar ederek top
lu sözleşme düzenini zedelemektedirler. Böylece, güç
lü sendikalar yerine, zayıf ve parçalanmış sendikalar 
ortaya çıkmakta ve her gün adaletleri yanıltmaktadır. 
Bu, iş hayatımız için ve sosyal hayatımız için büyük 
sakıncalar doğurmaktadır. Bundan kurtulmanın tek 
yolu, işçinin kendi adına toplu iş sözleşmesi yapacak 
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sendikayı, yargı gözetiminde serbestçe seçmesi yolu
dur; bunun da adı ise «referandum» dur. Bunu yapa
bilen ülkeler ve sanayi toplumları, iş hayatıria huzuru, 
sulhu ve güvenceyi getirmişlerdir. Onun için, bir an 
evvel Çalışma Bakanlığı, işçinin serbest iradesini be
lirleyecek, iş hayatımıza huzuru getirecek, sendikalar 
arasındaki rekabeti ortadan kaldıracak referandum 
yasası tasarısını Yüce Meclise getirmelidir. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım, bugün en 
önemli sorunlardan birisi de, işçilerimizin asgari üc
ret sorunudur. Asgari ücret, mukaddes ücrettir; ça
lışan insanların yaşayabileceği ücrettir. 14 ay evvel 
tespit edilen asgari ücret, bugün çalışan insanların 
yaşam ihtiyaçlarının çok altındadır. Bu bakımdan, 
müddetin dolmasını beklemeden ve vakit kaybetme
den, yeni asgari ücretin, günün hayat şartlarına göre, 
bir an evvel tespit edilmesi lüzumludur; bunu Çalış
ma Bakanlığından acilen bekliyoruz. 

iş hayatımızın en önemli sorunlarından birisi de, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. Elimizdeki resmi rakam
lara göre, 1977 yılında 200 binin üzerinde işçi iş ka
zası geçirmiştir. Bu, dünya ölçülerine göre çok büyük 
bir rakamdır. Bunun önlenmesi için, Çalışma Bakan
lığına bağlı iş güvenliği ve işçi sağlığı teşkilatının çok 
etkin hale getirilmesi şarttır; bunu da Çalışma Bakan
lığımızdan ehemmiyetle bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bugün ülkemizde 1 
milyonun üstünde kadın çalışmaktadır; hayat şartla
rının ağırlığı nedeniyle, karı koca her ikisi de çalış
maktadır. Bu çalışanların çocukları için çocuk yuva
lan ve kreşler çok önemlidir. Birkaç kamu kuruluşu 
dışında, işçi çocuklarını barındıracak kreşlerimiz yok
tur. Kreş mevzuatımızın yeniden gözden geçirilerek, 
her iş yerinde, işçilerin çoğunlukta oturduğu mahal
lerde ve sanayi bölgelerinde süratle sıhhi, modern kreş
ler kurulmalıdır, kurdurulmalıdır. Bu, çalışma Bakanlı
ğının en önemli görevlerinden birisidir. Kreş sorunu
nu halletmek için Çalışma Bakanlığının önemli giri
şimlerinin bu dönemde olacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, iş hayatımızın temel 
sorunlarıyla ilgili hususların tespitinde, Çalışma Ba
kanlığı, tüm kuruluşların, yetkililerin fikirlerini al
maya özen göstermelidir. Bunun için yasal maniler 
varsa, bunları ortadan kaldırmak için gayret sarf et
melidir. Ancak iş hayatımız ve sosyal hayatımıza böy
lece huzur ve sulh geleceğine inanıyoruz. 

Bugün dış ülkelerde 1 milyonun üstünde Türk va
tandaşı çalışmaktadır; bunların yurt içinde ve yurt 
dışında çok önemli sorunları vardır. Çalışma Bakan

lığı bu sorunlarla bugüne kadar yeterince ilgilenme
miştir. Bu ise, dış ülkelerde çalışan işçilerimizin ve 
yurt içindeki yakınlarının büyük huzursuzluklarına ne
den olmakta ve ülkemize de çok büyük döviz kay
bettirmektedir. Çalışma Bakanlığının, bu vatandaşla
rımızın sorunlarına daha ciddi ve daha köklü tedbir
ler getirmesini, bir milyona yakın işçi çocuğunun yurt 
içi ve yurt dışı eğitimi için Milli Eğtim Bakanlığıyla 
müşterek çalışarak, bu çok önemli sorunu en kısa za
manda halledeceğine inanıyorum.^ 

Sayın Başkan, değerli üyeler; son yıllarda «Cephe 
iktidarları» zamanında, diğer bakanlık ve kurumlar
da olduğu gibi, Çalışma Bakanlığının yurt içi ve yurt 
dışı örgütlerinde ve bünyesinde çok büyük tahribat
lar ve partizanlıklar yapılmıştır. Çalışma Bakanlığı, 
bir ihtisas bakanlığıdır. Bu Bakanlıkta çalışan eleman
ların, tş Hukuku, sosyal hukuku çok iyi bilmeleri 
gerekir; ama cephe hükümetleri, devlet hayatı ve hiz
metinin devamlılığı için gerekli olan bu hususu bir ta
rafa itmiş; Çalışma Bakanlığını, ehil olmayan birta
kım yandaşlarıyta doldurmuştur. Çalışma Bakanlığı, 
kendi kanununda öngörülen hizmetleri bugün lâyıkıy
la yapamıyorsa, bu Ba'kanlığın başında bulunan Ba
kanın liyakatsizliği değil, cephe hükümetleri tarafın
dan yerleştirilmiş bu gayriehil ve militan kadroların 
işi engellemelerinden ileri gelmektedir. 

îş hayatında huzur istiyorsa'k, sendikalararasjı re
kabeti ve çekişmelerin önlenmesini istiyorsak, iş uyuş
mazlıklarında tarafsızlık prensibinin uygulanmasını 
istiyorsak, dış ülkelerde çalışan işçilerimizin Devleti 
sevmesini ve huzuru istiyorsak, Çalışma Bakanlığını 
bu militan kadrodan bir an evvel arındırmak şarttır. 
tş hayatının ve sendikaların içinden gelmiş, bu husus
ta engin tecrübesi olan Sayın Bakandan bunu bekli
yoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, tüm kamu kuruluş
ları ve özel sektörde, iş yerlerine alınacak işçilerin 
mutlaka İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyla alınma
sını, Devletin etkinliği ve saygınlığı bakımından çok 
önemli buluyoruz. İster kamu kuruluşu, ister özel ku
ruluş olsun, ister tek kişi çalıştıracak iş yerleri ve ev
ler olsun, mutlaka İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi 
almalıdır. Buna riayet etmeyen kim olursa olsun hak
larında yasal işlemler yapılmalı ve cezalandırılmalı
dır. 

Değerli arkadaşlarım, ben çok sade olarak bu ko
nuşmayı yapıyorum, nedenini de açıklamak isterim; 
çünkü, şurada iki tane konfederasyona mensup arka
daşlarımız vardır; çünkü, DİSK'te, Türk - İş'te aynı 
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işçilere hizmet için kurulmuş kuruluşlardır. Onun 
için ben burada, Türk - tş'i kınayıp DİSK'i övmek 
istemiyorum; çünkü biz, iki kuruluş da, işçi kurulu
şuyuz. Elimizden geldiği kadar, çalışan insanlara hiz
met götürmek ve onların yaşamını biraz daha ileriye 
götürmek bizim görevimizdir. Benden önce konuşan 
arkadaşımın DÎSK'i burada ağzına almasına rağ
men, ben buna karşılık dahi vermeyeceğim; çünkü 
bizim, Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde Türk-îş'in 
Yürütme Kurulunda olan arkadaşlarım vardır; ben 
bunu, onun için cevaplandırmadan bırakıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
düşüncelerini ve temennilerini, bize ayrılan kısa za
man içinde satırbaşları ve özet olarak arz etmeye ça
lıştım. 

Bütçenin, Bakanlığa ve ülkemize hayırlı olmasını 
diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akman. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Cen

giz Gökçek, buyurun. (Alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA CENGİZ GÖKÇEK (Ga
ziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Çalışma 
Bakanlığı Bütçesinde,. geçen yılkı konuşmada da Sa
yın Bakanın yayınladığı 6 No. lu genelgenin Anayasa 
ve ilgili kanunların ışığı altında bir -tahlili' yapılmıştı; 
Sayın Bakanın yapacağı icraatların bir nevi,-dayanağı 
olacağından üzerinde İsrarla duruldu. îcratın daya
nağı, çarpık düşünceler, hukuk dışı davranışlar olun
ca; yapılan işlemlerin, kanun ihlali olacağı tabiidir. 

Sayın Bakan, bir yıllık icraatı boyunca kanunlara 
saygı yerine, kanunları çiğnemeyi tercih etmiştir. 
Önemi sebebiyle 6 No. lu Genelgenin tahlilini yeni
den huzurunuzda yapacağız; zira Çalışma Bakanlığı 
icraatlarında o tarihten bu tarihe kadar hukuk açı
sından bir değişiklik de olmamıştır. 

Cevaplandırılması isteği ile sorularımızı Sayın Ba
kana yönelteceğiz; Demagojiden uzak, kesin, net, tek
nik cevaplarını vermesini isteyeceğiz; hukuk dışı 6 
No. lu Genelgenin bir yıllık tatbikatından sonra, Ba
kanlığın görüşünü öğrenmeye çalışacağız: Sayın Ba
kan, halen bir yıl önceki bıraktığımız noktada mı? 
Yoksa, Anayasa ve kanunların çerçevesi içerisine gir
miş midir? 

Ben konuşmalarımı tamamen teknik ve bu husus
ları tanzim eden, kanunların çerçevesi içerisinde mad
de zikrederek yapıyorum. Sayın Bakanın demagoji
den uzak, madde madde, Meclis huzurunda cevap 

vermesini istiyorum. Şimdi başa dönüyorum: 6 No. lu 
Genelge için, biz ne diyoruz? Bu genelgede «Üyelik 
konusundaki gerçek durumu ciddi bir biçimde kuşku
ya düşürdüğüne kanaat getirilen durumlarda; işyer
lerinde belgelerin doğruluğunu saptamak amacıyla du
rum tespiti yapılacaktır» denilmektedir. Nasıl tespit 
edileceği hususu da; «Her bir işçinin çağrı tarihinde 
hangi sendikaya üye olduğu, işçinin imzasını taşıyan 
ve iş müfettişleri tarafından işyerlerinde düzenlene
cek birer tutanakla belirlenecektir» diye ifade edil
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun hukuki bir tahlili
ni yaparsak, bu genelge Anayasanın 46 ncı madde
sine aykırıdır. Zira, işçilerin sendikaya üye olma ve 
ayrılmaları bu madde ile düzenlenmiş temel hak ve 
hürriyetlerindendir. Anayasanın 46 ncı maddesi ge
reğince bu hususlar 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
ve 275 sayılı Kanunla tanzim edilmiştir. Nitekim, ya
yınlanan -6 No. lu Genelge, işçilerin hangi sendikaya 
üye olduğunu, hangi sendikayı istediğini, hangi sen
dikadan ayrıldığını ve istemediğini tayin eden yeni 
usuller getirilmiştir. 

Halbuki bu hususların tanzim ve tespiti, 274 ve 
275 sayılı Kanunla düzenlenmiştir, yeni bir düzenle
meye de lüzum yoktur. 

274 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünce, bu 
Kanun bakımından işçi sayılan kimseler işçi sendika
sı kurmak, işçi sendikalarına üye olmak hakkına sa
hiptirler. Üyeliğin kazanılmasına ilişkin 5/1 nci mad
desi hükmünce de «Bu Kanun gereğince kurulan mes
leki teşekküllere üye olmak ihtiyaridir; üyelik, üye ka
yıt fişinin veya defterinin imzalanması ile kazanılır» 
denmektedir. Üyeliğin kaybı da, yine bu Kanunun 
6 ncı maddesinde tanzim edilmiştir; «Her üye istedi
ği zaman üyesi bulunduğu mesleki teşekkülden çekile
bilir. Çekilme Noter huzurunda, münferiden, kimliğin 
tespiti ile, istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile 
olur» denmektedir. 

«Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin ayrı
lış ve çıkarılış tarihi, üye kayıt fişlerine veya kayıt 
'defterine kayıt edilir» şeklinde düzenlenmiştir. 

Sayın Bakanın 6 No. lu Genelgesi gereğince, sen
dikadan istifa ettiğini, ayrıldığını beyan edecek işçi
nin istifası, kanunun bu açık hükmü karşısında na
sıl tespit edilecek? Bu tespit, bilindiği gibi, bölge ça
lışma-müfettişlerinin yapacağı bir durum tespiti işle
mi içerisinde mütalaa ediliyor. Yapılan durum tes
pitinin neticesinde, işçi, kayıtlı bulunduğu sendika
nın dışındaki sendikaya tercih ederse yasaya uygun 
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olarak eski sendikasındaki kayıtları geçersiz mi ola
caktır? Geçersiz olarak kabul edilirse 274 ve 275 sa
yılı kanunlar çiğnenmiş olmayacak mıdır? Bu husus 
«İstifa etmemiş» şeklinde yorumlanırsa, hangi sendi
kanın hanesine kaydı yapılacaktır? 

Bunlar Sayın Ba'kanın düşünerek cevap bulması 
gereken hususlardır ki, geçen dönemde de bunların 
hiçbirisinin cevabı verilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, yine 275 sayılı Kanunun 7/1 
ve 11/1 nci maddeleri hangi sendikaların toplu iş söz
leşmesi yapmaya yetkili bulundukları ve bu konuda 
meydana gelecek uyuşmazlıkların da nasıl çözümlene
bileceğini düzenlemiş bulunmaktadır. 7/1 nci madde 
hükmünce, «Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğunlu
ğunu temsil eden işçi federasyonu veya işkolu esasına 
göre kurulmuş işçi sendikası, o işkolundaki iş yerlerini 
kapsayan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir» de
nilmektedir. 

Ayrıca, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun, Sayın 
Bakanın 6 No. lu Genelgesini şeklen ve muhteva yö
nünden kanunsuz olduğunu gösteren kararı vardır; 
Yargıtay Genel Kurulunun bu husustaki yorumunu 
aynen aşağıya alıyorum: 

«Referandum; gizli oy, açık tasnif, yeni ve ser
best bir irade açıklamasına imkân verir, işçi oy kul
lanırken, üyesi bulunduğu sendikadan başka bir sen
dikanın kendisini temsil edebilmesi doğrultusunda 
irade açıklamasında bulunabilecektir. Bu nedenle, 
referandum usulünün kabulü 274 sayılı Kanunun 
5/1 ve 6/1 nci maddelerine aykırıdır. 

Yasa düzeyinde boşluk bulunmaması halinde, mev
cut düzenleme bir tarafa bırakılarak belirtilen ilke
lerin gereği olarak yeni bir düzenleme niteliği taşıyan 
bu çözüm yolu benimsenemez. Kamu düzenini ilgi
lendirmeleri nedeniyle 274 ve 275 sayılı Yasalardaki 
konuyu ilgilendiren hükümler emredici nitelikte ku
rallar olup, tarafların iradesi ile bu kurallar bir ta
rafa itilerek referandum yoluna başvurulamaz. O hal
de konu hakkında Yasa düzeyinde bir boşluk bulun
mamakta, mevcut düzenlemenin ihtiyaca yeterli olup 
olmadığı da, kanun koyucunun yetki alanına girmek
tedir» demektedir. Bu da Meclisin görevidir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu kararına 
katılmamak, özellikle hukuk düzeninde kalmak şar
tıyla mümkün değildir. Gerçekte irade beyanı alma 
anında işçi açıkladığı iradesi ile bir sendikaya daha 
evvel üye ise, o an diğer sendikaya üye olduğunu be
yan ettiği takdirde, aynı anda bir sendikadan istifa 
edip, diğer sendikaya üye olabilmektedir. Bu şekilde 

274 sayılı Kanunun 5/1 ve 6/1 nci maddelerinde yer 
alan yazılı şekil şartı ortadan kalkmaktadır. Kaldı ki, 
Sayın Bakan Genelgesinde, referandum tarzı Yargı
tay Hukuk. Daireleri Genel Kurulunca kanuna aykırı 
bulunduğu için, muhtevası referandum olmakla be
raber, tabiri «Durum tespiti» olarak kullanmakla, 
Yargıtay kararının dışında kaldığını savunmak iste
mektedir. 

Halbuki, «Durum tespiti» tabiri dahi, Yargıtay 
kararınca uygun görülmemiştir. Aynı kararın' bir di
ğer pasajını okuyorum: 

«Yukarda yapılan açıklamalar göstermektedir ki, 
kanun koyucunun 275 sayılı Kanun ile, toplu sözleş
me yapma yetkisini haiz sendikanın tespitinde bir ve
ya birden fazla işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğu
nu temsil eden sendikanın tayini önemlidir. Bu tayin
de ise 274 sayılı Kanunun 5/1 ve 6/1 nci maddele
rindeki esasların gözönünde tutulması zorunludur. 
Başka bir çözüm yolunun benimsenmesi halinde bir 
sendikaya nasıl üye olunacağı veya üyelikten nasıl 
çıkılacağı hakkındaki kanun hükümleri ihlal edilmiş 
olur. Toplu iş sözleşmesini yapma yetkisine haiz sen
dikanın tespitinde esas olan çağrı günündeki durum 
tespit olup, geleceği ilişkin durum tespiti sözkonusu 
olamaz. Bu da ancak, çağrı günündeki 274 ve 275 
sayılı Kanunlarla tanzim edilmiş defter ve belgelerin 
tespiti ile mümkündür. 274 ve 275 sayılı Kanunların 
hükümleri hep birlikte değerlendirildiğinde, 274 sa
yılı Yasa uyarınca kazanılan üyelik durumunun, 275 
sayılı Yasada öngörülen usullere göre tespiti gerek
tiğinin kabulü icap eder.» 

Sayın milleetvekilleri, Yargıtay kararında görüldü
ğü gibi, sendika uyuşmazlıklarında yetki yönünden 
ne referandum, ne durum tespiti, ne de muhtevası 
aynı olmakla beraber, Bakanlığın ileride uyduracağı 
kılıf ve tabirler Anayasanın özüne, 274 ve 275 sayılı 
Kanunların hükmüne, Hukuk Genel Kurulunun bu 
konudaki içtihadına aykırıdır. Yine 6 sayılı Genelge 
ile Çalışma Bakanlığı, bölge çalışma müdürlüğüne No
terler tarafından tanzim edilmiş istifanameleri geçer
siz kılma yetkisi vermiştir. Çalışma Bakanlığı hangi 
Yasaya dayanarak mahkemelerin yetkisini gasp ede
rek, bölge çalışma müdürlüğüne ait olduğuna karar 
verebilmiştir. Bölge Çalışma Müdürlüğü, Çalışma Ba
kanlığının Kuruluş Kanununda Çalışma Bakanlığı ile 
aynı görevleri yüklenmiştir. Keza, bölge çalışma mü
dürlüğüne 274, 275 sayılı Kanun bazı yetki ve görev
ler vermiştir. 275 sayılı Kanunda, işyeri düzeyinde 
yetki uyuşmazlıklarını çözme bölge çalışma müdür-
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lüğüne aittir. Bakanlığın genelgesine dayanarak yapıl
mak istenen, 275 sayılı Kanunun 11/1 nci maddesinde 
yetki verirken, bu yetkiye sınır çizilmemiş iddiası, 
bölge çalışma müdürlüğünün, mahkemenin yetkisine 
giren hususlarda karar vermesini gerektirmez. Aksi 
takdirde, yetki gaspı olur ki, kanunlar bunu asla hi
maye etmez. 

Sayın milletvekilleri, bu genelge Noterlik Kanu
nuna da aykırıdır. Noterlik Kanununun 82 nci mad
desi aynen, «Bu hükümlere göre belgelendirilen işlem
ler resmi sayılır» demektedir; 82/2 nci maddesi de, 
«Noterler tarafından bu kısmın 2 nci bölüm hüküm
lerine göre düzenlenmiş olan hukuki işlemler sahteli
ği sabit oluncaya kadar geçerlidir» demektedir. 

işçinin istifa ettiği anda, Noter huzurunda dü
zenlenen istifanameler, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 295/1 nci maddesi gereğince, sahteliği sa
bit oluncaya kadar geçerlidir. İdari ve adli merciler 
tar afi nidam sahteliği tespî'lt oilunuriicaya kadar da geçer
li kabul edilerek işlem görür. Sahtelik ancak, mahke
meler tarafından karar altına alınır. Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunun 314 ncü maddesi gereğince, 
sahtelik iddiası mahkemeler tarafından incelenebilir. 
Noterlikçe tanzim edilen belgeler, kanun gereği resmi 
belgelerdir. Bu belgelerin geçersizliği sahteliği, sayın 
'Bakanın bölge çalışma müdürlüğünce değil, mahke
melerce; İMDER mensubu müfettişlerin tespiti ile de
ğil, ayni güçte resmi belgelerin ibrazı ile mümkün
dür. Bu davranışı ile Bakanlık ve kuruluşları, mah
kemelerin görevlerini de yüklenmiş bulunmaktadır
lar. 

Sayın Bakan Yüce Meclisin yetkilerine de tecavüz 
etmektedir. Zira, 6 sayılı Genelgenin yürürlüğe kon
ma gerekçesinde ne diyor, aynen ifade ediyorum: «Ka
nundaki düzenlemenin ihtiyaca cevap vermediği 
esasını almıştır.» Yani Kanundaki düzenlemeyi ihti
yaca cevap verecek nitelikte Sayın Bakan görmüyor 
ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte genelge neşredi
yor. O halde bu genelgenin gerekçesi, Kanundaki dü
zenlemenin ihtiyaca cevap vermediği ifadesidir. Yü
ce Meclis de çalışma bakımından yüklü olması se
bebiyle, Sayın Bakan biraz da Meclisi düşünerek «Ka
nun benim genelgem'dir» demektendir. 

Sayın milletvekilleri; Çalışma Bakanlığı, kanun
larla verilen görevi yapmakla yükümlüdür; kanun 
vazetmekle değil. Bu kanunları çalışma hayatımızın 
ihtiyacına cevap verecek hale getirmeye Yüce Meclis 
yetkilidir. Kanun ihtiyaca cevap vermiyorsa, bakanlık 
tarafından bir tasarı hazırlanır, Meclislere sevk edilir. 

Her bakanlık kendi kanaatine göre, ihtiyaca cevap 
vermeyen konularda, kanunların yerine geçmek üzere 
genelge çıkarma yoluna giderse, Yüce Meclisin göre
vine müdahale olmaz da ne olur ve Türkiye'de hu
kuk düzeninden bahsedilebilir mi? 

Sayın Balkanın, lisitübidalt ilanını gerçeîkten teıbrvk 
etmek lazım. Bakan hem icranın başı, hem mahke
melerin görevini yükleniyor, hem de Meclisin görevi
ni kendi bünyesine almış. Böyle bir Bakanı bu vasıf
larından dolayı tebrik etmekten başka elimizden bir 
şey gelmiyor. 

Kaldı ki, bir hususu da ifade ,'etmek isterim. Ya
pılacak durum tespitinde, kanuna muhalif olmasına 
rağmen, sendikaların sadece ve sadece tayin edilen iş 
müfettişleri tarafından yapılabileceği, sendika temsil
cilerine kapalı olduğu, ifade edilmektedir. «Sayım ya
pılırken, sendika temsilcileri bulunur» diye bir hüküm 
mevcuttur. Ancak, sendikal tercihler yapılırken, o 
yerde sendika temsilcisinin bulunmaması da genel se
çim kanunun anlayışına, sendikaların hükmi şahsiye
tine saygısızlıktır. 

Sayın Mi'lleitvelkii'lerii, bu ifaldeleriden sonra, İs
kenderun Demir Çelik tesislerindeki sendika müca
delesinden bahsederek, burada MİSK'e bağlı Maden 
- İş ile bağımsız Çelik - İş Sendikasının mücadelesin
den ve Bakanlığın tutumundan bahsederek, «Bunun 
neticeleri neler olabilir? Bu.davranış ve tutum, sen
dikalar arasındaki ayrılmaları, uzaklaşmaları daha da 
artırır. İleride bu işçi sendikalarını ve görüş sahiple
rini karşılıklı husumet taşıyan insanlar durumuna ge
tirmek ağır bir vebaldir» demiştim ve çıkacak muh
telif liıhibüafların, sorumilmsu 'da Saıyın 'Balkanım: bu ge
nelgesi olduğunu ifade etmiştim. 

O tarihten buyana değerli arkadaşlarım, haklı ika
zımız nereye geldi; 

O tarihten bu yana İskenderun'da sendika müca-
dele^infın nöticesj öMürıüten işdi sa'y^ı 7'yi tıu^nu.3-
tur. Bu çekişmelerin sonucu 100'e yakın insan yaralan
mış, ve bu 1 yıl içerisinde 23 kişi hapse girmiştir. İs
kenderun Demir - Çelik tesislerinde Bakanlığın hu
kuk dışı uygulaması sonucu, seridikalar arası çekişme
den dolayı da üretim geçen yıla nazaran % 50 nispe
tinde daha da düşmüştür. 

Bütün bu olayların sorumlusu acaba kimdir? Sa
yın Bakanı bu sualin vicdan muhasebesini yapmaya 
davet ediyorum. 

Şimdi sayın Bakandan şu suallerin de cevabını, hu
zurunuzda belgeye dayanarak, hukuki mesnete daya
narak vermesini istiyorum; geçen yıl ki gibi yuvarlak, 
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hukuka dayanmayan, mesnet gösterilmeyen ifadeler 
olarak değil. 

iskenderun Çelik - İş'te durum tespiti de yaptır
dı, irade beyanında da bulundurdu. Sendikalar arasın
da 16 335 işçinin 5 483 kişisi, 4 Cumhuriyet Halk 
Partilinin orada bir hafta baskı yaparak mücadele et
mesine rağmen, Bakanlığın ve müfettişlerin İsrarla ka
yırmalarına rağmen, DÎSK'e bağlı Maden - İş'e oy 
kuşanmıştır. 'Bunun Idnşıtıjda Halk - tş'e toaajlı sendika 
Öz - Demir - tş'e 839 rey çıkmıştır, Çelik - îş bu yerde 
8 218 oy almıştır; yani 16 335 işçi adedinin % 50'sini 
aşmıştır. Buna rağmen, o tarihten bu yana baskılar 
yapılarak, bu sendika ile toplu sözleşmeye oturma-
manın yolları aranmaktadır. 

Bütün bu olaylardan sonra şirridi, sayın Bakanın 
şu suallerin cevabını da huzurunuzda belgeye dayana
rak, hukuki mesnede dayanarak vermesini istiyorum; 
geçen yılkı konuşmalarındaki hususlar olarak. 

Meclis konuşmasında «Şu halde konunun hukuk
sal olup olmadığı tartışma konusu ise, mahkemeler 
niçin bu konuda olumlu karar veriyor da, irade be
yanı yaptırıyor?» demektedir, kendilerinin ifadesi; 
mahkemelerin bu hususta ikarar verip, ^alde !beya;n.ı 
yaptırdığını iddia ediyor. 

Kendisini ispata davet ediyorum. Polemik ve de
magoji yapmadan, iddia ettiği tarzda irade beyanına 
müracaat edilmesini ve mahkemece kabulünü göste
ren bir belge veya bir mahkeme kararı ibraz edebilir 
mi yahut, tarih ve numarasını kürsüden söyleyebilir 
mi? 

2 nci sual: Konuşmanın bir yerinde, 6 No. lu 
Genelgenin Anayasa, 274 ve 275 sayılı Kanun ve No
terlik Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu hükümleri karşısında, benim tahlilime, «Bu 
kendilerinin hukuk görüşüdür» demiştir. Şimdi soru
yorum: Kendileri bu maddeleri ve bu kanunları ben
den farklı nasıl yorumluyor? Sayın Bakan, hukuk 
anlayışını tescil etmek için Meclis huzurunda açık
lar mı? 

Yine cevabında - dikkat buyurun, bu ifade bana 
değil, Sayın Bakana aittir - «Sendika üyeliğinin Yar
gıtay kararında belirtildiği gibi, üye kayıt fişi ve üye 
kayıt defteri, istifalara ilişkin noter belgeleriyle kanıt
lanabileceğinden kuşkum yoktur» diyor; yani, bi
zim kanaatimize aynen iştirak ettiğini ifade ediyor. 

«Kuşkum yoktur...» 
Ancak, «Bu belgelerin gerçek durumu yansıtıp 

yansıtmadığı, duraksamaya düşüldüğü hallerde ya da 
gerçek durumu yansıtmadığının kolayca anlaşılabile

ceği durumlarda, bölge çalışma müdürlüklerinin, her 
bir işçi için, hangi sendikaya üye olduğunu araştır
madan, bir karar vermeyö zorlanması da düşünüle
mez» diyor. 

Şimdi, bu ifadesinin ışığı altında soruyorum: Sa
yın Bakan talihsiz beyanınızın, çarpık hukuk anla
yışınızın şaheser bir belgesi olarak zabıtlarda kala
caktır bu husus. Bu' beyanınızla, «Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun kararı, sizi duraksamaya mı düşü
recek ve sizin İm - Der'li müfettişleriniz, Yargıtay 
kararının doğruluğunu araştıracak, doğru bulursa lüt
fen uygulayacak; doğru bulmazsa, düzeltilmesi için 
Yargıtay Genel Kuruluna iade edecek» mi demek is
tiyorsunuz? Tavzihe muhtaçtır. 

Noterlikçe tasdike tabi olan resmi kayıt defter
leri mi sizi' duraksamaya düşürecek? Müfettişleriniz 
vasıtasıyla gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıra
cak, noterlerin muamelelerini kontrol edip, tespit 
edeceksiniz? Bunu mu söylemek istiyorsunuz ifade
nizle? Eğer böyle bir işse, yol geçen hanı olan ceza
evleriyle başı dertte olan Adalet Bakanı Sayın Meh
met Can ile başınız derde girecektir. Çünkü, noter
lerin yaptığı hizmetlerin denetlenmesi Adliye Bakan
lığına aittir. 

Bir başka soru: Noterlikçe resen tasdik edilen 
istifanameler mi sizi duraksatacak; gerçek durumu 
yansıtıp yansıtmadığını araştıracaksınız? Aksi, ancak 
mahkemece hükme bağlanacak belgelerin doğruluğu 
hakkında çalışma müdürleriniz karar verecek» bunu 
mu söylemek istiyorsunuz? 

Bunların dışında başka bir şey söylemek istiyor
sanız, lütfen bu kürsüde açık, net, kanuni mesnedi
ni de ifade ederek söylemenizi rica ediyorum. Sizi, 
6 numaralı Genelge, Türk iş hayatında çok ciddi bir 
tatbikatı ve neticeleri olacağı için, bu iddialarınızı 
Meclis kürsüsünde, arka arkaya konuşmalar üslubu 
içinde, değil, karşılıklı tartışmaya - televizyonda ve 
radyoda - davet ediyorum. Siz gerçeklerden korkmu-
yorsanız, bunu imkân haline getirmeniz Sayın Ba
kan, sizin için de mümkündür. 

»Bu sebeple, bu husustaki tartışmaları milyonlar
ca işçinin huzurunda tartışıp bir sağlam noktaya 
bağlamakta fayda mülahaza ediyorum. Eminim ki, 
gerçeklere saygılıysanız, bu talebimizden kaçınmazsı
nız. 

BAŞKAN — »Sayın Gökçek, toparlayın ' lüt
fen. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Çalışma Ba
kanlığı Bütçesinin Bakanlık ve milletimize hayırlı ol* 



M. Meclisi B : 63 25 . 2 . 1979 O : 1 

masını temenni eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Şahsı adına Sayın Sami Gökmen, lehinde buyu

run efendim. 
Süreniz 10, dakikadır Sayın Gökmen. 
SAMÎ GÖKMEN (Muğla) — Sayın Başkan, sa

yın- milletvekilleri; Çalışma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde bazı konuşmaları şahsım adına dile getirmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, sosyal devlet ilkesini benim
seyen 1961 Anayasamız, sosyal gelişmede, bireyin, 
hizmet ve mal tüketiminden daha yüksek oranlarda 
ve eşit biçimde yararlanmasını öngörmüştür. Bu 
espri içinde 1961 Anayasamız, tüm çalışanlara, 
grevli, toplusözleşmeli sendika kurma, dinlenme ve 
ücretli izin, adaletli ücret haklarını getirmiştir. Ana
yasanın bu çağdaş ilkelerinin, o günler hangi karan
lık düşüncelerle, ne amaçla ve kimler tarafından 
nasıl acımasızca eleştirildiği henüz hafızalardan si
linmemiştir. 

Emek -sermaye ikilemine yalnızca sermaye açısından 
bakanlarca işçiye grev ve sendika hakkı vermek de
mek, Türkiye'yi kana bulamak demekti; Türkiye'yi 
batırmak demekti; bu eleştiriler çoklarınızın hafıza -
larındadır. Oysa, birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde 
bile işçi hakları kanla alındığı halde, Türkiye'de 
işçilerin grevli, toplusözleşmeli sendikalaşması, bir
çok ülke çalışanlarına örnek olabilecek bir demok
ratik olgunluk içinde geçmiştir. Böylesine olumlu 
bir girişimin onuru, şüphesiz Türk işçilerine ve Türk 
çalışanlarına aittir; fakat bu onurun bir kısmının da, 
bu işlerin hukuksal çerçevelerini çizen Cumhuriyet 
Halk Partisine ve onun hükümetlerine ait olması ge
rekir. Türkiye'de işçi hareketinin bu kadar kısa sü
rede örgütlenip, güçlenmesinde, gerçekten Türk işçi
lerinin demokratik olgunluğunu burada bir kez da
ha övmeden geçemeyeceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisine ve onun Hükümeti
ne, bu hakkı teslim edebilmek cesaretini göster
mek düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, işçisine, çalışanına, köylü
süne ve tüm halkına ve bu halkın demokratik olgun
luğuna daima güvenen Cumhuriyet Halk Partisi, el
bette bu yasayı çıkaracaktı ve çıkarmıştır. Türk 
işçisi hiçbir zaman, birtakım çevrelerin ısrarla üze
rinde durduğu gibi ve hatta beklediği gibi bu hakkı 
kötüye kullanmamıştır; grevi, kendi çıkarı için bir 
silah yapmamıştır; Devletini ve ulusunu, bilinçli ola

rak daima en üst düzeyde tutmuştur; fakat, işçi ke
siminin giderek bilinçlenmesiyle de, sermayeye, eme
ğini, kul köle etmemiştir; bileğinin" hakkı için, alnı
nın teri için, işverenin karşısına, yasalar çerçevesi 
içinde cesurca çıkmaktan da geri kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, ulusça benimsediğimiz ço
ğulcu demokrasiye gerçekten inanıyorsak, demokratik 
kitle örgütlerini de kabul etmek zorundayız. 

Türkiye'de çalışanların örgütlenmesi, güçlenmesi 
karşısında tedirgin olanlar vardır; bunlar DİSK'in, 
Türk - İş'in, TÖB - DER'in varlığını bir türlü ka
bul etmek istemezler. Muhalefet sözcülerinden, ge
rek Bütçe Komisyonunda ve gerek Genel Kurulda 
sık sık şu sözleri işitmişizdir; «Türk - îş, Hükümetin 
işine karışıyor; DİSK Hükümet hakkında bildiri ya
yınladı; atamalarda Hükümet, TÖB - DER'i din
ledi...» Değerli milletvekilleri, bunları hep duymu
şuzdur. 

Şunu hemen belirtmek isterim ki, dünyanın her 
yerinde işçi sendikaları, sermayenin karşısındadır; 
dünyanın her yerinde işçi sendikaları, emeğin yanın
dadır, yani soldadır. Peki, bu işçi sendikalarında bu 
demokratik kitle örgütlerinden ne tür bir davra
nış bekleniyor? Bunlar, görüşlerini Hükümete bildirme-
yecekler miydi? Hükümet bunların görüşlerini alma
yacak mıydı? 

Değerli arkadaşlarım, demokratik kitle örgütleri, 
demokrasinin baskı unsurlarıdır, baskı gruplarıdır. 
Bunlara da yavaş yavaş alışacağız; tıpkı greve, top
lu sözleşmeye yavaş yavaş alıştığımız gibi, 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, örgütlenen işçi
lerin ve çalışanların, çalışma bayatlarını ve emekleri
ni bir ölçüde sağlam bir güvence altına aldıklarını 
söyleyebilirim. 

Şimdi biraz da yurt dışında çalışanlara bakmak 
istiyorum. Değerli arkadaşlarım, öyle sanıyorum ki, 
yurt dışında çalışan Türk işçilerinin sayısı bugün ke
sin olarak bilinmemektedir; bu, yalnız bugün değil, hiç
bir Hükümet zamanında kesin olarak bilinememiştir 
sanıyorum. Yaklaşık 1 milyon civarında bir nüfu
sun yurt dışında çalıştığını kabul edersek, hiç de kü
çümsenmeyecek bir rakamla karşı karşıyayız demek
tir. Ben burada bizzat gidip gözlediğim birçok Avru
pa ülkesinde edindiğim izlenimlerden, zamanın elver
diği ölçüde birkaçına değinmek istiyorum, bunlar
dan, özellikle Batı Berlin örneği üzerinde durmak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Berlin'de bulunan 190 bin 
yabancıdan 86 bini Türktür; Türkler yabancı nüfu
sun % 45'ini oluşturmaktadır. Resmen kayıtlı 86 bin 
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nüfusun dışında, yaklaşık 86 bin nüfusun dışında, 
ayrıca turist olarak gelip kaçak çalışanlarla birlikte 
Berlin'deki Türklerin 100 binin üzerinde olduğu mu
hakkaktır. işçilerin çoğu kalifiye değildir; gidip gör
düğüm işyerlerinde işçilerin çoğu kalifiye olmayan 
işlerde çalışmaktadır; ancak, Elçiliğin yaptığı bir 
araştırmaya göre, |% 15 işçi kalifiyedir. Aylık orta
lama gelir 1200 DM civarındadır; bu rakam, Alman 
işçi ücret ortalamasının çok altındadır. Üstelik, Türk 
işçileri - bizzat 4 Avrupa ülkesindeki gözlemlerime 
göre - hemen hiç kimsenin beğenmediği çok güç ve 
ağır işler altında çalıştırılmaktadır, ağır işlerde ça
lıştırılmaktadır. işçilerin büyük çoğunluğu evlidir 
ve yine elçinin yaptığı bir araştırmaya göre, evli, or
talama 2 çocukludur; takat, çoğunluk, !% 53'ü, işçi
lerimizin, '% 53'ü, bir odalı evlerde kalmaktadır. Bu 
evlerin çoğu, savaş sonrası yıkılmış, harap olmuş, 
îerk edilmiş, yıkık evlerdir. Öteki federal eyaletler
de olduğu gibi, Berlin'deki Türk işçisi de konuk iş
çi olarak kabul edilmekte ve yabancılar yasasına ta-
ibi tutulmaktadır. Çoğunlukla oturma izni, çalışma 
izni süresiyle belirlenmekte; çalışma izni biten işçi, 
yeni iş bulma sırasında büyük sıkıntılarla karşılaş
maktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık 
Konseyinin Aralık 1976'da aldığı karara göre, Türk
lerin serbest dolaşımı için ilk adımlar atılmış; ancak, 
ibu kararın uygulanışı konusunda henüz yeterli ve 
so&fiut bilgiler elde edilememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gökmen, lütfen toparlayınız. 

SAMt GÖKMEN (Devamla) — Bu sorunu bütün 
işçilerden dinlemişimdir. Sayın Bakanımın bu konu
nun üzerine özenle eğileceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, AP sözcüsü arkadaşımız, bu 
Hükümetin, yabancı işçilere yalnızca döviz gözüyle 
baktığını söyledi; kendi hükümetlerinin de başka 
bir gözle baktığını sanmıyorum. Üstelik o gözler, 
işçi dövizine yalnızca sömürücü gözlüklerle bakmış
lardır. 

Bu Hükümetin, yurt dışında çalışan işçilerimizin 
tasarruflarını Devlet güvencesiyle, aracıya, tefeciye 
kaptırmadan değerlendirmesi yolundaki girişimlerini 
çok olumlu bulmaktayım. 

Yurt dışındaki işçilerimizin önemli sorunlarından 
birisi, tasarruflarını değerlendirecek sağlıklı bir ya
tırım alanı bulamamalarıdır. 

Sayın milletvekilleri, iki konunun satır başlarıyla 
da olsa, önemini belirtmeden geçemeyeceğim. Bun
lardan birisi, yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin 
çocuklarının eğitim durumlarıdır. Sayın Bakanım-
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dan, Milli Eğitim ""Bakanıyla ortaklaşa bir girişimle, 
yurt dışında çalışan işçi çocuklarımızın eğitimlerine 
özenle eğilmelerini bekliyorum. Çünkü, AvrupaMaki 
bütün eğitimcilerin gözlemlerine ve araştırmalarına 
göre, yurt dışındaki işçi çocuklarının sorunları, yeni 
tip bir kuşak yaratacak kadar büyük bir sorun ola
rak görülmektedir. 

İkinci önemli bir sorun, satır başıyla değinmek 
istediğim önemli bir sorun; yurt dışında çalışan iş
çilerimizin bir korkulu rüya olarak gördükleri, güm
rüklerdir. Gümrük ve Tekel Bakanıyla, Çalışma Ba
kanlığının hangi koşullar altında olur bilemiyorum, 
bu konuya mutlaka eğilerek, işçilerimizin çocukla
rıyla, hastalarıyla birlikte gümrüklerde uzun süre bek
lemelerini önlemelerini beklemekteyim. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tüm emekçilere, 
çalışanlara, Çalışma Bakanlığının değerli mensupla
rına ve ulusumuza iyi sonuçlar vermesini dilerim. 

Saygılar sunanm. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökmen. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI A, BAHİR ERSOY (İs

tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde titizlikle du
ran değerli grup sözcüleri ve parlamenter arkadaşla
rımın Bakanlık faaliyetlerini eleştirmeleri, gelecekte 
Bakanlığa ve benim Bakanlığı yönetmeme ışık tuta
caktır. Bu eleştirilerden bütün imkânlarla faydalan
maya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, zaman yetersizliği ve he
men biraz sonra saat 14,00'te sıkıyönetim müzake
resi için Parlamentonun toplanması nedeniyle, ce
vapları özet halinde vermeye çalışacağım. 

Sayın Fehmi Cumalıoğlu arkadaşımın, Bakanlı
ğım hakkındaki istifade eğitim tahlillerine özet ola
rak verebileceğim cevap şudur: Bakanlığımda per
sonel hareketlerini düzenlemekte gösterdiğim titizlik 
tamamen yasaldır ve kesinlikle yasalar dışına çıkıl-
mamıştır. 

Değerli arkadaşlarım alınan memur sayısı üzerin
de durdular. 

1.1.1978 ile 6.1.1978 tarihleri arasında Bakanlığa, 
Sayın Cumalıoğlu'nun Bakanlık makamında bulun
duğu zaman alınan memur sayısı 28, benim Bakan
lığım döneminde bugüne kadar nakil suretiyle aldı
ğım memur sayısı 22, açıktan atananlar, 1.1.1978 ile 
6.1.1978 tarihleri arasında* Sayın Cumalıoğlu döne
minde 48 kişi, 5 günde; benim bütün bir dönem için
de aldığım memur sayısı 163, 
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Sevgili arkadaşlarım, İş ve İşçi Bulma Kurumu
na bugüne kadar nakil suretiyle alınan, 1.1.1978 ile 
6.1.1978 tarihi arasında 6 günde 10 kişi; benim bu
güne kadar nakil suretiyle aldığım 65 kişi; ayrıca, 
açıktan atanmış, yani imtihanla atanmış kişiler, Sa
yın Cumalıoğlu'nun döneminde, 1.1,1978'den 6.1.1978 
tarihleri arasında 97 memur; değerli arkadaşlarım, 
benim imtihan yoluyla aldığım ve tş Bulma Ku
rumu yeni bir örgütlenmeye girdiği halde 249 kişi. 

Şimdi bunu perçinlemek istiyorum müsaadenizle. 
Değerli arkadaşlarım, kesinlikle, Devlet daireleri

ni sahtecilikle suçlamadım. Devlet dairelerinde işlev 
yapan değerli yöneticilerin uygulamasından bahset
tik. Bizim Bakanlık olarak, Bakanlık müfettişlerim 
olarak üzerinde durduğumuz sorun bu. Hiçbir za
man Danıştayın kararlarının dışında bir işlemde bu
lunmadık. Bütün bunlar, arkadaşlarımın gerçekleri 
yansıtmayan konuşmalarından ibarettir. Şimdi, Da
nıştay kararlarını uygulama sorununa gelelim müsaa
denizle. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay kararı gereğince 
görev yeri değiştirilenler 25 kişi; Danıştay kararı ge
reğince görevine son verilenler 18 kişi. Eski dönem
den uygulanmayan, Sayın Cumalıoğlu'nun dönemin
de uygulanmayan 8 Danıştay kararını da uygulamı
şız; bu yekûn böylece teşekkül etmiştir. 

Benim zamanımda Danıştay kararı gereğince gö
revine iade edilenler 13 kişidir, bütün işlevlerin içe
risinde. Bakanlar Kurulu kararı gereğince kadrosu 
iptal edildiğinden, yurt dışından yurt içine atananlar 
27 kişi; bunlar, Bakanlar Kurulu kararına- dayanı
larak yapılmıştır. 

Arkadaşlar, Bakanlığımda personel hareketi ola
rak kesinlikle hiç kimseye baskı yapılmamıştır; ama 
Bakanlığımda benim döneminden önceki Cephe İk
tidarının tasarruflarının usulsüz mesnetlere dayanan 
kısımları üzerinde dikkatle durulmuştur, elbette du
rulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumalıoğlu arkada
şım konuşmasında bir noktayı vurguladı ve bununla 
da maneviyat açısından, benim uygulamalarımda, ma
neviyata saygısızlığımı açıklamaya çalıştı. 

Bu bir görüştür, kendisinin bu görüşüne saygı 
duyarım; ama özel olarak maneviyat üstünde durur
ken, Devletin temelini sarstığını söylerken sevgili 
Cumalıoğlu, evvela şunu söyleyeyim, Devlet Planla
ma memuru Ali Bal'ı öldüren Burhan Emüştek'in, 
belgesi sahte olarak Bakanlığıma alınmıştır, hem de, 
benim işbaşı yaptığım güne tesadüf eden günlerde 

alınmıştır, müsteşarın imzasıyla alınmıştır. Belge bu
radadır, dosya adliyededir; incelenebilir., 

Bir konuya daha değinmek isterim. Değerli ar
kadaşım, faizsiz para sorununda DESİYAB'ın uygu
lamasından dolayı benim yanlışımı çıkarmak istedi; ama 
konuşmamın bir bölümünü okudu, devamını oku
madı. Çünkü, onu ikmal eden, okuduğum bir sorun 
vardı. Bunu burada tekrar okumak konuyu anlama
nıza yardım edecektir. Arkadaşım, benim, uygulama
larımla, devlet dairelerini sahtecilikle itham ederek, 
Devleti temelinden çürüttüğümden bahsettiler. Ben, 
nasıl, Devletin temelinden çürütülmek istendiğini teş
hir etmeye çalıştım; sorun bu. 

Şimdi arkadaşlarım, arkadaşım bu faizsiz kredi 
dağıtılma sorununu ifade etti; onun altındaki de 
şu - sevgili Adalet Partili arkadaşlarımın ve Sayın 
Milli Hareket Partili arkadaşlarımın bilgilerine sun
makta fayda var - «...Din istismarı demek, dine hiz
met edeceğiz deyip, oy topladıktan sonra İslama hiç
bir hizmette bulunmamak demektir ki, bunun misa
lini renksiz zihniyetin sembolü Adalet Partisi ve 
Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuz diyen Milli
yetçi Hareket Partililerin (Sayın Süleyman Ateş'in 
şahsında) İslama saldırmakla vermişlerdir...» 

Ben onun altından bunu okudum ve bunu okur
ken bir şeyi vurgulamaya çalıştım. 

Sayın Cengiz Gökçek konuşmalarında damago-
jiden bahsetti; biraz sonra o konuya kısaca değine
ceğim, tam üzerine konuşmak mümkün değil; ama 
bir şeyi vurgulamaya çalışacağım, o da şu: Devle
tin temeli nasıl çürütülmek istenmiştir ve teokratik 
devlet düzeni için nasıl özlem çekilmiştir ve bu im
tihan suallerinde nasıl değerlendirilmiştir ve bunu ya
zan insanlara da nasıl imtihan kazandırılmıştır? 

Bunu söylemek suç ise, ben bu suçun müsebbibi 
olarak, ömrümün her döneminde hesap vermeye ha
zırım. Eğer bu bir demagoji ise, o zaman, Devletin 
temeli neye dayanmaktadır; onu da sormak isterim 
elbette, onu da araştırmak isterim. 

Sualin bir diğer cevabı, hilafetle ilgilidir. Olabi
lir, Türk tarihidir, normaldir, her yerde aynı şeyi 
söylüyorum, normaldir. 

Cevabı lütfen birlikte okuyalım; «En son ise, Ab-
dülmecit'ten Halifeliği Cumhuriyet Hükümetinin 
müsebbipleri kaldırmış - çiziniz altını, Cumhuriyeti 
kurmanın suç olduğunu söylüyor adam - Halifelik 
kaldırıldı diye bayram etmişlerdir. Kemal Paşa kal
dırarak, üstelik adamları yurt dışına sürmüştür - ve 
altına büyük harflerle yazıyor arkadaşlar - «YA 
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MUNTAKİM» diyor; yani intikam. Bu imtihan bel
gesinin de 90 puan aldığını söylüyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kim yazmış 
bunu Sayın Bakan?.,. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
v a m l a ) — Efendim, kişiler üzerinde şu anda durmu
yoruz; ama birkaç tane noktalama yaparak mesele
nin alanını bir tespit edelim, gücünü bir kere birlik
te tespit edelim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Ba
kan, bu kürsüden Atatürk düşmanları belgelenmeli. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sayın Bakan, Atatürk 
düşmanlarının adını söyleyin. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Hilafete ait aynı sualin bir başka cevabını 
okuyorum... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ataıtürlk düş-
manllaCTnıın aidini söyleyjin. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De-
'vafrnla) — Şimfd'i bir sajnüiye müsaade edin artkadaşla-
rum, kısa kbnuşjmalk zorundayım, Biüfjçte Komfrsyonıu 
Başjkannım da uyardı bönü; miülsaafde buyurun devaim 
ddöyükm.! 

BAŞKAN — MiükMıale dt'mdyelÜm, 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vam) — Bir ba'şlkla noktayı dalha vungulaiyallıtm arka
daşlar. 

Değerli. aılkati'aşlaır.iim, hilafetle iügillli sionuya verıiüen 
cevalbın üçüncüsü şu; «il9241de kaildinlimıışituı. Son 
Paidişa'h Vahdötit&nldıir; kefere kaldırmıştır.» M'imöciell 
mjajnjöm meyeklar «M.K.» düyor; cdvalbtn 'bhM bu. 

NURETTİN KARSU ((Erdincan) — Bunlar sw< 
cılığâ irttülkıal dtlmddli m(i? 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Efenldim, mlüs&aide eldin 'ben ikanuşa'biüe-

BAŞKAN — Müdialhale dümjeylin dfenldim, Balkan 
komuşuiyor. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Değerjlli arkjaldajş'laırılm, işlte blir suaılün cevalhı 
tialha, Arap harfleriyle yalzlmı^tır; blen Cuimlhuröyelt 
çocuğuyum ve btiflmfiyoırunı, okuyamıyorum bunlu; 
cfâvalbı buralda...' 

TEMEL ATEŞ (Orldiu) — Smavi kazanimiiş mı? 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De

vamla) — SıroaMi kajzanlmış talblii. 
Bhî mdkltup arkaldaşlar. ı(Bir kâğıdı göstererek) işte, 

arapça yazılmış, tavsiye rndktuföu.., 

'Değerli arkadaşlarını, bir basıkla sual daha; Laûsfeım 
ve ıbulgjühlkü ildareniiln durulmlu ha^kjıinldla; bir başlka pa
saj daha: «Btizıdle MlMıat Paşa, Ziya Paşa, Namılk Ke
maller gilbi Batı uşalkfairı, bu idare şjdkjini Tunikliye' 
ye :sdkmalk içlin inat dtltiier, ilik tdmtelli alttılar» diitytor. 
'Bir balşjka sual dalha; milli bayramlarla ilgili,. Bu da 
kazanimıış; «Öyle ıbayııamlarılmiiza hayır, folumun yerine 
Şdkdr ve Kurban 'balyralmları...» diyor; bu da kazanr 
imüŞi 

Şiim|di ben, Cephe lıkjtidıarı dönleminidie ve Mili 
Selalmet 'Paris'i yön«tıimdn|de 'bulunan bir Balkjanhğuı! 
(başıına geîdüm; ben buralda bunları tdsptöt dddhilıdıiım. 
IBİemliyorum, ben buraları eğer Yüce MeclIMn önün© 
gdtirmfez lisem:, Yüloö M e t i s ve Tüılkj Ikamuoyıumiun ısfo--* 
numlda benden hesap soracağımı düşütaimıdm, gerlelkirnez 
imli? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yine soraca
ğız Salym Balkian, geç getirdlidiz geç. Şimıdiiye kaldar 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — NifcekHtm, bütün bunlar kaideme (kaideme 
Danıişltaiya, kaidemle kaldelmıe savcılığa, kaideme kademıa 
idisülpÜlio kurularımla 'verlülarnişitir. ıBu evrakları yazanlar 
ıdia, ayrıca bu imttühlanı kazanan, ikazaınidıranîıar da 
ayrıca savcılığa ver-ibniiışltlir. Türk Yabaları, halkların
da gealetkji işHemü yapacalkltrr. Bu benli, artılk yasaya tea
lim, eldülmliş soru üzerimlde Idaha fazla (konuşmaktan 
a!ılkx>ylmNkjta|diır. Müsaaldenlizfe bu nolktadla 'bumu kcıs-
ımdk zoruınıdalyjm!; alma bir gerçeği... 

TEMEL ATEŞ (Ordlu) — Bunlar hâlâ görevkd 
Ibaşımüa mı Saiyım Balkian? 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — ... almia 'bir gerçeği örjtaya !k|ayalıımj hep ıbir-
YMto. AtaltüriOün ve Türk MflHidtM.n, k&n pahasına 
kurduğu Ouımfauîirydtiin, halk Maresliınlim, bu halkın 
Ikonıdft Ikjenödıslinıi yönetimi iıdaresünlin, Ibu demokratik 
'düzenlin temeline konan bu dinamittiler, Devlete te
melinle kjonan dinamıit değil mldiir? O'mum, kurduğu 
Guimhıujrtiıyetliın bir Balklanlığınlda, irnltiihanldla bu tiilp sıû  
aitlere cevap veâîdbâk ve bu oevabı verelbülenler ka-
zanalbiiİr hale geîmıişse, bu halim dlevaimiina mlüsajmalha 
ddeodk hanıgi balkan söruınmıızjulkltiaın ık(uırtul!a|biir? 
Benlim yaptığını buklur. Benlim eğer güm|alhım bu ise, 
bu günalhıin hdsajbını ve bu yaptığımın hıesalbım da, 
Bütçe Konıiiisıyolnlunjda Mili Selaimıet Partlil arücada^ı-
mun sölyledıiği ğlbi, «ıBahür Er̂ sloiyMlan hdsap soraca
ğız!» diıyor; sorumlu m * ^ ^ bulumianı herkes hdslabı 
vermeye mieCburdur ve ben hesaıbıtmı her yerdıe ver
meye hazıöm. Bunlan u'ylduırma yapsam, ben, bunları 
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yangı organlarına sövk ettirmezdim, (CHP sıralarımdan 
alkışlar) M'a(die!m)kji yargı ongainlaruıa gitaıüşt'ir, bu me
sele 'halkjkınıda son sözü] yiamgı organları verecclkıtir. 

HÜSEYİN KALELİ (Koraya) — Biz; de fossaıp 
ısorim|alda göç kjaılldilk,, Salyıra Baikjaın; hesap s'ojim&kltia geç 
Ikaldılk, GeHMn bunları, cılkım pişikleri ortaiya. Altila-
ımnı kliiriliötliiyorllar, on|dan sorara da hesap so'iimiaiya kal--
(kııyorlar. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR BRSOY (De
vam) — Değerli aırikaidaglaram, Baikanılığa gddiğJmıden 
bu yamsa hliçlbir ş'ey yaıpıdimıaldığMidiam. bahsedildi. BlüV 
ttJiin hunlları, blajşilJainlgıçtCa, sölylejdliğiım gibi, satyguyla kar-
şılıyoruinı, 
, IDeğjejrili arfk'aldajşlar, yasalma çaıhşrmlarjimi2, yasa 

Itasiaırİâ rı haıziîîlajmıa çallıişMlarılmız elbette kısa sürec
ide biltlm|e2|dli, kusa sürede Yüjce Meclislin, huzuruna 
önjörnlli yalsaflan gejtliırlmlelk, mü|m(klü!n değildi. Bu batkım-
dan şunu iıfalde etimelkjte bülytüjk faydalar görmıekltdyıimj: 
ıBliız Balkianjlılk; âjdtrfoisu çiajiişimaılarını, mülsaaldenıizle, şu 
plaltifonma dtaltıniaya gayret dtltik. 1 - Baikanlıik, üni
versite ç'övrelieirine açılmışltır. 2 - Balkainlılk, teklikle 
'basına açıtaiüşltıır. 

3. Bakanlık tüm devlet kuruluşlarına, sendika
lara, tamamen açılmıştır. 

Bu, «açılmıştır» ifadesini, «kapalı mıydı?» tar
zında bir sualle sevgili muhalefet değerlendirmeye 
çalışacaktır. Kapalı değildi de, kapalı kutu idi; kimse 
gitmez hale gelmişti; hepsini gelir hale getirmiştir Ba
kanlık, bir senelik icraatıyla. 

O bakımdan, hazırladığımız yasa taslakları, başta 
Tarım ve Orman İş Yasası taslağı, 1475'i düzenle
yen taslak, bunun içerisinde elbette bu yasanın için
de bulunan hükümlerin bugüne uymayanlarının dü
zenlenmesi ve yeniden hüküm konması gerekiyorsa, 
hükmün konması; 

Değerli arkadaşlarım, demokratik işçi sendikacılı
ğının gerçek kuruluşunun daha güçlü hale gelebilmesi 
için düşünebildiğimiz tadil taslakları ve çalışmalar, dü
zenlemeler. 

Arkadaşlarım, bunlardan Tarım ve Orman İş Yasa
sını azami çarşamba günü Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmek üzere Başbakanlığa takdim edeceğiz. 
Diğer yasa taslakları, 1287 İş Yasası, Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Yasası üzerinde düzenlen; 
mesi gereken konu, Referandum Yasası, sakatların 
istihdamı konusunda hazırlanmış yasa .taslağı; yü
kümlülerin istihdamı hakkında hazırlanmış yasa tas
lağı. , • . • 

Bütün bunlar, üniversite çevresiyle, yeniden, kısa 
bir istişareden geçirilmiş; istişareden geçirildikten 
sonra, azami - yanılmıyorsam, yanılgım olabilir - 2 ay 
zarfında Yüce Parlamentoya sevk edilecek duruma 
gelecektir. 

Her zaman söylediğim gibi, tekrar ediyorum : Ça
lışma Bakanlığı, günlük olaylar bakanlığı değildir; ârriâ 
Çalışma Bakanlığının kadrosunu İncelerken bir nok
taya dikkati çekmek İsterim; burada Sayın Parla
menterlere söyleyeceğim bir kaç söz var. İM - DER'irt 
siparişi, DİSK'ih güçlendirilmesi gibi ifadelerin kul
lanılması, değerli arkadaşlarım, gerçekleri yarisıthia-
yârt İfadelerdir. Bunlar gerçeği görmemek veya göre
rek söylememek anlamına gelir. Hiçbir zaman, hiçbir 
sendikanın özel güç bulması değildir hedefimiz; iş
çinin tuttuğu sendikanın güçlenmesidir arzumuz; bu
nun dışında en küçük bir düşüncemiz yoktur. Dü
şüncemiz, özgür Türk işçi sendikacılığının, demokra
tik özgür Türk işçi sendikacılığının kendi kendini oluş
turmasıdır. Bu böyle olunca, 6 numaralı Genelge de 
bu kaynaktan kendini kaynaklandırmaktadır. 

Sevgili hatip arkadaşım Gökçek, konuşmalarında, 
«demagojiye kaçmasın» dedi. Demagoji, demagoji ya
pana karşı yapılır. Eğer demagojiden bahsetmek gere
kirse Sayın Gökçek size, bana burada dediğiniz 
yargı organlarının kararlarını, size Sayın Gökçek, bu-
radan yargı organlarının tüm kararlarını tamamen 
nakletme imkânından mahrumum. Alan geniş; ama 
size yargı organlarının, hatta, mesela İstanbul 8 nci 
İş Mahkemesinin, Çalışma Bakanlığının durum tespiti 
genelgesinin doğru olduğunu, hukuksal olduğunu ifa
de eden; hatta Danıştayın, Çalışma Bakanlığının 
durum tespiti genelgesini İS - DEMİR ne
deniyle yargılayarak, istenen yürütmeyi durdurma ka
rarını reddetmesi ve bunun üstünde Yargıtay Umumi 
Heyetinde de, durumun bitmek üzere olduğunu söy
leyebilirim. 

Doğrudur, doğrudur; bunu anlatmak mümkün de
ğildir, doğrudur. Bunun inceliklerini ya isteyerek söy
lemeyiz veya istemeyerek söylemeyiz. 

Arkadaşlar, sendikalar hareketinde yetki tespiti 
âdeta bir problemdir Türkiye'de; gerçek bir problem
dir ve bu problemde, bilesiniz ki, bunun, eğer ger
çek işçinin tuttuğu sendikayı biz bulamazsak, bunu ku
ramazsak, bilesiniz ki, bu memlekette anarşi bu tutum 
kararsızlığından, bu hukuksal gerçeği görmemezlikten 
dolayı kayıtsız kalanların davranışından doğacaktır. 

Bu kütle, zorla, sopayla şu veya bu şartla herhan
gi bir şekilde, herhangi bir adamın veya kişilerin in
hisarına verilemez, 
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Sendikacılıktan bahsederken bir şeyi söylemek is
tiyorum arkadaşlarım. Bir kere, bizim yaptığımız du
rum tespiti işlemlerinin kaçı mahkeme kararıyla •de
diniz? 31'i mahkeme kararıyla yapılmıştır. 

Aslında, bütün bu yaptığımız tespitlerde de, mah
keme kararıyla yapılan tespitlerle, bizim yaptığımız 
tespitler arasında en küçük fark kalmamıştır, yoktur; 
1, 2, 3 rakamı uyanmaktadır, tzmir Birinci İş Mah
kemesinin verdiği karar hatta referandumdur ve ya
pılan uygulamada, mahkemenin verdiği karara karşı 
yapılan uygulamada oy farkları arasında 2 - 3 fark 
olmuştur ve bizim, sizin, «İM - DER'li» diye vasıf
landırdığınız, örgütlenmenin suç olduğunu bahsede
rek vasıflandırdığınız ve mutlak surette, İM - DER'li 
olunca sanki komünist gibi baskıladığınız iş müfettiş
lerimizin ve derneğe bağlı olmayan öteki iş müfettiş
lerinin tespit ettikleri, durum tespitinde tespit ettik
leri neticeyle, arasında hiçbir fark kalmamıştır. 

Arkadaşlarım, bana ts - Demir'den bahsetti sevgili 
arkadaşım. 

Bakın arkadaşlar, sahtecilik sorununa : Is - Demir' 
de oylamaya 15 540 işçi katılmıştır. Bahsettiğiniz 
16 908 işçi vardı o zamanki mevcutta; kaydınıza ba
kınız, 15 540 işçi katılmıştır durum tespiti oylama
sına. Dikkat ediniz, not ediniz, bakınız. 

Çelik - İş Sendikası, giriş beyannamesi olarak, 
giriş kâğıdı olarak, 16 741 işçinin giriş beyannamesi
ni vermiştir ve Özdemir - İş'ten istifa olarak da 2 174 
istifa vermiştir; Maden - İş 15 134 giriş beyannamesi 
vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Özdemir - İş - arkadaşımız 
Hak - İş diye bahsetti, Özdemir - İş - 16 951 giriş 
kâğıdı vermiştir; Çelik - İş'ten fazladır, giriş kâğıt
larında. Arkadaşımın tenkit ettiği ve yine bu Özde
mir - İş 2 711 istifa bildirmiştir, öbür sendikalardan 
istifa. 

Arkadaşlar, bizim yaptığımız durum tespitine gö
re, 8 818 oyu Çelik - İş almıştır; 16 741 kâğıt ver
miştir, 2 bin küsur istifa vermiştir; Maden - İş 15 134 
kâğıt vermiş, giriş beyannamesi vermiş, 5 483 oy al
mıştır; Özdemir - İş, 16 951; bu hepsinden fazladır; 
aldığı oy 1 839, yani 839 değil, 1 839. 

Muhterem arkadaşım, muhtelif sahteciliklerden 
bahsettim; okuyayım fakat bu sahtecilikleri; fakat 
zaman alacak, zikredeyim ama, zaman alacak. 

Ben Bakan olarak, kendimi ne yargı organının üs
tünde, ne Yüce Meclisin görevlerini nefsinde topla
yan, ne de yetkimin üstünde, kendimi cazip, herhangi 
bir şey sanan bir insanım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti 
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Hükümetinin Çalışma Bakanı ve işçiyim. (CHP sıra
larından alkışlar) Benim lise tahsilim var; ama yalan 
söylemem. Ben yönetimin ne olduğunu bilirim. O iti
barla, benden, burada mahkeme kararlarının seri ha
linde tarihçesini istemek, burada muhali istemektir. 
Tahsil sahibi de olsan, avukat da olsan, sen de bil
mezsin. Bu, belge sorunudur, bunu her yerde dök
meye hazırım. Ben, yaptığım hareketin, tasarrufların 
sorumluluğunu biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik sigortası üstünde du
rulmadığından bahsedildi. 

Değerli arkadaşlarım, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
bugüne kadar, «işgücü piyasası etüdü denilen şey ne
dir?» yapmamıştır; kuruluş buna göre gelişmemiştir. 
İş ve İşçi Bulma Kurumuna demin şurada fazla bir 
eleman alındığı görülmektedir; burada biz, işgücü pi
yasası etüdü yapmak üzere, Türkiye'yi 12 bölgeye bö
len bir çalışma durumuna girdik. Eğer bu çalışma
mız sayın arkadaşlarım, bu çalışmamızın gereği muh
taç olduğumuz 52 tane jipi de almamız mümkün olur
sa, o takdirde işçi hareketlerinin fabrikalardaki taki
binde bulunmamız mümkün olacak. 

Biz, işsizlik sigortası yasası taslağını azami 1,5 ay 
içerisinde gönderebileceğimizi umuyoruz, yapabilece
ğimizi umuyoruz; ama bunun uygulaması iş piyasası 
etüdüne bağlıdır. 

Bir örgüt ki, Çalışma Bakanlığı örgütünde İş ve 
İşçi Bulma Kurumu öyle bir örgüt ki, hangi işçinin 
nereden çıktığını takip edebilecek durumda değildir. 
Bana, Bakan olarak, benden evvelkiler hangi kurulu
şu emanet ettiler ki, onun üstünden ben bu gelişme
leri bir sene içerisinde sağlayabileyim? 

Değerli arkadaşlarım, insaf ile meseleyi ele-almak 
lâzım. Arkadaşlarımın her türlü şeyi istemek, elbet
te hakkıdır. Ben bu isteğe karşı kamçılanan ve çalış
malarını buna göre düzenleyen bir Çalışma Bakanı 
olduğum kanısındayım ve şükranla bu istekleri karşı
lıyorum; yanlış anlaşılmasın. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada bizim kesinlikle iş
kolu, işyeri toplusözleşme düzeninin yapılmasında, 
tespitinde, teşhisinde ve kurulmasında şu veya bu 
sendikayı tutmak gibi en küçük bir düşüncenin zebu
nu olmadığımızı tekrarlamakta fayda görüyorum. 

1975 yılında bağıtlanan toplu iş sözleşme sayısı : 
Kamuda 785, özelde 1 440; toplam 2 225. 

Kapsadığı işyerleri : Kamuda 1 539, özelde 3 802; 
toplam 5 341. 

Kapsadığı işçi sayısı : Kamuda 280 262, özelde 
203 879; toplam 484 139'dur. 
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İnsaf ediniz. Bu kararlar alınırken de, ne kadar 
zamana vabeste olduğunu sonucun, arkadaşlarım çok 
iyi bilirler. 

Değerli arkadaşlarım, biz, şu ya da bu şekilde 
- tekrar ediyorum, şu ya da bu şekilde - en küçük bir 
iddia sahibi değiliz. Biz, bize verilen görevi tüm kad
ro olarak yapıyoruz. 

«Acemi bir kadro» denilmektedir. «Acemi kadro» 
denilen Genel Müdür, Müsteşar ve çevresi, asgari 15, 
18, 20 yıllık devlet hizmeti olan insanlardır ve Müs
teşarı ben, Danıştay kararı gereğince getirdim arka
daşlarım. Nitekim Sayın Milli Selamet Partisine bağlı 
bir Çalışma Bakanı arkadaşım, bu Müsteşara, Danıştay 
kararını uygulamadığı için, yanılmıyorsam ya 50 bin 
yahut da 60 bin lira tazminat ödemeye mahkûm ol
muştur. Yani, aynı tazminatı bana da mı ödetecekler? 

Sevgili arkadaşlarım, dışarıdaki işçi arkadaşlarımı
zın sayısının bilinmediğinden bahsedildi. 

Bu bir düşüncedir; ama bizdeki rakamlara göre, 
İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla yurt dışına gi
denler 860 756'dır. Bizdeki rakam bu; ama bunun 
dışında gidenler, İş ve İşçi Bulma Kurumunun kon-
trolunda olmayanların sayısını tam tespit mümkün de
ğildir. Nitekim, Milli Güvenlik Kurulu bizden istemiş 
ve üç gün evvel de bunu bildirmişiz. Şu halde, Milli 
Savunma Bakanlığına ulaşmamış olabilir. İstendiği za
man, yazılıp bildirilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanızı lütfen to
parlayın; müddetiniz dolmuştur. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, sizleri saygıyla selamla
rım, müddetimin dolması dolayısıyla işi toparlamak 
zorundayım. 

Eğer konuşmalarımda rencide edici •herhangi bir 
unsur olmuşsa, Sayın Meclisin değerli üyelerinden 
özür dilerim ve hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular vardır. 
Soru soracak arkadaşlarımı tespit ediyorum : Sa

yın Ak, Sayın Karsu, Sayın Ege, Sayın Gökçek. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma kaydı işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Ak. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkan, aşağıdaki soru

larımın, delaletinizle Sayın Çalışma Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ede
rim. 

Efendim, geçen ay Almanya ve Avusturya'ya yap
tığım bir tetkik seyahatinde gördüm ki, ilkokula gi

den Türk işçi çocuklarının kahir ekseriyeti, yabancı 
öğretmenler, yani Hıristiyan öğretmenler tarafından 
okutulmaktadır. 

Bu öğretmenlerin bir kısmı kiliseye bağlı rahip ve 
rahibedir. Hatta, bütün dersanelerinde büyük boy 
istavroz, yani haçlar var ve her derste Hıristiyan ta
lebeler bunun karşısında haç çıkarmaktadırlar. 

Buna mukabil, Çalışma Bakanlığına bağlı Yurt 
Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü sayı 1109-5-5618 
sayılı tamimle, yurt rışındaki işçi ataşeliklerine veri
len emirde şöyle denilmektedir : 

«Görev bölgenizde açılmış Kuran kurslarına, mü
şavirliğinizde görevli din görevlilerinden, yönetici, öğ
retici vesair şekilde iştirak edenler, yardımcı olanlar 
varsa, derhal alakalarının kesilmesi ve işçi yurttaş
larımıza, çocuklarını laik öğretime yöneltmeleri ko
nusunda telkinde bulunmaları ve dini ihtiyaçlarının 
karşılanmasının bu çerçeve içinde yapılması» isten
mektedir. 

Bu durumda : 
a) Yurt dışında işçi olarak çalışan Müslüman 

işçilerimizden gerek kendilerinin ve gerekse çocukla
rına dini inançları icabı Kuran öğrenmek isteyenler, 
bunu nerede ve nasıl temin edeceklerdir? 

b) Bakanlığınıza bağlı din görevlileri işçilerimi
ze Kuran öğretmekle hangi kanuna göre, hangi suçu 
işlemektedirler ki, bundan dolayı mezkûr din görev
lilerimizden bu hareketlerinin derhal nihayetlendiril-
mesi istenmekte, hatta bunda ihmali görülenlere, ki 
Münih Konsolosluğuna bağlı iki ataşeliğimiz bazı din 
görevlilerine ağır ihtar vermiştir. Bu ihtar neye göre 
verilmiştir? 

c) Bazı gazetelerden okuduğumuza göre, sayıla
rı çok nadir de olsa, bazı işçi kadınların boyunlarına 
haç taktıklarını öğreniyoruz. Bunun sebebini Sayın 
Bakan neyle izah ederler? Bunu tasvip ediyorlar mı? 

d) Normal okullara devam eden Türk çocukları
nın Kuran öğrenmeleri, acaba hangi bakımdan, ne 
gibi mahzur teşkil etmektedir? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

Bir sorum daha var : İşçilerimizin pasaportlarının 
temdidinde, markların (malumları olduğu üzere) res
mi kuru 14 lira civarında olmasına rağmen, ataşelik
lerde 580 kuruş üzerinden muamele yapıldığı, işçi 
arkadaşlarımız tarafından tarafıma intikal ettirilmiş
tir. Bundan Sayın Bakanımızın haberinin olup olma
dığının ve bunun neye göre yapıldığının cevaplandı
rılmasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De

vamla) — Sayın Başkanım, Sayın Ak'ın suallerini 
yazılı olarak değerlendirip, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Karsu, buyurunuz sorunuzu sorunuz. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, aracılığınızla Sayın Bakandan, aşağıdaki sorula
rımın cevaplandırılmasını, özellikle burada, bu kür
süde Türk halkına iletilmesi açısından, sözlü olarak 
cevap verilmesi olanak içindeyse rica ediyorum. 

1. Demin okuduğu belge çok ilginç bir belge. 
Türkiye Cumhuriyetini kuran Büyük Atatürk, Türk 
Ulusunu bağımsızlığa yetiştirmiş, kavuşturmuş Bü
yük Atatürk, bu kubbeyi bize bağışlayan büyük Ata
türk hakkında, imtihanda «kefere» ve diğer sözler 
sarf edecek kadar şerefsizce bir soruya cevap veren 
insanlar için Sayın Bakan bugüne kadar niye dur
muştur? 

2. Neden bir basın toplantısı yaparak, Türk hal
kına bu Atatürk düşırianlarını açıklamamıştır? 

3. Bunlar gibi daha birçoklarının varlığını san
dığım insanlar için, şu anda Sayın Bakanın örgütün
de bazı illerde bulunan bu insanlar için, ne gibi bir 
işlem yapmıştır? 

Bu sorularıma cevap vermesini saygıyla arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Efendim, elbette bunların hepsinin tespiti 
bir zamana bağlı idi; hukuksal bir prosedür sorunu 
idi. Bunları tespit edip, yargı organları nezdinde ge
rekli sonucu almadan, böyle bir girişimde bulunm'ayı 
düşünmedim. 

Sayın Karsu'nun tenkitlerini haklı görüyorum; 
ama benim de izahım budur ve kesinlikle bu tip ve 
başka tip - yanlış anlaşılmasın - Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasına, Türk Devletinin bütünlüğüne ve Türk 
idaresinin yapısına aykırı olarak tespit edebildiğim 
ve teftiş kurulumuzdan geçirebildiğim her olayın üze
rine yürümek, benim memleket borcum, namus bor
cumdur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ege, sorularınızı sorabilirsiniz. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla Sayın Bakandan sorularımın cevaplan-

| dırılmasını, özellikle mümkün olabilirse sözlü olarak 
I vermesini rica ediyorum. 

I. Sayın Başkan, yine anımsadığım kadarıyla, 
I geçmiş MC döneminde Sayın Bakanın şimdi Bakan-
I lık yaptığı makamda başka görevli arkadaşımız bu-
I lunuyordu. Bu görevli arkadaşımızın vermiş olduğu 
I emirle, Bakanlıktaki hanım memur hakkında özel 
I müfettiş görevlendirilmiş ve müfettişin verdiği yazılı 
I raporda «devrimcidir ve solcudur» beyanlarıyla bu 
I hanım memur bir başka yere sürülmüş ve görevin-
I den istifaya zorlanmış. Ben «solcudur ve devrimci-
I dir» beyanıyla cezalandırılan, haksız cezalandırılan 
I bu hanım memur hakkında ne işlem yapıldığını, ara-
I cılığınızla rica etmekteyim Sayın Başkan. 
I İkinci olarak; biraz evvel ifade ettikleri mesele-
I lerde, Atatürk'e ve devrimlere bu şekilde kötü be-
I yanlafda bulunan bu kişilerin hangi görevlere atan-
I dıklarını ve de Bakanlıklarından hangi bakanlıklara 
I naklen gönderildiklerinin sözlü yanıtlandırılmasını is-
I tirham ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
ÇALIŞMA BAKANI A BAHİR ERSOY (De-

I vamla) — Bahsettiğiniz yazı Leyla Türkkan hakkın
dadır. İş ve İşçi Bulma Kurumunda Hüseyin Coşkun 
tarafından yazılmıştır, Bakan arkadaşım Sayın Şev-

I ket Kazanca : 
I «Şube Müdürü Hasan Yeşil'in gerek yazılı ge-
I rekse şifahi ifadelerine göre, bu memure hem Alevi, 
I hem de solcudur. Tam anlamıyla bize yaramayan bir 

tip; faydalı olamıyor. Şube Müdürü devamlı kendi-
I sinden şikâyetçi idi. Kendi ünitesinden alınmasını ıs

rarla istemiş olduğundan, biz de kendisini Erzurum'a 
verdik. Saygıyla arz olunur» Tayini isabetlidir diyor 
Bakan arkadaşım. Ben bu Leyla Türkkan'ı tekrar 
yerine getirdim. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Ne salak Bakanmış. 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Aleviyse zaten sürül-

I mesi gerekir. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De-
I vamla) — Tayinler konusunda, o «Ya müntakim» 
I denerek tayini yapılan kimsenin bendeki kayda göre, 
I tayini Kahramanmaraş Müftülüğüne yapılmıştır. Bir

takım tayinleri daha sordu, gerekirse yazı ile sizlere 
I bildiririm, ben de tespit edilenleri bildiririm, ama şu 

anda bütün bunlar Savcılıktadır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sa

yın Gökçek?.. 
CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 
I cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
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Demin verdikleri rakamlarda Is - Demir'de bulu
nan üç sendikada işçi miktarının birkaç misli fazla 
olduğunu ifade ettiler. Şüphesiz ki, bu sendikaların 
biri veya üçünün de sahte belge tanzim etmiş olduk
ları açıkça ortaya çıkmaktadır. Sayın Bakan bu sen
dikalar hakkında tahkikat açmış mıdır? Tahkikat aç
mışsa, tahkikat neticesinde, suç işleyen bu sendika
lar adliyeye verilmişler midir? 

İskenderun'da Demir - Çelikte yapılan oylama 
sonucunda (yine Sayın Bakan Meclis huzurunda ra
kamlarla ifade etti) bir ifadeye göre, Çelik - îş Sendi
kasının burada en yüksek oyu aldığı ortada. Bu du
rum karşısında Çelik - îş Sendikası adına toplusöz
leşme yetkisi verilmiş midir, verilmemişse sebebi ne
dir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHlR ERSOY (De
vamla) — Sayın Gökçek, evela şunu söyleyeyim; bel
gelerde sahtecilikte, bunların takibi Bakanlığa değil, 
adliyeye aittir, Savcılığa aittir. 

Bahsettiğiniz rakam 8 218'dir ve fazla almıştır, 
doğrudur, ama o zaman fabrikada (tesiste) çalışan 
işçi sayısı 16 908'dir, binaenaleyh, % 50'yi aşmamış
tır. O bakımdan yetki Çelik - îş'e değil, hiçbirisine 
verilememiştir. Evraklar üstünde yapsak da verile
mezdi Sayın Gökçek. O bakımdan, îs - Demir hak
kındaki beyanımda bir tenakuz, bir tezat veya bir bil
gisizlik olmasa gerek. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kişisel olarak aleyhinde Sayın Mahir Ablum?.. 

Yok. 
Sayın Feyzullah Değerli?.. Yok. 
Sayın Recep Özel?.. Yok. 
Sayın îlhan Aytekin?.. Yok, 
Sayın Şener Battal?.. Yok. 
Sayın Mehmet Zeki Okur?.. Yok. 
Sayın Vecdi Aksakal?.. 
Sayın Doğan Onur, burada. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
Buyurun Sayın Onur. 

DOĞAN ONUR (îstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının 1979 Mali 
Yılı Bütçesi üzerinde kişisel olarak aleyhte konuşma 
yapmak üzere huzurunuza geldim. 

Çağın gelişimi içerisinde zirai bir ülke olan Tür
kiye'nin sanayileşmeye doğru hızla yöneldiği Türki
ye Cumhuriyetinde çalışanlar işsizler ve çalıştıranlar 
olarak, Çalışma Bakanlığına büyük sorumluluklar 

düştüğü inancındayız. Çalışma Bakanlığı, sanayileş
meye yönelmiş bir ülkede çok etkin, çok faal görev 
yapmakla yükümlüdür. Çalışma Bakanlığı, yurt için
de ve yurt dışında çalışan ve çalıştıranlar üzerinde çok 
etken önlemler almakla yükümlü bir bakanlıktır. Ça
lışma Bakanlığı, sanayileşmede hızla ilerleyen Tür
kiye toplumunda, çalıştıranlarla çalışanlar arasında 
etkin yasa tekliflerini hazırlayıp, Meclislerden sürat
le geçirip bunu yansız bir şekilde uygulamakla görev
lidir. 

Çalışma hayatıyla ilgili ceza yasaları mutlak su
rette düzenlenmeli, çağın gereksinmelerine uygun ha
le getirilmelidir. Çalışma Bakanlığı tarafından işçi 
sağlığı ve iş güvenliği yasası ve tüzükleri yeniden dü
zenlenmeli, günün şartlarına uygun hale getirilmeli
dir. 

Değerli arkadaşlarım, yurt içinde Çalışma Bakan
lığının etkenliği, MC dönemlerinde yurt dışında çalı
şan işçilerimizle ilgili yurt dışına gönderdiği, MC ik
tidarlarının elemanları tarafından da tetkike önemle 
arz edilmelidir. Çalışma Bakanlığı, yurt dışına gerçek
ten ehliyetsiz kişilerin MC dönemlerinde gönderildiği 
ve yurt dışındaki işçilerimizi gerçekten tedirgin edici 
noktalara getiren, orada işçiler arasında anarşiye ne
den olan bu görevlileri en kısa zamanda geri çekmek
le yükümlüdür. 

Yurt dışındaki MC dönemlerinde görevlendiril
miş Çalışma Bakanlığı görevlilerinin, ülkemizin bu
gün içinde bulunduğu döviz darboğazına ulaştırma
sında, oradaki görevlilerin büyük etkinliği olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bir siyasi partinin yan or
ganının, Almanya'da Arap harfleriyle işçilerimize 
kurdurttuğu bir matbaa vardır. Bu matbaada bası
lan Arap harfleriyle Kuran-ı Kerim'den alınız, çeşitli 
bildiriler oradaki işçilerimiz arasında dağıtılmakta
dır Ayrıca orada bastırılan bu Kuran-ı Kerim'İer Tür
kiye'ye getirilip satılmaktadır. Bu siyasi partinin bir 
organı halinde çalışan bu matbaa hakkında Çalışma 
Bakanlığımızın haberi var mıdır? Ve bu siyasal parti 
Türkiye'ye bu organı kanalıyla kaç lira döviz sağla
mıştır? Bunun tespitini Çalışma Bakanlığından bekli
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, Devleti bu hale getiren MC 
iktidarları döneminde yurt içinde ve yurt dışında ça
lışanlar üzerinde ağır baskılar kuran, Çalışma Bakan
lığında son günlerde halen çalıştıklarını tespit ettiği
miz kişilerin, gerçekten yasa dışı imtihanlarla işe alın
dıklarını Sayın Bakanımızın ifadesinde burada bir ke
re daha öğrendik. Anayasa ve kanunlara aykırı bir 
şekilde işe alınmış ve o işlerde görev ifa etmiş olan-
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ların, hukuk dışı çalışmalarına hukuk yoluyla işleri
ne son verme yolunun aranması yanlıştır; bunların 
otomatikman işlerine son verilmesini Çalışma Bakan
lığımızdan bekliyorum. Eğer MC artıklarından hesap 
sormadığımız sürece, MC'ciler halen şu kürsüden bi
ze hesap soracaklarını ifade ediyorlar. Onun için, MC 
yandaşlarından, Çalışma Bakanlığımızın, mutlak su
rette işlerleri en seri şekilde yapmasını diliyorum, te
şekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A) Çalışma Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 48 923 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Çalışma hayatının düzenlen
mesi hizmetleri 141 131 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 İşçi sağlığı ve işgüvenliği hiz
metleri 445 583 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yurt dışı işçi sorunları hizmet
leri 51 972 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 20 086 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi, Meclisimizce kabul 
edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olsun. 

B) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi, 1979 yılı Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon yerinde. 
Sayın Hükümet yerinde. 
Bütçe üzerinde söz isteyen grupları ve kişisel 

isimleri okuyorum : Milli Selâmet Partisi Grubu adı
na Sayın Abdurrahman Unsal, Adalet Partisi Grubu 
adına Sayın Nahit Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu adına Sayın Faruk Demirtola, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Kenan Durukan. 

Şahısları adına lehinde : Temel Ateş, Hasan Ali 
Dağlı, Akın Simav, Çağlayan Ege, Altan Tuna. 

Aleyhinde : Mahir Ablum, Mehmet Çatalbaş, 
Mustafa Rona, Adem Ali Sarıoğlu, Şener Battal, 
Vecdi Aksakal, Müfit Bayraktar. 

Üzerinde : Muhtafa Başoğlu, İlhan Aytekin, Ali 
Ak. 

Milli Selâmet Partisi Grubu adına Abdurrahman 
Unsal, buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başka
nım, Sayın Sözcü konuşmasına başlamadan bir hu
susu istirham edeceğim : Saat 12.40; malumuâlileri, 
bundan sonra da sıkıyönetim görüşülecek, acajpa bu 
Bütçenin bitimine kadar müzakerelerin devamına ka
rar alınmasını talep edebilir miyim? 

'BAŞKAN — Efendim, saat 14.00'te toplanılacak, 
o zaman Başkanlık Divanının da yemek yeme duru
mu vardır. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sıkıyönetim gö
rüşmelerine de siz mi çıkacaksınız efendim? 

BAŞKAN — Onu bilmiyorum, daha karârlaştır-
madım, belki de ben çıkarım veya Başkan çıkar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saat 14.00'e 
kadar bitebilir efendim. 

'BAŞKAN — Onu bilemiyorum, konuşmaların kı
sa kesileceğini de zannetmiyorum. 

NİHAT KAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, Sos
yal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin böyle olup bittiye 
getirilmemesini rica edeceğim. Meclis yorulmuştur, ye-
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mek paydosu vardır. Sıkıyönetim müzakerelerinden 
sonra Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesine devam ede
riz. 

IBAŞKAN — Başkanlık düzenleyecektir durumu 
efendim. 

IBuyurun Sayın Unsal, devam edin; süreniz 20 da
kikadır. 

MSP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN UN
SAL (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1979 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde, Milli Selâmet Partisi Meclis Grubunun gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere, huzurunuzda 
ibulunüyorum. Sözlerime başlamadan e'vvel, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri; kanaatimizce Devlet, en ge
niş manada sosyal güvenlik müesseselerinin toplamı
dır. Her devlet müessesesi ferdin veya toplumun ih
tiyaçlarını karşılamak gayesine hizmet eder. Bu ge
niş manada tüm devlet müesseselerine sosyal gü
venlik kuruluşları gözüyle bakmak, kanaatimizce yan
lış olmaz. Memlekette yapılan bütün fabrikalar, ba
rajlar, sulamalar, öğretim ve eğitim kurumları, sağ
lık müesseseleri velhâsıl akla gelebilen her şey top-
yekûn millet fertlerinin korunması, refahı, saadeti ve 
selameti İçindir. Bir millet düşünün ki, bir kısım in
sanların bütün ihtiyaçlarının en mükemmel şekilde 
karşılıyor ve her türlü riske karşı teminat veriyor. 
Milletin diğer bir kısmı hastalık halinde, tedavileri
ni fakirlik, ihtiyarlık veya sakatlık hallerinde en za
ruri ihtiyaçlarını insan 'haysiyetine yaraşır, mütevazi 
bir 'seviyede karşılayamıyor ise veya fakir ailelerin 
veya ana ve babalarından birini veya her İkisini kay
betmiş kimsesizlerin, yetimlerin bakımı, beslenmesi, 
büyütülmesi ve onlara bir meslek veya sanat öğretile-
miyor ise, o milleti sağlıklı bir toplum olarak görmek 
şüphesiz mümkün değildir. 

Değerl'i arkadaşlarım, bin yıldan beri Islamiyeti 
kabul etmiş olan Türk milleti İslamın potasında yeni 
bir ruh ve şuurla tarihi şahsiyetini kazanmış ve o ta
rihten zamanımıza kadar kurduğu devletlerde in
sanlığın en üstün örneklerini vermiştir. îslamdan kay
naklanan bu devletlerde sosyal güvenlik müessesele
rini en kâmil manada bütünüyle görmek mümkündür. 
Bu itibarla İslamın sosyal güvenlik hakkındaki pren
siplerinden birkaçına kısaca temas etmek isterim. 
Zekât müessesesi; devlet tarafından zenginlerden alı
nıp fakirlere verilen bir vergidir. İnancının gereği 
olarak bir Müslümanın zekâtını vermemesi mümkün 
değildir, fslamda zekât, servetin korunması için ya

pılmış manevi bir sigortadır. Gereği 'halinde bir kim
senin zekâtın dışında da ihtiyaç sahiplerine yardımda 
bulunması, bir vecibedir. Bir başka prensip; «insan
ların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Kom
şusu açken kendisi tok olarak sabahlayan, bizden 
değildir. Bir kimse öldüğü zaman bu düyndaki he
sabı kapanır. Fakat insanlık için hayırlı şeyler bıra
kanlar, onun eserlerinden istifade edildiği müddetçe, 
o kimse ölmüş dahi olsa, o hayırlı eserinden dolayı 
olan kazancı manen devam eder.» İşte bu inancından 
dolayı ecdadımız bütün milletin istifade ettiği binler
ce vakıf meydana getirmişlerdir. Ve böylece 60 - 70 
senelik fani ömürlerini birkaç asra çıkarmanın sır
rına ermişlerdir. Bu bahtiyarlığa ermek için servet 
sahipleri, servetlerini biriktirip bekçiliğini yapmamış
lardır. Bilakis servetlerini milletin yararına harcaya
rak, hayırlı eserler meydana getirmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bugün milyarlar harcaya
rak devletçe yapmaya mecbur olduğumuz eğitim, öğ
retim, sağlık, ibadet gibi birtakım hizmetleri ecda
dımız büyük bir aşk ve vecd içinde devlet bütçesine 
yük olmadan meydana getirmişlerdir. Bu cümleden 
olarak yapılan her derecedeki okuliarın öğretmen ve 
öğrencilerinin her türlü ihtiyacını, okulların tamir ve 
bakımını; keza yapılan darüşşifalar, yani hastanele
rin doktor, yardımcı personel, ilaç ve hastalarının her 
türlü ihtiyacını, yine yapılmış olan ibadethanelerin 
bina, mefruşat, tenvirat ve her türlü temizlik ihtiya
cıyla, oradaki görevlilerin maaşlarını karşılamak üze
re ecdadımız, milyarlar değerinde vakfiyeler meyda
na getirmişlerdir. Fakirler için imarethaneler, aşev
leri, kimsesiz, yaşlı ve sakatlar için darülacezeler, 
huzurevleri, hatta ehli olmayan bir kısım hayvanlar 
için dahi barınak yerleri, yem ve su ihtiyacını karşı
lamak için vakıflar meydana getirmişlerdir. Böylece 
içinde bulundukları zamanın imkânları nispetinde ec
dadımız, İslam sayesinde sadece insanların değil, hay
vanların dahi güvenceye kavuşmasını sağlamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, bu kısa maruzatımla ecda
dımızın bin senelik tarihimizde, sosyal güvenlik ko
nusundaki anlayışını ve meydana getirdikleri mües
seseleri kısaca arz etmiş bulundum. Milletçe huzur 
ve emniyet istiyorsak, bu ruh ve anlayışa mutlaka 
dönmek zaruretine işaret etmek istiyorum. 

Şimdi de bugünkü sosyal güvenlik müesseseleri
miz hakkındaki görüşlerimizi kısa olarak Yüksek 
Heyetinize arza çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de yaşayan 
insanların sosyal güvencesi, Sosyal Güvenlik Bakan-
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lığına tevdi edilmiş bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile BAĞ - KUR bu Bakanlığa bağlanmıştır. 
Bakanlığın vazife ve yetkilerini bildiren bir teşkilat 
kanunu maalesef henüz çıkarılamamıştır. Maliye Ba
kanlığına bağlı olan Emekli Sandığı Genel Müdürlü
ğü ile, çeşitli bankalar ve diğer özel kurumların, 
memleket dahilindeki bütün sosyal güvenlik kurum
larının bu bakanlığın çatısı altında toplanmasının za
ruretine inanıyoruz. Bu suretle, bu üniteler arasında 
da son derece farklı tatbikatlar, uygulamalar olmak
tadır; böylece bu uygulamalar da, bir tek şekle irca 
edilmiş olur ve farklı uygulamaların meydana getir
diği huzursuzluk böylece kaldırılmış olur inancın
dayız. 

Değerli milletvekilleri, bu çeşitli sosyal güvenlik 
kuruluşlarında ne kadar insanımız sosyal güvenliğe 
kavuşturulmuştur? Takriben 1 100 000 civarında 
Emekli Sandığı vasıtasıyla memurlar, 2 350 000 iş
çimiz Sosyal Sigortalar Kurumu vasıtasıyla sosyal 
güvenliğe, 1 062 000 civarında BAĞ - KUR vası
tasıyla sosyal güvenliğe kavuşturulmuştur. Buna ila
veten, 65 yaşını doldurmuş ve daha yukarıda bulu
nan ve geçimini sağlayamayacak durumda olan bir 
kısım vatandaşlarımız, emekliye ayrılmış bulunan 
emekli memurlar ve onların dul ve yetimleri ve takri
ben 20 bin kimsesiz yavruyu da dikkate aldığımız 
takdirde, aşağı yukarı 5 milyon civarında insanın 
sosyal güvenliğe kavuşmuş olduğunu görmekteyiz. 
Bunların yakınları, bakmakla mükellef bulundukları 
kimseleri de dikkate aldığımız takdirde, bu meblağın 
18-20 milyon civarında olduğunu tahmin etmekte
yiz. Bu miktar milletimizin yarısından, nüfusunun 
yarısından çok daha azına tekabül eden bir rakamdır. 
O halde, milletin yarısından fazlası henüz temel sos
yal güvenceden mahrumdur. Bugün ancak 20 bin ka
darı yetiştirme yurtlarında himaye gören bakıma 
muhtaç çocukların sayısı, kanaatımızca milyonların 
üzerindedir. Ayrıca, milyonlarca dul, yetim ve muh
taç vatandaşımız vardır; bunlar bugün için maalesef 
sosyal güvenceden mahrumdurlar. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun mevcut birikmiş fonları büyük meblağlara var
maktadır. Bütçe raporundan sizlere takdim edeceğim 
rakamlar şöyledir : Kurumun elinde halen 38 milya
rın üzerinde çeşitli tahviller ve 3 milyarın üzerinde 
de bankada mevduatı vardır. Böylece 41 milyar 
672 439 000 liralık nakdi varlığı mevcuttur. 

Aynı şekilde BAĞ - KUR'un da elinde 972 mil
yon lirası tahvile bağlı ve 2 161 000 000 lirasA da 
bankalarda mevduat şeklinde olmak üzere 3 m Var 
133 000 000'luk varlığı, para varlığı mevcuttuı Bu 
fonların mutlaka memleket kalkınmasında son de
rece mühim olan sahalarda kullanılmasında bf yük 
zaruret olduğuna inanmaktayız. Nitekim, bütün fan
yada bu fonlar yurt kalkınmasında kullanılmak! «̂ır. 
Bizde de bu kaynaklar, yeni istihdam sahaları d ıç-
mak ve Sosyal Sigortalar Kurumunun ve BAĞ - K JR' 
un nakit mevcudunu daha emniyetli kaynaklara ağ
lamak üzere, yurt kalkınması sahasında mutlaka MI-
Ianılmasından yanayız. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kun nü
nün senelik sarfiyatı bir milyar civarında olan biı laç 
meselesi var. Yakın zamana kadar bir fabrikaya ka
vuşturulamamış idi. Bu sene ilgili kuruluşun, S iyin 
Bakanlığın rehberliğinde bir ilaç fabrikası satın al
dığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Satın 
alınan fabrikada gerekli tevsiatın yapılmakta oldu
ğunu ve fakat henüz imalata başlamadığını, ihtiyaç
larının takriben 1/3 oranında ilaç ihtiyaçlarını karşı
layabilecek bir kapasitede bulunduğunu memnuniyetle 
öğrendik. Bu bir ilk adımdır. Bu deney muvaffaki
yetle yürütüldüğü takdirde, ilk planda kurumun bü
tün ihtiyacını karşılayacak yeni teşebbüslerin deva
mını ve ikinci kademede de, memleketin de bir kı
sım ihtiyacına, hatta ihraca dönük bir kapasitenin 
kurulması istikametinde birtakım çalışmaların ola
cağını ümit ederek, bu hususu memnuniyetle karşı
ladığımızı ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, geçen dönem hazırlanmış 
olup Meclis gündemine kadar gelmiş olan ve fakat 
kadük olan ve bu devrede gündeme kadar gelmiş 
olan «Asgari Geçim indirimi Kanun Tasarısı» olmak 
üzere sosyal muhtevalı kanun tasarı ve tekliflerinin 
Meclisimizden bütün partiler ve milletvekillerinin 
elbirliğiyle süratle çıkmasına yardımcı olmalarını te
menni etmekteyiz. 

Bu arada, bir başka hususa da temas etmeden 
geçemeyeceğim : Sosyal Sigortalar Kurumunda bir 
kısım işçilerin kendi rızaları ve iradelerinin dışında 
memurlaştırma tutumunda bulunduklarını görmekte
yiz. Sayın Bakanlığın bu tasarruftan vazgeçmelerini 
temenni ederim. 

Yukarıda arz ettiğim duygular içinde, Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Bütçesinin milletimize, memleketi-
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m ize, hayırlı olmasını diler şahsım ve G ruhum adına 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (MSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Bugün saat 14.00'te yapılacak Türkiye Büyük 

II. — GÖRÜŞÜL* 

B) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız noktadan devam 
ediyoruz. 

Gruplar adına söz sırası, Adalet Partisi Grubu 
adına Sayın Nihat Kaya'dadır. Sayın Nihat Kaya, 
buyurunuz. (AP sıralarından alkışlar) 

Komisyon ve Hükümet yerindeler. 
Sayın Kaya, görüşme süreniz 20 dakikadır, bu

yurun. 

AP GRUBU ADINA NİHAT KAYA (İstanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1979 yılı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grubunun görüş ve temennile
rini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Konulara girmeden evvel Sayın Başkanı ve Yüce 
Meclisi Grubum ve şahsım adına saygılarla selam
lıyorum. 

Sosyal hukuk devleti, gücünü yarına güvenle ba
kan, yarınından endişesi olmayan toplumdan alır. 
Başka bir ifade ile; demokrasi, tasada ve kıvançta bir 
olan, insanın yüceliğine inanan yönetimlerle payidar 
olur. Bu duygu ve düşünce Türk - İslâm tarihinde, 
birçok milletlere örnek olacak bir şekilde kökleşmiş 

Millet Meclisi Birleşik Toplantısından sonra toplan
mak ve bütçe görüşmelerine kaldığımız yerden de
vam etmek üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 12.58 

ve müesseseleşmiştir. «Komşusunun aç olduğunu bil
diği halde yatıp uyuyan, bizden değildir» diyerek 
ecdadımız insani düşünceyi kutsallaştırmıştır. Bunun 
için yurdun en ücra köşesinde işsiz kalmış yurttaşı
mızdan, topraksız köylümüzden, sosyal güvenlikten 
yoksun tarım işçisinden, büyük şehirlerdeki gecekon
du sorunundan ve sosyal ıstıraplarla karşı karşıya 
bulunan toplumun bütün sorunlarından sosyal devlet 
ve hükümet edenler sorumlu tutulmuş, Anayasamız 
bu sebeple siyasi iktidarlara ve devlete görevler ver
miştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arakdaşlarım; 
1974 yılında kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlığı ma
zisi ve kuruluşu çok yeni olmasına rağmen, sosyal 
güvenliğe susamış toplumumuzda kapsamını ve fonk
siyonunu hızla geliştirmiştir. Partimizin tek başına 
veya ortaklaşa iktidar olduğu dönemlerde Cumhuri
yet Tarihimizin en önemli sosyal atılımları yapılmış, 
toplumun büyük bir kesimi sosyal güvenceye kavuş
turulmuştur. 

Emeklilik süresinin indirilmesi, emekli aylıkları
nın % 70'e çıkarılması, bakım ve tedavisinin kapsa
mının geliştirilmesi, konut sorunlarının çözümlenme
si, mesken kredisinin yükseltilmesi gerçekleştirilmiş; 
sigortasız geçen dönemlerin borçlandırılarak emekli
lik süresine eklenmesi sağlanmış, emekli işçi aylıkları 

»•<* 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.20 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum : 

N İŞLER (Devam) 
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günün şartlarına göre yükseltilmiş ve bu konuda ileri 
adımlar atılmıştır. 

Kıdem tazminatı 30 güne çıkarılmış, 24 aylığı ver
gi dışı bîrakılmış, memurların emeklilik ikramiyeleri 
bir aya yükseltilmiştir, 

Yurt dışındaki işçilerimizin çalışma ve sosyal ha 
yatlarım' ilgilendiren konularda ciddi adımlar atılmış, 
yasalarda inkârı mümkün olmayan olumlu değişik
likler yapılması sağlanmıştır; 

Cumhuriyetimizin en Öttemlİ sosyal kanunu olan, 
65 yaşını doldurmuş yoksul, kimsesiz ve malul yurt
taşlarımıza aylık bağlanması, Adalet Partisi iktidar
ları zamanında gerçekleştirilmiştir, (AP sıralarından 
«Bravd» Sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, bugünkü durumda, dayanılmaz fiyat ar
tışları karşısında emeklinin, dul ve yetimin, yaşlının 
ve kimsesizin içinde bullhduğu şartlar hazindir, pe
rişandır. 1979 yılı billindiği gibi «Çocuk Yılıdır. 
Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların, işçi çocuk
larının, esnaf çocuklarının tahsili için hangi çalışma
lar yapılmaktadır? Bunu öğrenmek istiyoruz. 

İYAK ve MEYAK yasa tasarıları Yüce Meclis
lere sevk edilmiş, sanatkârların yarınından emin ol
masını sağlayan kanunlar iktidarımız zamanında Mec
lislere sunulmuştur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşla
rım; sosyal güvenlik alanında iktidar olduğumuz 
Cumhuriyet hükümetleri gerçekleştirilen konuları 
detaya girmeden özet olarak belirttikten sonra, Ada
let Partisi olarak takipçisi olduğumuz yasaları ve ge
rekli gördüğümüz . uygulamaları yüksek huzurlarınız
da sunmak istiyorum. 

Şu gerçeği altını çizerek belirtmek isterim ki, sos
yal güvenlik konusundaki yasa tasarılarının, Adalet 
Partisi muhalefette de en yürekten takipçisi ve savu
nucusu olmuştur. Yüce milletimizin huzuru, mutlu
luğu ve refahı için yapılacak teşebbüslerde aynı inanç
la hareket edecğimizden hiç kimsenin şüphesi olma
malıdır. Biraz evvel arz ettiğim gibi, Anayasamızda 
sosyal güvenlik ve sosyal adalet konularında devlete 
görevler verilmiştir. Anayasamızın 48 nci madde
siyle «sosyal güvenlik konusunda» Herkes, sosyal 
güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için 
sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak 
ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir.» hükmü yer 
almış; 5 yıllık kalkınma planlarımıza sosyal güven
lik konusunda hükümler konmuş; yaşlı ve sakatların 
daha geniş maddi imkânlara kavuşturulması, kimsesiz, 
korunmaya muhtaç çocuklara ve buna benzer top

lumun diğer kesimlerine sosyal hizmet ve yardım
ların götürülmesi; bu amaçla huzur evleri, kreşler, 
rehabilitasyon merkezleriyle diğer sosyal hizmetler te
sisleri kurulması öngörülmüş; yardımcı ve sosyal gü
venlik kuruluşlarına önem verilmesi belirtilmiş: bu su
retle sosyal güvenliğin yaygınlaşması ve toplumun bü
tün kesimlerine yansıması, gerek Anayasamızda,, 
gerekse kalkınma planlarımızda başlıca hedefler ara
sında yer almıştır. 

Bu hedef ve almaçlara ne derece yaklaşıldığını, sos
yal güvenlik alanırida katedileh mesafenin toriği nok
tada olduğunun bilinmesinde yarar görüyorum. 

'Sayın rriil'îeltvökilleri, aktif nüfusumuz olan yakla
şık 15 milyon kişiden, sadece 5 milyona ulaşan kilsi
nin Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, BAĞ -
KUR ve özel sigortalara kayıtlı olduğu ve bu neden
le 10 milyon kişinin sağhlk ve emeklilik, malullük hak
larından yoksun olduğu ciddi bir araştırma sonucu 
anlaşılmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi Sosyal Si
gortalar Kurumu İle Bağ - Kur, Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bağlıdır. Bu kurumlara Devlet maddi 
katkıda bulunmadığı gibi, söz konusu kurumları bir 
finansman kuruluşu eSprisi içerisinde kullanmakta
dır. Tespit ediğimize göre, Sosyal Sigortalar Kuru
munun 38 milyarlık bir varlığının Devlet tahvillerine 
yatırıldığını görüyoruz. 

BAĞ - KUR'da da 1 milyar Türk lirasının Dev
let tahvillerine ayrıdığını görmekteyiz. Üzülerek ifa
de etmek isteriz ki, bu tarz İcraat ve tasarruflar 'ku
ruluş amaçlarına, temel felsefesine ve hedeflerine ters 
düşmektedir. Yasalara, kuruluşların amaçlanna ters 
düşen önleyici tedbirler getirilmedMir. Hedef, sigor
talının huzur ve mutluluğu olmalıdır. 

Sosyal Sigortalarla BAĞ - KUR ve Emekli San
dığına Devletin merkez Bankası gözüyle bakılmama-
Mır. Başka bir ifade ile, sosyal devlet söz konusu 
kurumların fonlarını, amaçları dışında kullartmatmalı-
dı*< 

Diğer yönden Bakanlığın teşkilat kanunu süratle 
Meclislerden geçirilmeli, Emekli Sandığı, özel kurum
lar ve ülkemizin bütün sosyal güvenlik kurumlarının 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının çatısı altında toplan
masını, 'daletli ve dengeli bir sosyal güvenlik uygu
laması yönürtden zaruri görmekteyiz. Bağ - Kur, Sos
yal Sigortalar ve Emekli Sandığı arasındaki farklılık
ların ve eşitsizliklerin giderilmesini, kurumlararası 
sosyal a'dalet ilkelerinin gerçdklefştiriittıesi yönünden 
zaruri görmekteyiz. Yeni bir kuruluş olan ve hızla 
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gelişen Bağ - Kur'un, bazı politik nedenlerle hedef- I 
lerinden \sapıtırılmamasını ve bu konuda Sayın Baka
nı uyarmayı bir görev sayıyoruz. 

Değerli arkadaştanım, şu hususu da arz etmek ih
tiyacını duymaktayım. Ülkemizde en mükemmel ça
lışan sosyal ve sağlık kuruluşları, şüphe yoktur ki, 
Sosyal Sigortalara bağlı olanlardır. Bunu, yılların 
yetiştirdiği tecrübeli kadrolarda ve liyakatli eleman
larda görmekteyiz. Ancalk, sağlık müesseselerine bazı 
ıçevrelerce İsrarla politika sokulmak isteniyor. Bu ku- | 
rulu'şlar, üzülerek 'ifade etmek isterim ki, politik çe- I 
ıklşm elerin alanı haline getirilmek isteniyor. Bu ko- I 
nuda Sayın Bakanlığı önemle uyarıyoruz. I 

fSağlılk kurumlan konusunda görüşlerimizi şöyle 
özetlemek ileriz. 

Kurumun karşı karşıya bulunduğu en önemli so- I 
runflarından biri de, bugüne kadar çözüm bulunama- I 
yan işçi - memur ayrımı konusudur. Bu hususta en 
geçerli ve tutarlı yol, hür sendikacılık felsefesine 
uygun bir biçimde, demokratik kurallara saygılı ofla-
ralk, Türk - fş ile Türk - İş Başkanlığı yapılan anlaş
malara sadakat göstermektir. Bakanlılk tarafmış gibi 
hareket ederek yapacağı işlemler ve uygulamalar şüp
he yoktur ki, kurumda huzursuzluğa neden ölacalk, 
çalışma barışını zedeleyecektir. Toplu sözleşme re
jimi tarafların kurallara saygılı olmasıyla topluma 
mutluluk getirir. Bu samimi isteğimizin kurumunda 
çaılşan bütün personelin mutluluk ve refahıdır. Yasal 
olmayan teşebbüslerden kesinlikle kaçınılmalıdır. 

Diğer yönden bazı kamu kuruluşlarında olduğu ı 
gibi, sağlık kuruluşlarında da çalışan bütün personelle I 
süratle lojman yapılmalı ve buralarda çalışmak ca- I 
zİp hale getirilmelidir. Dış ülkelerde büyük bir ba- I 
şan sağlayan doktorlarımızın yurda gelmelerini sağ
lamak için hangi teşebbüslerin yapıldığını, Tamgün I 
Yasasından sonra yurdumuza dönen doktorların kaç I 
kişi olduğunu, öğrenm'ek istiyoruz. I 

Takdir edilir ki sağlık tesislerinde doktor sıkıntı
sı çekildiği giibi, gerçekten büyük hastanelerde beyin 
cerrahisi, kanser tedavisi servisleri ve çocuk bakımı ] 
servisleri süratle kurulmalı Samaltya Hastanesinde 
açılan sunu böbrek servisinin bir ihtiyacı karşıladığı- I 
nı belirtmek istiyoruz. Müteaddit defalar belirttiği- I 
miz gibi Sosyal Sigortalar Kurumunun psikiyatri 
hastanelerinin kurulmasını istemisizdir. Bunun müca
delesini vermişizdir. Erenköy Psikiyatri Hastanesi 
kuruluş halinde olmasına rağmen değerli başhekimi
nin ve dooktörlarımızın hemşire ve bütün persone
lin görevlerini heyecanla sarılması bize açılmasını is- j 

Hediğimiz ve takipçisi olduğunuz psikiyatri hastane
leri için umuit vermiştir. 

'Sayın Başkan değerli arkadaşlarıim; fevkalade 
önemli gördüğüm bir hususu da belirtmek istiyorum. 
Her yıl toplanan Sosyal Sigortalar Genel Kurulu, 
bir şikâyet müessesesi, bir istişari organ olmaktan 
kurtarılmalı, yönetimde ve denetimde karar verme 
yetök'isi tanınmalıdır. Yoksa, işçi ve işveren primle-
rİyte hizmet gören hizmet yapan Bakanlık ve Kurum, 
gerçdk sahiplerini oy ve Söz sahibi yapmadan demok
ratik rejimin ruhuna ve lafzına ters düşen bir yöne-
'timin uygulayıcısı olur. Yasalara bu konuda süratte 
hükümler getirilmelidir 

Bakanlığa bağlı bütün sosyal güvenlik kurumla
rının, müdürler kurulunda çağımızın esprisine uy
gun bir yönetim sistemi getirilmeli, bu kurumlarda 
çalışanların görüşleri ağırlık kazanmalıdır. 

Eğitim sorununa gelince; 1978 yılı Bakanlık Büt
çesinde arz etmiştik, bu bütçede Bakanlığa bağlı SoS-
yol Sigortalar Genel Müdürlüğü ve BAĞ - KUR büt
çelerine baktığımız zaman, eğitime kapalı bir görünüm 
içerisindedirler. Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum
lar bir eğitim genel müdürlüğü kurmak suretiyle 
personelinin eğitilmesini zaruri görmekteyiz. Dünya
ya ve eğîtime kapalı hangi kuruluş olürSa olsun, 
gerçek manada başarılı olacağına inanmıyoruz. Hiç
bir ülke siyasi ve ideolojik kavgalarla değil, eğitimle 
kalkınmıştır. Cam silecek işçinin bile 3 aylılk eğnime 
taibi olduğu çağımızda, insan hayatını teslim ettiğimiz 
'değerli arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize eğitimi çok 
görmek, Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi imkânları ge
niş olan bir Bakanlıkta bu mazerete gerekçe bulmak 
mümkün değildir. 

Sayın Bakanın Avusitüralya'Va kadar uzanan kı
talararası gezisi gibi değil ama, hiç değilse Sosyal Gü
venlik Bakanlığında hizmet veren personel, hastane
lerce çalışan doktor hemşire, işçi ve memur arkadaş
larımız, gelişmiş ülkelerde yenilikleri görmek için, 
düş ülkelere bilgilerini artırması yönünden mutlaka 
gönderilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, 2 dakikanız kaldı efen
dim . 

NİHAT KAYA '(Devamla) — Efendim, bağlı
yorum müsaade ederseniz. 

Ayrıca, koruyucu hdkimlik konusu ülkemizde son 
derece ihmal edilmiştir. Koruyucu hekimlik gelisti-
rilmediıkçe, sağlık kuruluşlarımızı ne kadar çoğaltır
sak çoğaltalım, özlemini duyduğumuz sonuçlan al
mak mümkün olmayacaktır. Keza, işyeri hekimliği 
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Batı ülkelerinde fevkalade önem kazanmıştır. Çünkü, 
işçi işyerinde hastalanmakta, işyerlinde kazaya uğra
maktadır. Soruna temel çözüm getirilmesi için, işye
ri hekimliği ve işyeri güvenliği konusunda ciddi kök
lü tedbirler alınmalıdır, fş kazalarında hemen he
men dünyada birinci geliyoruz. Bu konuda Çalışma 
Bakanlığı ile ortaklaşa hareket etmek, ciddi tedbirler 
almak Zorunluluğunu duyuyoruz. Gecenin geç saat
lerine kadar devam eden televizyon neşriyatının da 
bir gerçektir ki, işçinin sağlığının bozulmasında ve 
iş kazalarına neden olmaktadır. Çalışanların uykusuz 
kalmaması için tefevizyon yayınlarının ülkemizin 
şartları dikkate alınarak sınırlanmasında yarar gör
mekteyiz. (AP sıralarından alkışlar) 

işsizlik sigortası süratle yasalaştırılmalıdır. Konut 
sorununun üzerinde ısrarla durduğumuz gitoi, prefab
rik sisteme gidilmeli ve Bakanlık 'bu konuda bir Dev
let politikası olarak konut sorununu ele almalıdır. 

Ferdi kredi konusundaki Yasanın öngördüğü yö
netmeliğin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ferdi 
kredi şüphe yoktur ki, bir boşluğu dolduracaktır. An
cak, her mevzuda olduğu gübi, bu hususta da bürok
ratik ve formaliter engeller törpülenmeli, kredideki 
faiz oranlarında eşitlik sağlanmalıdır. 

İlaç konusu günümüzde tartışma konusudur. Ku
rum, 500 milyonun üzerinde ilaç tüketmektedir. Özel 
sektörün elinde bulunan ilaç fabrikaları için Kurum, 
bir pazar görünümü arz etmektedir; ancak, Kurumun 
tükettiği ilacı kendi fabrikalarında imal etmesi düşü
nülürken; dış ülkelerden satın alınacak hammadde 
burada bir ambalaj şeklinde olmamalıdır. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin sorunlarına ge
lince : Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin büyük bir 
kısmı, Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgilidir. Bu ne
denle, Sosyal Güvenlik Bakanlığı dış ülkelerde çalışan 
işçilerimizle daha yakından temaslar kurabilmek için, 
yeni bir organizasyonun içine girmek zorundadır. Bu
rada belirtmek zorundayız ki, Çalışma Bakanlığının 
dış ülkelerdeki temsilciliğinden yararlanma İmkânı 
aranmalı, sosyal güvenceleriyle ilgili konular için dış 
ülkelerde Bakanlıkça temsilciler 'bulundurulmalıdır, 
işçi çocuklarının tahsili Ve eğitimi konusunda oiddi 
tedbirler alınmalıdır. 

Sayın Başkan, aziz milletvekili arkadaşlarım, söz
lerime burada son verirken, Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Bütçesinin Yüce Milletimize Bakanlığın değerli 
mensuplarına hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkrçîar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Milliyetçi Hareket PartiisÜ Gruibu adına Sayın Fa

ruk Demirtola, buyurun efendim. (MHP sıralarından 
alkışlar) Süreniz 20 dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA FARUK DEMİRTOLA 
(Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
1979 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi hakkın
daki görümlerimi açıklarken, Milliyetçi Hareket Pari
s'i Grıibu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyo-
rumij 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ - KUR gibi 
iki genel müdürlüğü içine alan, halkımızın sosyal gü
venliğe kavuşmasını ve insanların doğumundan ölü
müne kadar onlara sosyal haklar getirerek, huzur ve 
emniyet içinde yaşamallarını sağlayan bir bakanlıktır. 
Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde 2,5 milyon, 
BAĞ - KUR bünyesinde ise, yaklaşık olarak 800 bin 
civarında sigortalı vardır. Bunların 'bakmakla yüküm
lü olduğu aile efradını da dikkate alırsak, bu Ba
kanlık 12,5 milyon civarında vatandaşa hitap etmek-
tediiır. Bu büyük kuruluşta işler 56 bin memur ve işçi 
'tarafından yürütülmektedir. Bunun 20 bini işçi, 36 bi
ni ise memur kadrosundadır. Bakanlıktaki ve diğer 
birçok bakanlıklardaki işçi - memur ayrımı burada da 
zaman zaman çalkantılara ve huzursuzluklara yol 
açmıştır. 20 yıllık işçi 1 milyon lira ikramSye alırken, 
40 yıllık yüksek kademedeki bir memur 300 bin lira 
emeklilik ikramiyesi almaktadır. Bu dengesiz ücret 
politikasıyla bir yerden bir yere varabilmek imkânı 
yoktur. 

İnsanlara huzur ve güvence vereceğinde iddialı 
ve görevli olan bu Bakanlık bile, kendi bünyesinde 
bu işçi - memur ayrımındaki problemleri çözecek bir 
girişimde henüz bulunmamıştır. :BÜT zamanlar me
muriyet öyle muteber bir durumdaydı ki, birçok iş
çi memur olmak için can atıyordu. Şümdi aksine, me
mur olmak, sanki falkru zarurete düşmek gilbi bir 
şey oldu. Bu, işçiyle memur arasındaki ücret denge
sini adil bir ölçüye getirmedikçe, memleket ekonomi
sine ciddi hizmetler yapabilmek imkânını bulamaya
cağız ve hatta halka sosyal güvenlik verebileceği 
iddiasında dlan bu bakanlık, kendi bünyesinde bile 
'bir huzura kavuşamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, işçi sağlığı ile ilgili konula
ra temas etmek işitiyorum. Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanelerinde haklı olarak izdiham vardır. Bunda 
başlıca iki faktör rol oynar. Blirisi yatak sayısındaki 
kifayetsizlik ikindisi, sağlık personelindeki kifayetsiz
lik. Bilhassa, Tam Gün Yasasının tatbikinden sonra, 
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Sosyal Sigortalar Kurumundaki ücret fazlalığı orta
dan kalktığı için, Sosyal Sigortalar Kurumluna Ve has-
Itanellerine rağbet azalmıştır. Bu da, Sosyal Sigorta
lar Kurumu bünyesindeki bakımları her geçen gün 
daha da ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Şöyle ki; 
bir hekim bir günde 100 - 150 edvarında hasta bak
maktadır, buna hasta bakmak denilemez, fakat bura
da hem bakanlık, hem de hek'im ve sağlık personeli 
haklı durumdadır. Bunların çözümlenmesi için cid
di teşebbüslerde bulunmak zorundayız. 

Sosyal Sigortalar Kurumu yılda 1 milyar liralık 
«ilaç sarf etmektedir. Bu genel bütçeye göre olduk
ça yüksek bir meblağdır. Şimdi memnunüyetüe öğre
niyoruz ki, îltaş İlaç Sanayi tesisleri 120 milyon li
raya satıınalınmışjtır. îltaş îlaç Sanayi Şirketinde, 
Iben talbip olarak işin içyüzünü biliyorum, birçok ilaç
lar yapılaibilrnekltedir, oldukça başarılı hiztnetileri. olan 
10 yıllık bir firmadır. Bu tesislerden tahmin ediyo
rum ki, memleket ekonomisinin de hizmet göreceği 
(istifadeli bir alışveriştir bu. Bunun sonucunda Sos
yal Sigortalar Kurumuna kâr bile getirecek durum
lar zuhur edecektir. 

Ayrıca röntgen sanayii ile ilgili bazı girişimler 
vardır, bunların başarılı olmasını candan (temenni 
dümekteyim. Zira, yıllarca Kızılay tarafından dağı
tılan röntgen filmleri karaborsaya intikal etmiş, za
man zaman hastanelerde röntgen filmi olmadığı hal
de, muayenehanelerde film çekilmek suretiyle haiKkıır 
zararına 'birçok tasarruflar bazı açıkgözlerin kârına 
bazı girişimlerde bulunulmuştur. Temenni ediyorum 
ki, Sosyal Sigortalar bünyesindeki bu film tesisleri 
kurulduktan sonra, Türkiye'nin röntgen film piyasa
sına büyük çapta hem döviz olarak, hem de ihtiyaç
larım ızun zamanında karşılanmış olması bakımından 
büyük faydalar gelecektir. 

(Gerek yerli 'ilaç sanayiinde Ve gerekse de röntgen 
filmlerinim kendi imkânlarımıizla yapilmıış olmasını 
'Bakanlık yönünden bir başarı olarak göstermek isti
yorum) 

Sayın milletvekilleri, BAĞ - KUR ile ilgili bir j 
Valsa Yüce Meellsilmizden çıkmıştır. Bu çıkan Yasa, 
tahmin ediyorum Sanâto'da görüşüldükten sonra ka
nunlaşacak: ve kanunun kapsamında olan pek çok va
tandaşımız bundan yararlanarak sosyal güvenceye 
kavuşmuş olacaktır. Falkalt, BAĞ - KUR 1972'de 
kurulmuş bir teşkilatımızdır, henüz önemli bir emek
li maaşı vermiyor; mütemadiyen emekli kesenekleri
ni topluyor. 10 - 15 yıl sonra iş değişecek, büyük öl
çüde emekli maaşları dağıtma durumu ortaya çıka

caktır. O zaman işler zorlaşacak, mali sıkıntılarla 
karşı karşıya kalınacaktır. 

'Bu balkımdan bugün elimizdeki' milyarların bu 
kuruluşun kendi öz malı değil, emeklilik bekleyen 
işçi ve iş erbabının prim ve emekli kesenekleri oldu
ğunun idraki içinde hareket etmek medburiyetıinde-
yiz. Hazineye şu veya bu yolla borç vermek, tahvil 
almak yerine, Hükümet kendi açığını emeklilerin 
kekeneklerilyle değil, kendi rasyonel ekonomik tedbir
leriyle karşılamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, müsaadenizle şimdi çok 
önemli bir konu olan, dış ülkelerdeki işçi sorunları
na değineceğim. Dış ülkelerde toplam 800 bin işçimiz 
vardır. Bunlar aile ve çocuklarıyla birlikte 1 700 000' 
dir. 1966 - 1977 yılları arasında 12 yılda 24 bin va
tandaşımız ikendl aralarında, '10 400 adet vatandaşı
mız da yabancı uyruklu kimselerle diş ülkelerde ev
lenmişlerdir. Almanya'da 290 bin, diğer dış ülkelerde 
ise 14 400 çocuk doğumu olmuştur. Bunları, duş üike-
le'rdekÜ işçilerimizin sorunlarının- önemini belirtmek 
için rakamlarla diye getiriyorum. Onların sosyali gü
venliğini temin yolunda yapıcı girişimlerinin kanun
larla teminat altına alınmış olması yerinde bir hare
kene;;, 

Bu cümleden olarak İsveç, Norveç ve Almanya' 
d akı işçilerle devletlerarası bazı bağlantılar ve işçi
nin sosyal güvenliğe kavuşması için Yüce Meclisler
den geçen kanunlar yapılmıştır. 

iBu sosyal yönlü kanunların yanında kapıcılarla il
gili kanunların çıkması ve hazırlanması şu Hükümet 
zamanında veya bu hükümet zamanındadır diye 
övünmemize gerek yoktur. Bunlar, bütün partilerin 
müşterek görüşleridir. Yeter ki, siyasi istismar konu
su yapılarak, ifrata giden haklar verilerek, toplum 
zararına bir tutum yarışmasının içerisine girmeye-
•Bm. Mesela, bir ara emekli süresi 30 yıl iken 25 yıla 
indi. Şimdi de kadınlara 15 yıl, erkeklere bir defaya 
mahsus olmak üzere emeklilik süresi 20 yıl olsun gi
bi temayüller var. Genç yaşta emeklilik, çalışan güç
leri vaktlinlden evvel âtıl hale getirir, milli ekonomi
mize pek bir şey vermez kanaatini taşıyoruz. 

Yurt dışına giden işçilerimizin pek çok sorunları 
vardır. Bunları sıralarsak, bir kısmı gidişlerinde kar
şılaştıkları sorunlar, bir kısmı da bulundukları dış ül
kede karşılaştıkları sorunlar, bir diğer bölümü de dön
dükten sonra karşılaştığı sorunlardır. Gidişlerinde 
kültür kifayetsizliğine bağlı müşküller, lisan bilme
menin verdiği zorluklar, yabancı ülkelere intibaksız
lıklar gibi sorunlar başta sıralanır. Bulundukları yer-

— 306 



M. Meclisi B : 63 25 . 2 . 1979 O : 2 

deki sorunlarını haberleşme zorlukları, çocukların 
yeltişltirlmesi konusu, dlini konularda duyulan eksik
liklerin giderilmesi, gümrüklerde gidiş gelşlerdeki 
çektÜkleri sıkıntılar ve döndükten sonra karşılaştık
ları problemler olmak üzere sırayaM'firiz. 

Bu görevler sadece Sosyal Güvenlik Bakanlığını 
ilgilendiren konular olmayıip, bütün bakanlıikl'arı az 
çok ilgilendiren meselielerderidlir. Bunlar icabında 
birkaç bakanlığın birlikte çözeceği çok önemli dış ül-
kelerdekü işçi meselelerimizdir. 

Yurt dışındaki işçilerin bilhassa yurda dönüşle
rinde pişmanlık duyarak, bu pişmanlığın dökıisi altında 
menfi propagandalar yapmamaları için tedbirler alını 
maldır. Yılda yaklaşık olarak 1 milyar dolar civarın
da gelir getiren bir kaynağa layık önemi vermek zo
rundayız. 

Söylentilere göre eğer yurt içinde iç piyasa ve özel 
teşebbüse güvence verilebilirse, işçilerin yurt dışında
ki bankalarda olan mevduatlarının yekûnu 30 mil
yar dolar olarak tahmin edlfaıekltedir. Yılda 1 milyar 
dolarla döviz darboğazım aşacağımız göz önüne alı
nırsa, 30 milyar dolar hiç de küçümsenecek bir meb
lağ değildir. 

Bir zamanlar dış ülkeleri ziyaret eden Sayın Cum-
huriyet -Halk Partisi Genel Başkanı, Milliyetçi Cep
he Hükümetlerini kastederek, «Yurda döviz gönder-
meyiniiz, bu Hükümet yolladığınız dövizleri israf 
eder» diye Türkiye'yi dış ülkelere jurnal etmiştir. Bu
gün, kendileri Hükümet olarak döviz darboğazından 
çıkmanın yollarını arıyorlar. «Molla, molla» diye za
man zaman istiskal eMkleri dış ülkelerdeki dini li
derlerin önünde oturup, yardım işitiyorlar. Allah bü
yüktür; büyük lokma yemeli, büyük laf etmemelidir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Büyük Atatürk, 15 yıl
da hiç dış ülkelere gitmek lüzumunu hisseltmemiştir. 
Sayın ismet İnönü de uzun sürede Başvekil olaralk, 
Reisicumhur olarak, iki defa ancak dış ülkelere çık
mıştır. Fakat, Sayın Ecevit bir yılda İsviçre, Alman
ya, Rusya, Amerika, Almanya, İsveç, Norveç, Fin
landiya, Danimarka, Belçika ve Libya olmak üzere, 
tam 11 dış ülkeyi ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri de, 
büyük kalabalıklarla, gruplar halinde ve milli bütçeye 
büyük masraflar getiren ziyaretler olmuştur. 'Bu ziya
retlerin bazıları siyasi, bazıları da ekonomik ilişkile
rimizle ilgili idi. Neticede ne yardım, ne de siyasi 
bir istikrar sağlanabildi. Sadece, «Karşılıklı dost
luk ve anlaşmalar içerisinde kültürel bağlar kurduk»;, 
vesaire gibi laflarla sonuçlar geçiştirildi. 

Bir ailenin mirasyedi tek varisinin, ebeveyinlerinin 
dar gelirleri için yastık altına sakladığı son parayı alıp 

israf etmesi gibi, bu Hükümet de, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun tasarrufu olan işçü emtfclileriiode kullanı
lacak 38 milyarlık, biraz evvel konuşan arkadaşımın 
•da be'Jiri'liği parayı, bir yolunu bulup iSosyal Güven
lik Bakanlığından almıştır. Daha doğrusu bu paray
la Sosyal Güven» Bakanlığına, devlet tahlilleri al-
dırtmışitır. Yıl sonu gelince ide, anaparayı bile geri 
alabilme imkânları doğmamıştır. Zira bu paralar kâh 
gruplar halinde dış ülkede yapılan seyahaltlara harcan
mıştır, bazen KİP, KOP adıyla israflara yol açmış
tır, ekseriyetle de belediyelere intikal etttürilerelk, Ha
zine yardımı yapılarak, tahsisli yol, Sakarya caddesin
de kurulan bira parkları gibi kuruluşlara tahsis edilmiş 
ve birçokları da sol militanların işbaşı yapmadan ma
aş almalarına yol açılarak, bu para ıtüketiılmişıtir. 

Bu 38 milyarın, bir likİ yıl sonra para değerinin 
kaybı sonucu olarak, hakiki değerini 8 - 10 trıiyar li
raya düşüreceğini işçiler de bilüyor, herkes de bili
yor. İşçinin alın teririi değerlendirmek bu mu? İşçi
den yana olmak bu mu? İşçiyi sömürüden kurtarmak 
bu mu oluyor? 

Bu 'sebeplerle, Sayın Bakan hatalı bir tutumdadır 
diye tenkit eitmiyoruz. Sadece, Cumhuriyet Halk Par
tisine destek olarak Hükümeti kuran İllerden birisi
nin karşılaştığı zorluklandan sadece bir tanesini dile 
getirmek İçin bunu arz ediyorum 

Zor, oyunu bozacaktır. Ne İH'terin deslöeği bu 'Hü
kümetli. ayakta tutabilecektir, ne de tutumlarıyla İller 
ayakta kalabileceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu israf ekonomisiyle Sos
yal. Sigortalar Kurumunun da içine sürüklendiği bazı 
noktaları izah ettikten sonra, bütçenin miltetimi'ze, 
Bakanlığa ve Bakanlığın güzide personeline hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demıirtola. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Du-

rukan, buyurun ef eridim. 

CHP GRUBU ADINA KENAN DURUKAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1979 mali yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesiyle 
ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşleri
ni sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum; şahsım 
ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 17 Kasım 1974 tarihinde 
kurulmuş bulunan Sosyal Güvenlik Bakanlığı, örgü
tünün, 4,5 yıllık çabasını aşan, yüce bir kavramı tem
sil etmektedir. İnsanlık tarihinin sosyal güvenlik ala
nında hiç şüphesiz çeşitli önlemler oluşturduğu, çağ
lar değiştikçe bu önlemleri geliştirdiği bilinir ve söy-
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lenir. Ancak günümüzde sosyal güvenlik kavramının 
evrenselliği ile yetersizliği gerçeği sosyal güvenlik ala
nında daha çok çaba ve daha çok imkâna gerek ol
duğunu ortaya koymaktadır. Bu amaçla 1961 Ana
yasası «Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler» baş
lığı altında sosyal güvenliği her yönüyle güçlendirici, 
yaygınlaştırıcı önlemleri devletin alacağını hükme bağ
lamıştır. 48 nci maddesiyle açıkça, «Herkes, sosyal 
güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için 
sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak 
ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir.» 

Anayasamız ayrıca ve özenle «Ailenin Türk top
lumunun temeli1 olduğunu» belirterek, «Devlet ve di
ğer kamu tüzelkişileri, ailenin, ananın ve çocuğun ko
runması için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı ku
rar» hükmünü getirmiştir. Anayasamız giderek mül
kiyet hakkı, çalışma, dinlenme, sendika kurma, toplu 
sözleşme yapma, grev, sağlık ve başka hak ve hür
riyetlerini de özenle güvence altına almıştır. 

Anayasamızın sosyal güvenlik alanında bu derece 
geniş güvenceler getirme gereğini öngörmesine kar
şın, bugün sosyal güvenliğin ne derece de yaygınla
şıp geliştiğine ve bu alanda daha nelerin yapılması 
gerektiğine ait görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, ülkemizde 
esas itibariyle Devlet memurlarını bünyesinde topla
yan TC Emekli Sandığı, bir hizmet akdine dayana
rak çalışan işçileri kapsamında toplayan Sosyal Si
gortalar Kurumu ve kendi nam ve hesabına bağımsız 
olarak çalışan esnaf ve sanatkârları kapsayan BAĞ -
KUR gibi üç anasosyal kuruluşumuz mevcuttur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun, 1946 yılında 4792 
sayılı Yasayla kurulan İşçi Sigortaları Kurumu ve 
4772 sayılı îş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Ana
lık Sigortası gibi kısa vadeli sigorta kollarıyla haya
ta geçirildiği 1950 yılında 5417 sayılı İhtiyarlık Si
gortası, 1951'de 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigor
tası geliştirilmiş ve 1957 yılında da Malullük ve Ölüm 
Sigortaları ilave olunarak 1965'te 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu haline getirilmiştir. Sosyal Sigor
talar Kurumunun istatistiki verileriyle çeşitli kuruluş
ların aktardıkları bilgilere, göre 1978 yılı başında 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında 882 246'sı ka
mu sektöründe olmak üzere 2 397 036 sigortalı işçi 
bulunmaktaydı. Bu sigortalıların 828 749 tescilli iş
yerinde çalıştıkları, aynı kaynaklardan alınan bilgiler 
arasındadır. 

Hiç şüphesiz, Sosyal Sigortalar Kurumunun üret
tiği bütün hizmetler, yaklaşık 2,5 milyon sigortalıya 

yönelik değildir. Yukarıda belirttiğim kaynaklardan 
alınan bilgilere göre, 1978 yılı başında Sosyal Sigor
talar Kurumundan malullük yaşlılık ve ölüm sigorta
larından aylık alan 349 869 kişi de dahil olmak üze
re, bunların eş ve çocuklarıyla, ana ve babalarının 
sağlık hizmetleri de Sosyal Sigortalar Kurumunca 
karşılanmaktadır. Böylece nüfusumuzun yaklaşık 1/3' 
nün sağlık hizmetlerinin Sosyal Sigortalar Kurumun
ca üslendiği söylenebilir. Bu hizmetlerin yeterli sevi
yede yerine getirilebilmesi için gösterilen çabaların, 
ülke çapında 63 hastane, 4 doğumevi, 2 meslek has
tanesi, 1 göğüs hastanesi merkezi, 2 sanatoryum, 79 
dispanser, 124 sağlık istasyonu, 3 çocuk sağlığı ve has
talıkları kliniği, 5 sağlık koleji, 6 adet kreş ve 1 adet 
de ilaç fabrikasıyla desteklenmekte olduğu bilinmek
tedir. 

Adalet Partisi sözcüsü çok değerli arkadaşım Ni
hat Kaya'nın belirttiği gibi, 1979 yılı «Çocuk Yılı» 
olarak dünyaca kabul edilmiştir. Sosyal Sigortalar 
bünyesindeki 3 tane çocuk sağlığı ve hastalıkları kli
niğinin Sayın Bakanımızın hem başında bulunduğu 
kurumun, Bakanlığın bir gereği olarak, hem de kişi
sel hümanizminin bir gereği olarak bu çocuk yılın
da bu 3 çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği sayısı
nın ülkemiz çapında daha da yaygınlaştırılmasını 
sağlamak bakımından harekete geçmesi en halisane 
dileklerimiz arasındadır. 

Bu arada Sayın Nihat Kaya arkadaşımıza ve di
ğer milletvekili arkadaşlarımıza hatırlatmayı yararlı 
gördüğüm bir husus; bu 1979 mali yılı Bütçesinde 
çeşitli bakanlık bütçelerine 500 milyon liralık öde
nek konmak suretiyle 1979 çocuk yılında, çocuk 
problemleri ile ilgili, çocuk sorunları ile ilgili prob
lemlerin çözümü amaçlanmıştır ve 1979 yılı dünyada 
kabul edildiği anlamda ülkemizde de ilk defa çocu
ğa verilen önemin ve çocuk sorunlarının çözümüne 
katkıda bulunmanın gereği başlatılmıştır. Bu ödenek
lerin bundan sonraki yıllarda da çocuğa verilecek 
önem ölçüsünde devam etmesini dilemekteyim. 

Yine burada, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilaç 
fabrikası kurmasına ilişkin yasasının kesinleşmesin
den ve yıllardan beri müspet adım atılamamış ol
masına karşın; 1978 yılı içerisinde Sosyal Güven-
'ik Bakanlığının, Sosyal Sigortalar Kurumu eliyle sa
lın aldığı ilaç fabrikasının, Sosyal Sigortalar Kuru
munun ilaç tüketimini karşılamanın ötesinde, ülke
miz ilaç sorununa katkıda bulunabilmesi amacı ile o 
bir tek ilaç fabrikasıyla yetinilmeyerek, ülkemiz ilaç 
sorununa daha müspet katkılarda bulunabilmek ama-
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cıyla gerekirse bir 2 nci, 3 ncü, ilaç hammaddesi 
üreten fabrikaların kurulması bakımından, Türkiye' 
deki başka ilaç fabrikalarıyla da ortaklıklar kurmak 
suretiyle ilaç sorununun çözümüne katkıda bulunması 
dileğimizi belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun, sağlık hizmetlerinin yürütümü sırasında kar
şılaşılan güçlüklerden işçilerimiz şikâyetçidirler ve 
bu şikâyetlerin bir bölümü basına yansımaktadır. 
Şikâyetlerin niteliği ilaç bulunmamasından olduğu 
kadar; hastanelerimizdeki hasta bakım seviyelerinin 
standardı ve kalitesinden de şikâyetler yapılmaktadır. 
Fakat bu şikâyetlerin kaynağında Devletin Anaya
sayla verilmiş görevini yerine getirememiş olması 
nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık tesis
lerinin yükünü, Sosyal Sigortalar Kurumu hastane
lerine yüklemesi suretiyle, çalışan işçilerin, onların 
eş ve çocuklarının ötesinde emekli olan işçilerin, on
ların da anne ve babalarının - ki, giderek 15 milyona 
yaklaşan bir nüfusun - biraz önce sıraladığım sağlık 
tesislerinin sırtına yüklenmiş olması, bakım, kalite
sini, tedavi kalitesini ister istemez düşürmektedir. 

Bu noktada Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı şimdi süratle bu yükü karşılaya
bilmek amacıyla daha çok sayıda sağlık tesisini ve 
daha çok sağlık personelini hizmete sokmalıdır. Böy
lece aslında sadece sigorta kapsamında sayılırken, 
ücreti saptanırken aile fertlerinin tespitinde dikkate 
alınmayan fertlerin, Sosyal Sigorta hakkına dayana
rak, o kişinin ferdi sayılarak, bakımının sigorta has-
nelerinin üzerine yüklenmiş olmasından doğan yü
kü karşılamak için bu gereğe ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu 
1978 yılında Parlamento aritmetiğinin, Parlamento 
çalışmalarına getirdiği engellerin mükâfatını görmüş
tür. Bu dönemde, geçtiğimiz 1978 yılı içerisinde, sos
yal güvenliğimizle ilgili yasalar bu Parlamentodan 
daha kolay çıkabilmiştir. Bu yüzden sosyal güven
liğimiz 2147 sayılı Kanunla, yurt dışında çalışan 
Türk vatandaşlarının, yurt dışında çalışma süreleri
nin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilme
sini sağlayan yasanın kanunlaşmasına imkân vermiş
tir. 2158 sayılı Yasa ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
Teşkilat Kanununda değişiklikler yapılarak Sosyal 
Sigortalar Kurumu Müdürler Kuruluna emekli işçile
rin temsilcilerinin katılması sağlanmıştır. Ayrıca Sos
yal Sigortalar Kurumu fonlarının Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Devlet Yatırım Bankasınca yararlı görü
lecek, kârlı görülecek ara ve yatırım malları ürete

cek kuruluşlara ortak olabilmesine, katılabilmesine 
olanak sağlayan hükümler ilâve edilmiştir. 

1.7.1978 tarihinde yürürlüğe giren 2167 sayılı 
Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumunun yaptığı hiz
metlerde geniş yeni hizmet alanları getirilmiş; ağız 
protezlerinin yapılması; yedek subaylık öğrenci süre
sinin borçlanılması; yeraltında çalışan maden işçile
rinin 5 000 günlük çalışma prim gün sayısının 
4 CiOü'e, 25 yıllık çalışma sürelerinin 20ı yıla indiril
mesi; münavebeli çalışan Ereğli Kömür işletmesi 
işçilerinin sürekli iş göremezlikte ortalama ücretleri
nin katına göre hesaplanması; yaşlılık, malullük, ölüm 
sigortalarından bağlanacak maaşın da buna göre bağ
lanması; prime esas günlük kazançların alt ve üst 
sınırlarının bütçe kanunlarıyla kabul edilen katsayıya 
bağlı olarak ve saptanan göstergedeki rakamlarla 
çarpılması suretiyle saptanması ve böylece emeklile
rin ekonomik yaşama kolay ayak uydurabilmelerini 
sağlamak bakımından bir kolay mekanizma haline 
getirilmiştir. 

Prim tahsilatında karşılaşılan güçlükleri bertaraf 
edici ölçümlemelerde karşılaşılan güçlüklerde, idare
nin etkinliği sağlamak suretiyle prim tahsilatına ko
laylık getirilmiş, prim alacaklarının devlet alacağı 
gibi işlem görmesi sağlanmıştır. Bu arada yangın, 
sel, zelzele gibi afete uğrayan işverenlerin prim borç
larının 1 yıl süreyle ertelenmesin'i doğrudan doğruya 
idareye bırakan hüküm getirilmiştir. Sosyal Sigor
talar kapsamı dışında kalan film, tiyatro, sahne, gös
teri, saz, resim, dekoratif işlerle uğraşanların Sosyal 
Sigortalar kapsamına alınması sağlanmıştır. Huzurev
leri, son yardım hastaneleri kurulması hükme bağ
lanmış; dul ve yetim aylığı almakta olan kız çocuk
larının evlenmelerinde Emekli Sandığında olduğu gibi 
evlenme yardımı almaları öngörülmüş ve en önem
lisi tasviye edilmiş hizmetlerin ihyası yine bu ka
nunlarla sağlanmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik alanın
da BAĞ - KUR Yasasında da, bu dönemde esnaf ve 
sanatkârların özlemini duydukları biçimde çok ge
niş anlamda değişiklikler sağlanmış, Yüce Meclisi
mizden geçmiş, Senatomuzdan Sağlık Sosyal işler 
Komisyonunda da görüşülmüş; sanıyorum önümüz
deki günlerde Yüce Senatoda görüşüldükten sonra 
yürürlüğe konularak, bu alanda çalışan esnaf ve sa
natkârların sosyal güvenlikten bekledikleri hizmetle
ri alabilmelerine olanak sağlanmış olacaktır. 

Bu dönemde sosyal güvenlik anlaşmalarında da 
ileri adımlar atılmış; yine dünyanın birçok ülkesinde 
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işçilerimizin çalıştığı bütün ülkelerde, Avusturya, 
Avustralya, Danimarka, Fransa, îsveç, İngiltere, İs
viçre, Hollanda, Libya, Norveç, Almanya gibi ülke
lerdeki sosyal anlaşmaların geliştirilmesi istikametin
de büyük adımlar atılmış bulunmaktadır. . 

BAŞKAN — Sayın Durukan, iki dakikanız kal
dı efendim. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, bu aşamada belki sosyal 
güvenlikten başka hiçbir söz söylemeye gerek yok
ken, bir parti grubu sözcüsü arkadaşımız belki bir 
espri yapmak ihtiyacından doğan «Sayın Başbaka
nın bir ebeveynin mirasyedi çocuğu» gibi, «Yastığın 
altındaki parayı harcadığı» gibi bir söz kullandı. «Bu
nu yurt dışına yaptığı seyahatlerde harcadı» dedi. 
Bu espri de bir gerçek var. Gerçekten ülkemizde, bir 
ebeveynin bıraktığı parayı mirasyedi gibi harcayıp 
tüketen iktidarlar geldi, gitti ve ülke gerçekten para 
sıkıntısı çekmektedir, gerçekten ekonomik bir dar
boğazdır, döviz darboğazındadır ve bugünkü Başba
kan gerçekten o mirasyedi çocuğun, mirasyedi ikti
darın tükettiği hazinenin, 70 sente muhtaç ettiği ha
zinenin ülkede yapamadığı işleri yapabilmesi için, 
döviz bulmak sıkıntısıyla gerçekten geçtiğimiz yıl 
içerisinde 11 ülkeyi ziyaret mecburiyetinde kalmış
tır. 

Yine 38 milyarını Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bu iktidar çarçur etmedi. Bu iktidar başka yerlere 
yatırım yapmadı. Bu istatistik yıllığı 1977 yılı sonu 
itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumunun paralarının 
ne kadar kısmının nelere kullandığını, hangi tahville
re yatırıldığını göstermektedir ve bu yıllıkta, 38 mil
yar liralık Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarından 
paranın 1977 yılı sonu itibariyle yani bu iktidar ku
rulmadan önce 38 milyar liralık parasının devletin 
birtakım hizmetlerinde kullanılmak üzere tahvillere 
yatırıldığını göstermektedir. 

Değerli arkadaşıma bu yıllığı vereceğim, o 38 
milyar lira bu iktidar döneminde yatırılmamıştır 
Devlet tahvillerine. Aslında Sosyal Sigortalar Kuru
mu fonlarının Devletin birtakım fonlarına yatırılma
sının gereği, yasanın gereğidir. Böyle bir ihtiyaç as
lında vardır; ancak o fonların yararlı kullanılması 
ve kullanılan fonlardan elde edilecek gelirden Sos
yal Sigortalar Kurumunun da yararlanması ve önü
müzdeki uzun bir dönemde Sosyal Sigortalar Kuru
mundan hizmet bekleyenlerin herhangi bir sıkıntıya 
düşmemeleri tabii, doğal haklarıdır. 
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Devletin bu fonlardan yararlanmak suretiyle sür
dürdüğü hizmetler karşılığında yarın bu fonlardan 
sıkıntıya düşülüp işçi emeklisinin, BAĞ - KUR emek
lisinin, ya da Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığın
dan emekli olan Devlet memurunun emekli maaşını 
herhalde Devlet karşılamak, ya da sosyal güvenlik 
sistemlerinin öngördüğü hizmetlerin yürütümünü Dev
let sağlamak mecburiyetiyle elbette karşı karşıya ka
lır. Ona da bu Yüce Parlamento elbette karar ve
rir. 

Değerli arkadaşlarım, 1979 Mali Yılı Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Bütçesinin ülkemize, sosyal güvenlik 
müesseselerinden hizmet belkeyenlere, sosyal güven
lik müessesesi yöneticilerine, Sosyal Güvenlik Bakan
lığına, Bakanlık temsilcilerine ve Bakanlığa bağlı 
kurum temsilcilerine hayırlı, uğurlu olması dileğiyle, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durukan 
söz sırası şahsı adına Sayın Temel Ateş'te. (CHP sıra
larından alkışlar.) 

Sayın Ateş, görüşme müddetiniz 10 dakikadır, 
buyurunuz. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1979 Akçalı Yılı Sosyal Güven
lik Bakanlığı Bütçesi üzerinde, kişisel görüşleri
mi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepini
ze en içten saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çağdaş toplumların, ana 
özelliklerinin başında, kişilerin sosyal güvenliğe 
kavuşmuş olmaları gelmektedir. Çağın koşullarına 
uygun bir yaşama ulaşmış olmak ve geleceğe tam bir 
güvenle yürümek, çağımızın sosyal güvenlik an
layışını belirlemektedir. 

Devletimizin çağdaş özelliğini, sosyal bir hukuk 
devleti olarak belirleyen Anayasamız, tüm yaşa
yan ve çalışan insanlarımızın her türlü sosyal gü
venceye kavuşması yarınlarına güvenle bakabile
cek düzeye getirilmesi ve mutlu bir yaşama kavuş
turulması görevini Devlete yüklemiştir. Bu neden
le, yurttaşların sosyal güvenliğe kavuşturulması, 
Devlet için bir görev, tüm insanlarımız için ise, 
kutsal bir haktır. 

Çok sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik kavra
mı, çağımızda belirli boyutları kapsamaktadır. 
Bunların başında, azınlığın güvenliği yerine, çoğun
luğun güvenliği; güvenlikte sözde eşitlik yerine, ekono
mik eşitlik; bağışlanan haklar yerine, söke söke alt-
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nan ve hak sahiplerince korunan haklar; toplumun I 
tüm bireylerinin insanlık onuruna yakışır bir ya- I 
şam düzeyine kavuşturulması koşulları gelmektedir. I 

Çok sayın milletvekilleri, yukarıda sayılan ko- I 
şutların sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir. I 
Toplum bireyleri ve toplumlar arasında, tarih bo- I 
yu süregelen savaşların özünde ekonomik yarış I 
vardır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış- I 
lar) Bu nedenle çarpık bir karma ekonominin işle- I 
diği ülkemizde, emek - sermaye çatışması kesinlikle ' I 
ileride de olacaktır Öyleyse, tarihsel bir üstün- I 
lüğe sahip olan sermaye karşısında emeği korumak I 
görevi, devlete ve tüm ilericilere düşmektedir. Bu 
amaca ulaşabilmek için, tüm çalışan insanlarımı
za, grevli, toplu sözleşmeli sendikal hak verilme- I 
lidir. 

Bunun yanında, Anayasamızda bir kez bile adı I 
geçmeyen, emeği ezmek ve insanlarımızın çağdaş I 
haklarını almalarını önlemek için, sürekli bir bas- I 
ki aracı olarak kullanılan lokavtın, iş hukukumuzdan I 
çıkarılması gerekmektedir. I 

Sayın milletvekilleri, tüm insanlarımızın sosyal I 
güvenliğe ve çağdaş yaşam koşullarına ulaştığı gün- I 
leri yakın görmüyorum. Toplumumuzun yapısı ve I 
emek - sermaye ilişkilerinin niteliği gereği, kavga 1 
uzun süreceğe benzemektedir. Çalışan nüfusun, I 
kurtuluşu yabancı ellerde bulduğu bir ülkenin insan- I 
lan, aydınları, sorumluları olarak utanıyoruz. Bu, I 
ulusumuzu ve tarihimizi inkâr değil, acı bir ger- I 
çeğin dile getirilmesidir. İnsanına çalışacak iş, I 
hastasına yatacak yatak bulamayan bir ülkenin yö- I 
neticileri olarak nasıl öğünebiliriz. Sayın Sosyal Gü- I 
venlik Bakanı ve Bakanlık görevlileri ellerinden gel- I 
diğince insanlara mutlu bir yaşam sağlama ça- I 
balarını göstermektedirler. Başarılı alanlar ' ol- I 
makla birlikte, ne yazık ki soruna temelden çözüm I 
bulunamamıştır. 

Çok sayıda milletvekilleri, 1979 Akçalı Yılı Sos
yal Güvenlik Bakanlığı Bütçe- yılında aşağıdaki ön- I 
lemlerin alınmasını gerekli görmekteyiz: I 

Yıllardır üzerinde ısrarla durulan işçi - memur I 
ayrımı çabasına son verilmelidir. Hükümet ve Bakan- I 
lık olarak tüm çalışanlar bir tutulmalı, kafa işi - kol I 
işi yapay ayırımı ortadan kaldırılmalıdır. Önemli olan, I 
emeğin değerlendirilmesi değil midir? Sorun, çalışan
larımızı insanca yaşama olanaklarına kavuşturul- I 
ması değil midir? I 

Sayın milletvekilleri, günümüz insanının, özel- I 
likle kentlerde en baş gereksinimi, sıcak bir yuvaya | 
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kavuşturulmasıdır. Anayasamızın 49 ncu maddesi, 
Devlete konut sorununu çözme görevini vermiştir. 
Ne yazık ki, bugüne kadar olumlu bir sonuca varıla
mamış, kiralar bile kontrol altına alınamamıştır. Bir
an önce bu konu Hükümetçe ele alınmalı, diğer ön
lemler yanında kamu görevlilerinin alınterlerinden 
süzülen damlalarla varlığım oluşturan Emekli Sandı
ğı, bir avuç sömürücünün yararlandığı lüks oteller yap
ma yerine, ortaklarına konut yaptırma yoluna gitme
lidir. 

Sayın milletvekilleri, yıllardan beri kurulmasından 
söz edilen OYAK, MEYAK, ÎYAK gibi sosyal gü
venlik kurumlarından, yalnız OYAK işlerlik kazan
mış bulunmaktadır. lYAK ad olarak kalmış; ME
YAK ise, dar gelirli kamu görevlilerinin Devlet eliy
le sömürülmesine somut bir örnek, bir yüzkarası ola
rak yaşamını sürdürmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, iki dakikanız var efen
dim. 

TEMEL ATEŞ (Devamla) — Dar gelirli kamu 
görevlilerinin ekmeğinden, aşından kesilen ve 10 
milyar liraya yükseldiği sanılan MEYAK kesintileri 
bir avuç aracıya ve sömürücüye kredi olarak veril
mektedir. MEYAK Yasası ya biran önce çıkarılmalı, 
toplanan milyarlarca lira kamu görevlilerinin hizme
tine sunulmalı, ya da faizleriyle birlikte sahiplerine 
geri verilmelidir. Bu, Devlet olma onurunun bir ge
reğidir. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Güvenlik Bakanlığı en 
kısa sürede yaşlılık ve genel sağlık sigortası işini ele 
almalı, olumlu bir sonuca kesinlikle bağlamalıdır. Her 
yıl bütçeden 1 milyarı aşan liramn yurt dışına ak
masına ve ülkemizdeki ilaç sömürüsüne biran önce 
son vermek için Sosyal Sigortalar Kurumu kendi 
ilacını kendisi yapma yoluna gitmelidir. 

İnsanların ömürlerinin her döneminde onurlu ya
şaması, başkalarına, en yakınları da olsa el açmama
sı, insanın onuru gereğidir. Ülkemizde uygulanan yaş
lılık ve malullük aylığı ödemesinde birçok aksaklık
ların olduğu görülmektedir. Sosyal Güvenlik Bakan
lığı olarak buna bir çözüm yolu bulunmalıdır. 

Yaşlılar kadar, yoksul ve kıimessiz çocukları da 
gözden ırak tutmamalıyız. Geleceğimizin güvencesi 
yavrularımızın çocukluk ve gençlik güvencesini sağ
layacak temellerin atılması ve Dünya Çocuk Yılı olan 
1979 yılında bu soruna kesinlikle çözüm bulunmalı
dır. 

Çalışan insanlarımız iş başında dertlidir. İş kaza
ları hemen her gün birçok insanımızın ölümüne, ya 
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da sakatlanmalarına sebep olmaktadır. Bü nedenle 
Hükümet ve ilgili Bakanlık iş güvenliği, işyeri sağlığı 
ve iş kazaları konularında gerekli önlemleri almalı
dır. 

Çok değerli milletvekilleri, insanca ve hakça bir 
düzen içinde tüm insanlarımızı mutlu kılmayı amaç
layan Bakanlığın, sorunlarınıza gelecekte olumlu çö
zümler getireceği kanısındayız. Bu nedenle Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Bütçesinin tüm insanlarımıza, tüm 
çalışanlarımıza ve tüm halkımıza hayırlı olmasını di
ler, tümünüze yeniden saygılarımı sunarım. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
Görüşme süreniz yarım saattir Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI HİLMİ ÎŞGÜ-
ZAR (Sinop) — Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; 1979 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle, yüksek müsaadenizle kısaca görüşleri
mi ve değerli sözcü arkadaşlarımın işaret buyurduk
ları hususlardaki fikirlerine iştirakle birlikte bazı ce
vap vermek istiyorum. 

Bilindiği üzere, sosyal güvenlik şemsiyesi sosyal 
adalet ölçüleri içinde, sosyal devletin en önemli gö
revlerinden biridir. Bunu bütün iktidarların, siyasetin 
üstünde tutmak suretiyle, Senatoda da işaret edildiği 
üzere, sosyal güvenlik politikasını partilerüstü bir po
litika olarak kabul etmeleri gereklidir ve tüm insan
ları şem'siyesi altına alacak sosyal içerikli kanunların 
çıkarılmasını öngören ve tüm insanların yarınından 
emin olacağı şekilde imkânlara kavuşturulmasını he
def tutan bir politikanın, bir mesleğin kuruluşudur. 
Bu yönden geçen yıl burada, Adalet Partisinin Grup 
Sözcüsü değerli arkadaşımız Nihat Kaya Bey'in, 
CHP, MSP ve MHP Grup sözcülerinin işaret ettik
leri ve yurt dışında sayıları 1,5 milyonu bulan vatan
daşlarımızın çalıştığı sürelerin emeklilikten sayılması 
konusunu, Yüce Meclisimiz, hiçbir parti farkı gözet
meksizin, kesinlikle kabul etti ve yasalaşmıştı. Yine 
sayıları 400 bini bulan, işçi emeklilerinin mağduriye
tini önleyen bir yasa da yine Yüksek Meclisinizden 
çıkmıştı. Bu şekilde katsayı esasına dayalı bazı aksak
lıklarımızın olduğunu da, burada ifade etmek istiyo
rum. Tam manasıyla kâmil bir kanun olmamakla be
raber, muayyen durumda bulunan, gerçekten mağ
dur olan sandık mensupları, demiryollarında çalışan 
kişileri 506 sayılı Yasaya tabi olan insanların seviye
sine getirmiş ve onlara da % 26,7 nispetinde bir 
imkân sağlamış idi. 

Konut kredisinden istifade etmesi ve müdürler 
kumlunda temsil edilmesini de öngören bu yasa dı
şında, yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununda 40'a yakın değişiklik yapılmak suretiyle, 
teferruata girmeden tüm çalışan kesime yeni imkân
lar getiren yasa yine Yüce Meclis tarafından kabul 
edilmişti. 

Bu yönden, huzurunuzda bu ikinci bütçemiz gö
rüşülürken, evvela o gün gerçekten olgun, kâmil fi
kirlerini serd eden ve onların fikirlerinden istifade 
etmek suretiyle Yüce Meclisinize getirmiş olduğumuz 
kanunları kabul eden Yüce Meclisinize evvela teşek
kürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca yine geçen gün, 
2,5 milyon vatandaşımızı, esnaf ve sanatkârı ilgilen
diren, 70 bin yaşlı, emekli olma imkânlarından mah
rum olan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni imkân geti
ren, iş kazaları ve meslek hastalıklarında prim öde
me mükellefiyeti düşünülmeden ölen kişilere emekli 
imkânını sağlayan, ev kadınlarına yeni isteğe bağlı 
sigortalı olma hakkını tanıyan ve onun da ötesinde, 
büyük çapta adaletsizlik içinde maaş alan BAĞ-KUR 
emeklilerinin asgari 280 ile 3 bin lira arasındaki maaş 
hatlarını 1 250 liradan 7 bin liraya yakın yükselten 
ve basamak değişikliklerine imkân Veren yasa da, yi
ne Yüce Meclisinizin olumlu görüşleri içinde kabul 
edilmiş ve Senatoya sevk edilmiştir. 

Bunu bu şekilde arz ve ifade ettikten sonra, de
ğerli sözcü arkadaşlarımızın üzerinde iltifat ve ittihat 
ettikleri bir iki nokta üzerinde de görüşlerimi arz et
mek istiyorum. 

Milli Selâmet Partisi Sözcüsü, değerli arkadaşı
mız Abdurrahman Unsal Beyefendiinin, Adalet Par
tisi Sözcüsü Nihat Kaya Beyin, MHP Sözcüsü Dr. 
Farufk Demintola'nın ve CHP Sözcüsü Kenan Duru-
kan'ın birleştikleri bir iki nokta üzerinde fakirleri
mi arz etmek istiyorum. 

Biliyorsunuz 'ki, sosyal güvenlik şemsiyesi altın
da sosyal güvenlik müesseselerinin >Mrleştirilimesıi şart
tır; politikası bakımından şarttır ve bunlara uygula
nacak maaş bakımından, sosyal yardım bakımından 
ve yapılacak muameleler ıhakımından şarttır. Yani, 
bugüne kadar BAĞ - KUR ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışında, Türkiye Oumıhuriyetıi Emekli 
Sandığı ve özel bankaların da bu çatı altında toplan
ması üzerinde bir yıllıik çalışmalarımıza rağmen, şu
nu ifade edeyim ki, henüz bunu gerçekleştireme
dik; fakat 1979 yılı içinde tahmin ededim ve takdir 
edersiniz ki, Emekli Sandığının bazı yatırımlarının 
fonlarının bulunmuş olması nedenliyle 'bunun neza
ketini sizin takdirlerinize bırakmak isterim. 
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Ancak bunun ötesinde, teşkJilat kanunumuz yok
tur. Teşkilat Kanununun dışında yetim, öksüz, alil, 
sakat, güçsüz insanların tamamen bir çatı altında top
lanmasını içeren Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun 
tasarısı tamamen hazııilarümış ve bakanlara, fikirleri 
alınmak üzere sunulmuştur. Tahmin ederim ki, 
10 - 15 gün sonra Balkanlar Kurulundan geçtikten 
sonra gerekli komisyonlara bu intikal edecek ve yük
sek huzurlarınıza geldiği zaman sizlerden, bu yasa
lar hakkında diğerlerinde olduğu gliıbi - ilginizi, yar
dımınızı bekleyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bu teşkilat kanunumuzun 
dışında, bilhassa üzerinde durulan fonlar meselesi, 
gerçekten doğrudur. Çünkü bu, sadece bizini tat
bikatımız yani Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkisi 
ve tatbikatı meselesi değildir. Takdir edersiniz ki, 
yasaların çıktığı yer, Büyük Millet Meclisidir. Ke
sinleşmiş yasaların uygulanması, İcra Vekilleri He
yetine aittir. 

4792 sayılı Yasamızda, Kurumun yedek akça 
paralarının nerelere sarf edileceğine dair amir hü
kümler bulunmaktadır. Biz, yeni, tecrübesiz bir 
Bakan olarak, tatbikat hayatında bir yıllık zaman
da gördük *kıi, % 40'tan aşağı olmamak üzere dev
letin garanti verdiği Devlet Yatırım Bankasının tah
villerine yatırılacağına amirdir. Bu bazen % 41 ol
muş, bazen % 51, % 61 ve hatta i% 71'i bulmuş. 
Mesela, ben bunu sadece bir kanun icabı olduğunu, 
amir hüküm olduğunu, bunu Bakan istemediği za
man tatbik edilemeyeceğini ifade için arz ediyorum; 
1974'te 4 milyar lira, 1975'te 6 milyar İka, 1977'de 
11,5 milyar lira ve 1978'de tahvil karşılığı birikmiş 
faizleri tekrar tahvile çevirmek suretiyle 5 milyar 
lira; 1 milyar da nakit olmak üzere 6 milyar lira 
vermişizdir. Yalnız şunu görmüşüzdür ki, Devlet 
Yatırım Bankası, 38 milyar liranın, itfası gelmiş 
olan tahvillerin parasını 'ödeyememekte ve bu yıl 
750 milyonu bulan faiz tahvillerinin de karşılığı alı
namamaktadır. Bu durum karşısında Bakanlık ola
rak yetkili teknisyen arkadaşlarımızla da görüştük
ten sonra, Maliye Bakanı arkadaşımız da hiç de
ğilse Devlet Yatırım Barakası tahvilleri yerine, Hazi
ne tahvillerinin alınmasını; hiç değilse Hazine tah
villerinin faizlerini yıl sonunda tahsil etmek suretiy
le yatırımlara doğru çevrilmesinin daha faydalı ola
cağı inancını taşıyoruz. Esasında bu kanun tasarısı 
değiştirilmelidir; ben bu fikrimi arz ediyorum. An
cak, sosyal güvenlik •konularında devletin garanti 
vermesi ve devletin bulunması gerekçesiyle zamanın-
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da çıkarılmış olan 4792 sayılı Yasanın, malumunuz 
olduğu üzere Yüksek Heyetinizin tasvibiyle Temmuz 
ayında yine 4792 sayılı Yasaya sadece bir iki fıkra 
ilave edilmek suretiyle o zaman değiştirilmek isten
miş, değiştirilememiş; sadece bu primlerin % 15*1 
Devlet Planlama Teşkilatının olumlu mütalaası alın
mak suretiyle Bakanlar Kurulu kararına müsteniden 
kârlı yatırımlara aktarılacağı maddesini getirmişiz
dir. Aynı şekilde geçen kabul ettiğiniz Bağ - Kur 
Yasasunda da böyle bir madde vardır. Bundan son
ra yatırımlar asgari manada % 15 nispetinde yani 
% 40'ın üstündeki tahvile dönük para verilirken, 
% 51'i devlete ait ve kârlı yatırımlara yönelik olan
larına hiç değilse % 15'i gidecek. Bu şekilde, bura
da işaret buyurduğunuz mahzurların bir kısmı kıs
men dahi olsun izale edilecektir. Ama, bunu, de
ğerli parlamenterlerden ve arkadaşlarımızdan en iyi 
sekili ne ise, yine o fikirlerine iltifat edeceğiz, gö
rüşlerini değerlendireceğiz. Yeniden bu konu üzerin
de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun böyle kabul 
edilmesini bihassa istirham ediyorum. 

Çocuk yılı olması dolayısıyla, ki esasında elimiz
de 3 tane çocuk hastanesi var; doğru, kifayetsizdir, 
yetersizdir; bunlara kısa zamanda, bu sene, 1979 
yılında 3 tane daha ilave edileceğini burada arz et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa bir nokta önem 
taşıyor, arkadaşların kafalarında ve kalpleriındeki 
istifhamın çözülmesi için; değerli Nihat Kaya Bey
efendinin işaret ettiği giıbi eğitim öğretim önemlidir. 
Eğitimi, öğretimi yapmayan müesseselerin şuurlu 
çalışması mümkün değildir. Türkiye Yeniçeri Oca
ğına doğru çevrilmek Menmektedir. Herhangi bir 
yasal hakkınızı kullansanız her yerden bir bağırma 
bir çağırma gelmektedir. O halde hukuk devleti ol
duğuna göre hukuka saygınlığı her tarafın kabul et
miş olması gerekir ve yasal haklarımızı kanuni yol
lardan aramak mecburiyetindeyiz. Bunu, bilhassa 
siyasetin gerek Bağ - Kur'a ve gerekse Sosyal Sigor
talar kuruluş ve servislerine intikal ettirilmemesi te
mennisine müsteniden söylemek istiyorum; bir yıllık 
icraatımızda bütün parlamenterlere, eski ve yeni, 
parti farkı gözetmeksizin hepsine iltifat edilmesini, 
itibar edilmesini, çünkü her şeyin başında Yüce 
Meclisin geldiği inancını taşıdığım için, bütün mil
letvekillerine saygımı ifade etmek için burada söy
lüyorum, bu müessese Türkiye'nin Kâıbesidir, ma
bedidir, en büyük, milli iradenin tecelli ettiği yer
dir. Burada bulunan arkadaşlarımızın hepsi muh-
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teremdir. Benim görüşüme göre eski milletvekilleri 
de aynı itibara layık olan insanlardır. Ben bunu ta
mimle bütün teşkilatıma bildirdim arkadaşlarım. Me-
aulılyatii de, sevabı da şahısıma raoi olmak üziere. 
Çünkü, burayı örnek alır bütün halkımız, kuruluş
larımız, yasal müesseselerimiz. O yönden eğitime 
önem vermek zorundayız. Eğitim Genel Müdürlü
ğünün kurulması zorunludur. Yakında teşkilat ka
nunu geldiği zaman bir maddeyle bu kuruluşlara git
me imkânlarına kavuşacağız. Mevcut, elimizdeki ya
salara göre, maalesef Sosyal Sigortalar Kurumu bün
yelimde sağlık hizmetleri ağırlık taşımış olmasına, in
şaat işleri ağırlık taşımış olmasına rağmen, Sağlık 
işleri Genel Müdürlüğünü, İnşaat işleri Genel Mü
dürlüğünü kurmak mümkün ollmamışıtır. Bütün hu
kukçu arkadaşlarımıza, öğretim üyelerime de baş
vurduğumuz hailde bu imkânın olmadığını bize bil
dirdikleri için teşkilat kanununa böyle bir maldde 
koyuyoruz. Buradan çıktığı takdirde işaret edilen 
hususu dikkatle takip edeceğiz. 

işsizlik sigortası, konut sorunu, ferdi konut me
seleleri üzerinde duruluyor. Ferdi konut, b ü y örsü
nüz ki, aynen Ordu Yardımlaşmadaki gibi hak sa-
hipleriınin arzularını yenine getirebilmek için büyük 
müracaatlar üzerine Müdürler Kurulundan çıkmış
tır. Müdürler Kurulunun ağırlık kazanması husu
sundaki işaretlerini, ifade edeyim ki, esasında 
Müdürler Kurulunda ağırlık seçilen tarafa aittir. 3 
tanesi seçilen işçi temsilcisi, 2 tanesi işveren tem
silcisi, biri Maliye temsileisii, bir genel müdür, bir 
hukukçu, bir hekim, 2'si tarafımızdan atanır, diğer
leri lise seçimle gelir arkadaşlarıım. Bu itibarla ağır
lık esasında kendi taraflarındadır. Biz sadece Hü
kümetin politikasını, programın İcabını yerine geti
rirken olgun olan bu Müdürler Kurulunun mümtaz 
şahıslarından tecrübelerinden istifade etmenin dışın
da hiçbir şey yapmıyoruz. Her ne kadar bazı ba
sına intikal eden hususlar, M, burada huzurunuzda 
açıkça söyleyeyim, bunun tamamen hilafı hakikat 
olduğunu söylemek 'isterim. Bakanlık yapmış olan 
arkadaşlarımız buradadır. Bakan istediği zaman da
hi, bilirsiniz ki, Müdürler Kurulu bir ile 4 ncü 
derecenin atamalarını yapmaktadır ve 500 binin üze
rinde değeri olan bütün alım ve satımlar Müdürler 
Kurulundan geçer. Bu yönüyle sadece biz orayı mu
rakabe ederiz. Bunu söylemekteki maksadım, ağır
lığın tamamen Müdürler Kurulunda olduğunu arz ve 
ifade içindir. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumunun Genel Ku
ruluna da yeni bir ağırlık kazandırma hususunda ça

lışmalarımızı sürdüreceğiz, kendilerinin tecrübele
rinden istifade edeceğiz; arkadaşlarımızın burada 
işaret buyurdukları hususların hepsinden. 

Ben kısaca bu kısma dokunduktan sonra, işçi -
memur meselesine geçeceğim; gerçekten aktüel bir 
konudur. Ben daima söylüyorum: Yasanın dışına 
hiç kimse çıkamaz, çıkmayacaktır da. Ben şunu 
ifade edeyim ki arkadaşlarım, bir hastanede en ufak 
bir hadise olsa, bunun müsebbibi yahut da muhatabı 
doğrudan doğruya Bakan olarak gözüküyor. 

Gerek Sosyal Sigortalar olsun, gerekse Bağ -
Kur olsun aıyrı yömertümılıe yürütülen rnlüössesöllarimliz-
dir. Bizim vesayet hakkımız vardır, murakabe hak
kımız vardır. Mümkün ölçüler içinde hastanenin 
kapısından içeri siyasetin girmemesi üzerinde bütün 
hassasiyetle duruyoruz. Buna bütün parlamenter 
arkadaşlarımızın, sendikacıların, siyasilerin yardım
cı olması gerekir. Çünkü hasta üzerinde kimse bir 
politik tasarruf yapamaz. Ben şunu arz ve ifade 
edeyim arkadaşlar um; sağlık işleriyle görevli 27 bin, 
ki kesiin olarak bilmÜyorum, tabii buraya gelirken 
böyle bir soruyu bilmediğim için bilemiyorum, bu
nun 5 - 6 bini ebe ve hemşire, laborant, narkozotör-
dür. 120 bin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
da var, 50 bin askeri hastanelerde, 65 bin küsur da 
bütün tıp fakültelerinde sağlık hizmetlerini yürüten 
ebe hemşire, laborant, şoför, kapıcı, odacı ne der
seniz... Onların hiç birinde tek bir işçi yoktur. Sa
dece Sosyal Sigortalar Kurumunda 2,5 milyon si
gortalı işçiye, 10 milyona yakın bakmakla yüküm
lü eşine, çocuğuna, anasına, babasına hizmet gören 
Sosyal Sigortaların hastanesinde işçi statüsünde 27 bin 
vatandaşımız vardır. 

Tamgün Yasası çıktıktan sonra, kli Tamgün Ya
sası özel bir yasa, bir ebeye, hamşiireye 10 bin lli-
ra getirmiş. Tatvan'da bir hemşire net 16 bin lira 
almaktadır. 16 bin liranın hemşireye veriliişinlin ne-

• den i, felsefesi insan sağlığına, insan varlığına ve
rilen önemdir, yoksa işçi olduğu için verilen mesele 
değildir arkadaşlar, işçi konusu ayrıdır, memur 
konusu ayrıdır. Yalnız Tamgün Yasasında, bu ya
sadan istifade edebilmek için, «657 sayılı Personel 
Kanununa tabi olanlar bundan istifade eder» dedlik-
,1eri için, Senatoda arz ettiğim gibi, Bütçe Plan 
Komisyonunda arz ettiğim gibi aynı cümleleri bu
rada da sizlere arz ediyorum. 

(E, şimdi Tamgün Yaisialsınıa göre, omdan istifade 
etmek isteyen ebe ve hemşirelere bu imkânı nasıl 
vermezsiniz? Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
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50 bin hemşireye ihtiyacı var, 20 bin doktora ihti
yacı vaır. Bizim de 20 bin dbe, hemşireye ibJiya-
cimiz var arkadaşlarım. 17 bin yatağımız var; bu
gün en az 50 bin yatak olması mecburidir. Bir yatak
ta 3 kişinin yattığı ortadadır. Hizmet yapılacaksa, 
hizmetin yolları ne ise biz onun yanındayız, yoksa 
benim için memur olsa ne olur, işçi olsa ne olur? 
Hizmetin iyi yürümesi lazımdır. Eğer bön, efbe, hem
şireye bu hakkı tanımazsam bir günde boşalır gider; 
ama anılara size 20 bin yerline 30 bin vereceğiz der
seniz, toplusözleşme İlle bunun mümkün olmayaca
ğını kabul ediniz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Niye müm
kün değil Sayın Bakan? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Lütfediniz. 

Tatvan'daki bir hemşireye toplusözleşme ile 16 
bin lirayı nasıl verirsiniz? Oradaki çalışan bir pas
pasçı, bir şoför onu istemez mi? Ben sadece ve 
sadece arzu ettiiğim, «tek ebe, hemşire üzerinde lüt
fedin ısrar ötmeyin» dedim. Yani bu pazarlık ko
nusu da değil. Bu 2,5 milyon işçimin, ki acil servis
leri lütfen kontrol edin, ağır bakım servislerine gi
dim, gece kamaya giren limsamflaın görün; operatör
leri, hekimleri dinleyiniz. Bir narkozotör 5 saat ça
lışıyor, ameliyat 8 saat sürüyor, terk edip gidiyor. 
Buruları ben söylemiyorum ki, bana gelen raporları 
sizlere arz edeyim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Size yalan 
söylüyorlar, öyle bir şey yok. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Bilmiyorum, bu hususta tabii 
ki ben size de inanırım, arkadaşlara, insanlara ina
nırım. 

Şunu ifade edeyim, Sayın Nihat Beyin üzerinde 
durduğu gilbi hastanelerimiz süratle artırılacaktır. 
Psikiyatri Hastanesi 200 yataklı pavyonla hizmete 
açılmıştır. Suni böbrek merkezli 8 ünite ile çalışı
yor, yakında İzmir'de, birkaç ay içinde 4 tane da
ha açacağız. Beyin cerrahisi hastanesinin temelini 
atmış bulunuyoruz. Meslek hastalıkları hastanesi; 
2 ay sonra 2 tanesi hizmete geçecek. Rehabilitas
yon merkezleri en modern şekilde planlanmıştır. 
Huzurevleri, çıkan yasa ile meşrulaşmış ve 3 tane 
huzurevi bugünlerde bitmek üzeredir. 

5 tane kreş açtık, en az bunu 50'ye doğru çıka
racağız. 

Termal hastanelere önem veriyoruz; 2 tanesi, 
ki, birinin temelli atılmış, biri atılmak üzere ve 
devam edecek. 
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İlaç fabrikaları kifayetsizdir; doğrudur. Yalnız 
[ bu ilaç fabrikası, Türkiye'deki Sosyal Sigortaların 

tüm serum ihtiyacını karşılayacak durumdadır. An
tibiyotiklere önem verilecektir, ruhsatları alınmış
tır, tahmin ederim ki, ıbir ay sonra faaliyete geçe
cektir ve ambalaj meselesi buyurduğunuz şekilde ola
caktır, masrafsız. 

Röntgen filmi sanayii, Japonya ve Amerika Birle
şik Devletlerine yazılmıştır, temaslar sürdürülmekte
dir. 

Helikopter, ambulans şeklinde, 10 tanesi çok 
kısa zamanda alınarak hastanelere, bölgelere ve
rilecek. Yalnız Sosyal Sigortalara değil, nerede bir 
itaafifc hadisesi ve büyük haidiıse dllsa, yiinle hangi Hü
kümet iktidarda ise, onların emrinde olacaktır, in
sanlık yönünden. Çök yakın zamanda Ankara'da 

I Dışkapı Hastanesinde kan merkezlerini ve acil te
davi servislerini en modern sekide hizmete açacağız 

I ve değerli milletvekili arkadaşlarıma bu hususta bilgi 
i vereceğim. 

Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunun ileride 
I daha güçlü olabilmesi, daha büyük imkânlara kavuşa

bilmesi için, mutlaka en az İş Bankalsının yatırım
ları giibi yatırımlara gitmesi lazım. Sosyal Güvenlik 

I Bankası kurulmasını ilk defa ortaya attığımız zaman 
I maksadımız bu idi. Tüm kurumun paraları kendi 

bünyesinde toplansın, hastanesini, konutunu kendisi 
I yapsın ve kârı da yine buraya kalsın diye. Ama bu 
i konu, tabii Meclislerin konusudur. 
I Hükümetin içerisinde mesuliyet deruhte etmiş kişi 
I olarak, burada görüşme yapan, konuşma yapan de-
I ğerli eleştirici, değerli milletvekili arkadaşlarımızın, 
I gerçekten bize destek olan fikirlerini daima değer-
I lendireceğiz. Çünkü, insanın tek başına veyahut da 
I muayyen kişilerle bir iş yapması mümkün değildir. 
I En güzel fikirlerin olgunlaştığı yer, münakaşaların 
I yapıldığı yer Büyük Millet Meclisleridir. Biz Bü-
I yük Millet Meclisinin hükmi şahsiyetin'j^, bilhassa 
S milletvekilli arkadaşlarımın her birine ayrı değer 
I verdiğimizi ve bunlar için özel bir büro kurduğu-
I muzu ve kendilerinin fikirlerinden daima istifade et-
I tiğimi ve edeceğimizi - burada başka şey olarak de-
I ğil„ samimiyetle ifade ediyorum - burada söylemek

ten gurur ve şeref duyarım. Çünkü, 1965'te Parla
mentoya girdiğim zaman, buradaki yapılan mücadeleyi, 

I 1969'daki çeşitli değerli arkadaşlarımı tanıdım. He-
I pimiz seçimleri kaybettik, onları da gördüm. Şimdi 
I benim için eski ve yeni milletvekili diye bir şey ola-
| maz. Parlamenterlik mesleğidir, siyaset mesleğidir 
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bu. Siyaset mesleği, haysiyetli, şahsiyetli, cesur in
sanların mesleğidir. O itibarla, arkadaşlarımın bü
tün fikirler1! bizim için muhteremdir. Bilhassa benim 
Bakanlığımda, şunu ifade edeyim ki arkadaşlar, benim 
Baıkanlığtmda, sosyal içerikli kanun tasarıları gciidi-
ği zaman, gerçekten olgum, hazırlanmış fikir sahibi 
arkadaşlarım konuşmalarından büyük fayda gördük 
ve o görıüş açısı içerisinde kanun tais anlar im ızı ha
zırladık. Bugün şu aldığımız bilgiler dien de İsıl ifa
de ederek, Senatodaki dbğeıli senatörlerin fikirle
rinden de istifade etmek suretiyle, teşkilat kanunu
muzu ve bu sosyal hizmet, kurumu kanun tasarısını 
ele alacağız. 

Onun da ötesinde, «Almanya'da ve Avrupa'da ça
lışan bakiım arkadiaşlardian kaç tane geldi?» didİler. 
Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, dışarda çalışan hekim
ler için bir yasa vardır o yasaya göre, dışarıdaki 
çaliştılklarının 3/4'ü hizmıetlten sayılır. Ancak bu 
devlet hastanelerinde görev alan hakimler içindir. 
Bizim So'sıyal Sigortalar Kur umu bu yasadan is
tif aide ötmediği içiln, bize dışarda çalışmış olan ha
kimler gellmernekıtedir. 20 sene, 15 sene hizmeti olan 
geliyor, sıfırdan başlıyor. Bununla ilgili 2 cümlelik, 
2 maddelik, (kanun tasarısını hazırladık ve Başbakan
lığa sunduk. Bunu da burada arz etmek is'üyorum. 

Hepinize en derin saygılarımı, teşekkürler imi' su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Balkan. 
Sayın Balkan, bir dakikanızı rica edeyim. 
Yazılı olarak aracılığınızla soru tevcih edilmiş

tir. Ayrıca soru sormak isıteyen arkadaşlarımı tespit 
edteceğim. 

Sayın Başoğlu, Sayın Onur, Sayın Ege, Sayın Kü
lahlı, Sayın Öz'kan, Sayın Miski, Sayın Dağlı. 

Başkaca soru sormak isteyen arkadaşımız var 
mı?.. Yok. 

Sayın üyeler, görüşme süremizin bitmıetsilne prog
rama göre 3 dakika 'kalmıştır. Soisyal Güvenlik Ba
kanlığı bütçesinin biitiminddek görüşmelerim uzatııl-
mıasını oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... Er
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Balkan, aracılığımızla tevcih edilen sual
leri sunuyorum: 

Sayın Numan Uzun'un (İstanbul Milletvekili) so
ruları: 

«1. Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne bugüne kadar 
kaç gayri menkul alınmıştır, bu gayri menkuller ne 
gaye ile alınmıştır ve 'kaç miyon lira sarf edilmiş
tir? 

2. Bağ-Kur'a kayıtlı sigortalı adedi kaçtır ve 1cJ77 
yılında sigortalı adediinin miktarı nedir?» 

Her ne kadar 3 ncü suale cevap verdi iseniz de 
okuyorum: 

«3. Sosyal Sigortalar Kurumundaki işçilerin me
mur statüsüne geçirildiği Türk - İş tarafından kamu
oyuna duyurulmuştur. Böyle bir uygulama var mı
dır? Varsa neye göre memur statüsüne geçirilmiştir? 

4. Bakanlık adına yaptığınız dış geziler ve Mer
kez Bankasından aldığınız döviz miktarı nedir?»'' 

Evet Sayın Numan Uzun'un soruları bunlar Sa
yın Bakan, buyurunuz efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Sayın Başkanım, yazılı verece
ğim. Yalnız, Avustralya'ya yaptığım gezi, Avustralya 
Göçmen İşleri Bakanının daha önceki Hükümet za
manında yapmış olduğu ziyaretin iadesi şeklinde ve 
Avustralya Hükümeti tarafından davetti. Yol mas
rafı Hazineden alınmış, tüm masraflar Avustralya 
Hükümeti tarafından ödenmiştir; onu da takdirleri
nize sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; 2 nci bir sual sordu
lar; fakat, Sayın Hasan Gürsoy (Adana Milletvekili) 
tarafından sorulan bu suali şahsi sual olduğu için 
suiümuyorum. 

Buyurunuz Sayın Başoğlu. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın Bakan tarafından, aşağıdaki sorularımın 
aracılığınızla cevaplandırılmasını istiyorum. 

1. Sayın Bakan, konuşması şuasında Türkiye'de 
bazı olayların gelişmesi sonucu ülkenin Yeniçeri 
Ocağına dönüştürüldüğünü yahut çevrilmek isıtenidiği-
ni ifade etliler. Ben bunun ne manaya geldiğini an
layamadım. Eğer bundan maksat, Sosyal Sigortalar 
Kurumunda çalşan insanların, istemedekileri halde ve 
kanunlara rağmen memur statülerine geçirilmelerine 
tepki ise, bunu öğrenmek istiyorum. 

2. Sayın Bakanın ifade buyurdukları ve hepimi
zin gönülden katılmamız gereken bir konu Yüce Mec
lisin iradesinin her şeyin üzerinde olduğu ve Yüce 
Meclisin kabul ettiği yasalara herkesin uyması gerek
tiğidir. Oysa, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Müdür
ler Kurulu kararının, Genel Müdürün vetosunu geri 
çevirmek suretiyle birbuçuk yıldan beri 275 sayılı 
Kanuna göre yapılan toplu iş sözleşmesine uyulma
mış ve böylelikle Yüce Meclisin iradesine karşı ge
linmiştir. Sayın Bakan, aca'ba bu tutumuyla biraz 
önce ifade buyurdukları sözü nasıl bağdaştırıyor? 
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3. Yine Sayın Bakanın konuşmasından arılayabil- j 
diğim kadarıyla, sağlık hizmetlerinin daha iyi gördü-
rülebilmesi için belli sıfatları taşıyanların memur 
kadrosuna geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle ebe, 
tıemşire ve laborant gibi. Sayın Bakan, acaba, me
mur statüsünde çalışanlar işçi statüsünde çalışanlara 
oranla daha iyi bir hizmet mi görmektedir? Eğer 
böyle ise, Türkiye'de 2 milyonu aşkın Sigortalının di
ğer bütün ünitelerdeki bütün sigortalıların acaba me-
murlaştırrlması hem işyerinin veriminin artırılmasın
da, hem de üretimin artırılmasında daha mı faydalı 
olacaiktır? 

4. Sayım Genel Müdür 19.2.1979 tarihinde bir ge
nelge yürürlüğe koymak suretiyle Sosyal Sigortalar Ku-
rumıurtdia belli sıfatlan taşıyan hemşire, ebe, sağlık, ma
muru, laborant, röntgen teknisyeni gl'bi 6 bin civa
rında çalışan kişinin 1 Şubat 1979 tarihinden itibaren 
memur statüsüne geçirilmesini emretm'iştir. Oy^a iş
çi statüsünden, bu işçilerin memur statüsüne aktarı-
laibılmeleri için, - biraz evvel yine sayın Bakanın ha
reket ettiği noktadan hareket ediyorum - Müdürler 
Kurulunun karar vermesi gerekir; touna göre kadro
ların değiştirilmesi gerekir. Böyle bir karar alınma
mıştır. Henüz kişilerin bugün muhafaza ettikleri me
mur kadroları değişmemiştir. 

Sayın Bakanın bu genelgenin yürürlüğe konulma
sından haberi var mıdır? Böyle bir emri var mıdır? 
Eğer yoksa, bu genelgenin uygulamasını tasvip edi
yorlar mı? 

Son olarak bir soru soruyorum Sayın Bakandan. 
BAŞKAN — Lütfen kısa olsun. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Tabii kna 

olacaktır. 
Müdürler Kurulunda, işçi statüsünde olanların 

istihdam edilmeleri geçmiş yılın kararı ile belirlen
mesine rağmen, Sayın Bakanlığın Genel Müdürlüğe 
verdiği bir emirle, Müdürler Kurulunun daha önce 
aldığı kararı değiştirmemesine rağmen, kurumda 
çalışan bazı kimseler Bakanlığın emri ile memur sta
tüsüne geçirilmişlerdir. Acaba bu uygulamayı Yüce 
Meclisimizin kabul ettiği ve hepimizin saygı duyma
sı gereken kanunlara uygun buluyor muyuz ve top
lu iş sözleşmeleri ile kurumda çahişanlann tatmin 
edilmelerine acaba imkân yok mudur ki, daha fazla 
ücret vermek için çalışanları illa da memur statüsüne 
sokmanın ne amacı var? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

25 . 2 . 1979 O : 2 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Sayın Başkanım, bir kere «Yfniçeri 
Ocağı» meselesi, eğilim ve öğretimle ilgili, eğitim ve 
öğretim yapamadığımız için Türkiye'nin her tarafında 
bu meselenin ortada olduğunu arz etmek için söyle
dim. Sosyal Sigortalarla münhavran ilgisi yoktur. 

Diğer konuları tabii tetkik ettikten sonra değerli 
arkadaşıma yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Onur, buyurun. 
Lütfen soruları kısa sorunuz. 
DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla Sayın Bakandan cevaplandırılmasını is
tediğim sorularımı arz ediyorum: 

1. 506 Sayılı Yasaya bağlı işçi em eki iler in in, 
gösterge cetveline göre intibakları yapıldı mı? 

2. Bu intibaklardan sonra Hükümet kararı ile 
memurlara tanınan ve emekli memurlara da yansı
yacak olan 1 derede terfih kararının işçi emek İller i na 
de uygulanması gerekir; yapılacak mıdır? 

3. 1979 Bütçesinden doğan 2 gösterge farkının, 
emekli işçilere yansıma işlemi yapılacak mıdır? 

350 bine yakın işçi emeklisi bu sorunların cevap
larını bekliyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 

Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Devamla) — Sayın Başkanım, son 14'den 16'ya 
çıkan katsayının hesabı yapılmıştır, 1 Marttan itiba
ren bütün emekliler bundan istifade edecektir. 

Yalnız, göstergedeki değişiklik asgari geçim üc
reti ile ilgili olduğu için, 1 - 2 ay içinde çıkacak as
gari geçim ücretinin değişikliğinden sonra gösterge 
ile de ilgili değişiklik yapılacak, ondan da istifade 
edeceklerdir. 

Yalnız, derece farkından maalesef emekli işçile
rimiz istifade edememektedir. Bu hususta çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ege, buyurun. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla soracağım sorulara Sayın Bakanın ya
nıt vermesini rica ediyorum. 

1. Bu yıl hepimizin bildiği gibi çocuk yılıdır ve 
çalışan, özellikle fabrikalarda çalışan kadın işçileri
miz için işverenler şimdiye kadar yasanın hükmü 
olan kreş sorununu çözmemişlerdir. Sayın Bakanı
mız, «1979 çocuk yılı» dolayısıyla eksik uygulanan 
bu hükmün yerine getirilmesinde ne gibi bir çaba 
sarf edeceklerdir? 
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ikinci husus : 
Özellikle Millet Meclisi tarafından kabul edilen 

ve halen sanıyorum Senato tarafından kabul edilmek 
üzer£ görüşmeleri yapılmakta olan Bağ - Kur Yasası 
ile ilgili pek çok işçi, özellikle ev kadınları da, iste
ğe bağlı olmak üzere sigorta kapsamına alınmış ola
caklardır. Bu durumda pek çok çalışan insana hiz
met götürmek gerekmektedir. Oysa bugün ülkemizde 
Bağ - Kur'un belli yerlerde bölge müdürlükleri var
dır. Sayın Bakan 1979 yılı içerisinde "tüm vilayetleri
mizde ve işin genişlemesi bakımından bazı ilçelerde 
temsilcilikler açmayı düşünüyorlar mı? 

Aynı sorumun bir (b) şıkkı olarak : Sosyal Sigor
talar Kurumu için de düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Sayın Başkanım, arz ettim; kreş
leri artıracağız bu sene. 

Bağ - Kur'un bu çalışma şeklini genişletmek için 
halen 15 bölge, 25 şube halinde çalışıyor. 1979 yılı 
içinde her ilde bir şubenin açılması prensibi vardır, 
yürüteceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Külâhlı. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa)' — Sayın Başkanım, 
müsaadenizle Sayın Bakandan 2 sual sormak isti
yorum. 

1. Her sene bu memur ve işçi emeklileri konusu 
münakaşa konusu olur, toplumda, işte katsayı me
seleleri getiriliyor, dolayısıyla tekrar Sayın Bakana 
sual tevcih ediliyor. 

Buna kesin çözüm getirecek bir yasayı Sayın Ba
kan düşünüyorlar mı? 

2. Arşiv meselesi Sosyal Sigortalar Kurumunda, 
mesela Emekli Sandığında olduğu gibi, süratle bil
hassa emekli işçiler bakımından rahatlık getirecek 
bir seviyeye ne zaman gelecektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Küiâh-
lı'nın işaret buyurduğu husus haklıdır. İşçler yönün
den, işçi memur meselesinde, aradaki farkı giderici 
mahiyette yeni bir komisyon çalışıyor. Esasından 
halledeceğiz. 

Arşiv meselesi üzerinde de duruyoruz. Şimdiye 
kadar yapılan tatbikatın dışında, her an emekli ola

cakmış gibi dosyaları yeniden ele aldırdık; 10 sene
sini bitirmiş olan işçilerin her an emekli olacak şe
kilde muameleleri şimdi eldedir. Müracaat ettiği gün
den asgar;i 2 - 3 gün sonra emekliliği gerçekleşecek
tir. 

Bunu arz etmek: isterim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Özkan. 

YUSUF CEMAL ÖZKAN (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, aracılığınızla Sayın Bakan tarafından şu so
rularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. Türkiye'de sağlık işlerinin tek elde toplan
ması hakkında Sayın Bakan ne düşünüyorlar? 

2. Bazı Sosyal Sigortalar Kurumu bölge hasta
nelerinde tedavisi yapılamayan hastalar sıhhi kurul 
kararıyla Ankara'ya gönderilmektedir. Bunun yerine 
Vilayetlerdeki tıp fakülteleri hastanelerinden istifade 
(dirilmelerini düşünüyor musunuz? 

3. Eskişehir'de işçilere verilecek olan konutla
rın dağıtımı bugüne kadar yapılmamıştır. Sebebi ne
dir? Dağıtımda gözönüne alınacak ölçü ne olacak
tır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Efendim, bu sağlık işlerinin bir 
elde toplanması meselesi Bakanlık meselesi değil, 
onu arz etmek isterim. 

Bazı yerlerde sağlık bölge müdürlüklerinin olma
ması nedeniyle maruz kalınan haksızlıkların gideril
mesi için 1 Martta Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nıyla yaptığımız bir protokolü açıklayacağız; bu ko
nu o şekilde halledilmiş olacak. 

Eskişehir'de yapılan işç'i konutlarıyla ilgili bazı 
hukuki sürtüşmeler var. Henüz onu halledemedik. 
Biliyorsunuz bunlar müracaata göre işçilere verile
cektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Miski. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, benim' 

soracağım soruyu Sayın Cemal Özkan sordular. Yal
nız konuyu önemli gördüğüm için şu şekliyle tekrar 
sorarak vurgulamak istiyorum : 

Türkiye'de sağlık kurumları, yataklı ve diğer 
sağlık kurumları çeşitli bakanlıklara ve kuruluşlara 
bağlı olduğu için Türkiye'de kişi başına yapılan sağ
lık harcamaları büyük bir fiyat arz etmektedir. Bun
ların tek elde toparlanmalarının ülke çıkarları için 
daha ekonomik olacağı açıktır. Bu nedenle herhangi 
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bir bakanlıkta veya herhangi bir kuruluşta, nerede 
toplanırsa toplansın, tüm sağlık hizmetlerinin tek el
de toplanması yönünde bir çalışmaları olacak mıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
S O S Y A L G Ü V E N L I K B A K A N I H İ L M İ İ Ş G Ü 

Z A R (Devamla) — Arkadaşımızın ifade> buyurdu
ğu mesele, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı politi
kasıyla ilgili bir meseledir. Bunu böylece arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dağlı. 

HASAN ALİ DAĞLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, bugüne değin Türkiye'de üreticilerin bir sosyal 
güvencesi yoktu. Son çıkan Bağ -,Kur Kanununda 
kendi toprağında çalışan üretici köylülerin Bağ - Kur 
Kanununa girmesiyle sosyal güvencelerinin sağlan
ması bakımından Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

Yalnız, bu hususun yalnız sosyal güvenceleriyie 
değil, bir de ürettiği malların zirai sigortalar haline 
getirilmesi hakkında Bakanlığın bir girişimi var mı
dır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Efendim, bu tamamen genel si
gortayla ilgili bir konu olduğu için, tahmin ediyo
rum, bu ayrı bir yasayı icap ettiriyor, Bu konu üze
rinde tekrar bendeniz duracağım efendim. 

BAŞKAN — Soru sorma işlemi bitmiş ve sorular 
cevaplandırılmıştır. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz Sayın Mahir Ablum'un. (AP sıralarından 

alkışlar) Sayın Ablum, görüşme süreniz 10 dakikadır, 
buyurun. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının 1979 Yılı Bütçesi dolayısıyla, bugünkü ik
tidarın sosyal güvenlik politikası ve tatbikatı hakkın
daki görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. Konuşmam sırasında, iktidarımız 
zamanında alınan sosyal güvenlik tedbirlerinden de
ğil, geçen yıl bütçe müzakerelerinden bu yana alınan 
tedbirlerin, yapılan işlerin niteliğinden ve bu tedbir
lerin, işlerin Ecevit Hükümetlinin genel icraatı için
de aldığı şekil ve istikametten bahsetmeye çalışaca
ğım. 

Filhakika son 1 yıl içersinde yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımızın emeklilik hakları konusunda, işçi

lere ve işçi emeklilerine yeni imkânlar tanıyan, işçi 
emeklilerinin Sosyal Sigortalar Kurulunda temsilini 
öngören, onlara mesken kredisi sağlayan, aylıklarını 
düzenleyen kanunlar çıkarılmış ve esnafa bazı yeni 
haklar getiren Bağ - Kur Kanunu da Millet Mecli
sinden geçirilmiş bulunmaktadır. Bunlar genellikle 
vatandaşımız lehine sosyal güvence açısından ihtiva 
ettiği hükümler itibariyle, bazı hakları getiriyor gö
rünmekte ise de, vatandaşa fiilen verilen ve Hükü
metin genel icraatı içersinde alınan neticesi bakımın
dan farklı bir manzara arz etmektedir. 

İşte ben burada, netice olarak vatandaş ne almış
tır, ne ile karşılaşmıştır; bunu izah etmeye çalışaca
ğım. 

Bu açıdan baktığımız zaman bu işlerin, bu tedbir
lerin altında Cumhuriyet Halk Partisinin ve bugün
kü iktidarın samimiyetsizliğini, vatandaşa reva gör
düğü ıstırabı ve huzursuzluğu hissetmemek mümkün 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bu hissedişimin ve 
bu görüşümüm izahını yapmaya, delillerini vermeye 
çalışacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkanvekili 
ve Sayın Başbakan 2 hafta önce buradan, Millet 
Meclisinden geçen Bağ : Kur Kanunu dolayısıyla, 
gerek sizlere huzurlarınızda, gerekse TRT ve basına 
yaptıkları beyanlarda, bu kanun ve tedbirleri Cum
huriyet Halk Partisinin ve bugünkü iktidarın esnafa, 
Türk vatandaşına bir armağanı olarak tanıttılar. Bu
nu söylerken, evvelemirde Sayın Sosyal Güvenlik 
Bakanıyla çelişkiye düşüyorlardı. 

Sayın Bakan müteaddit yerlerde ve bugün burada 
ifade ettiler ki, bu tedbirlerin çoğu kendilerinden ön
ceki iktidarlar zamanında başlatılan işlerin ve giri
şimlerin devamı ve ikmali olarak görülmektedir ve 
aynı zamanda bunların çoğu muhalefetin katkısıyla, 
muhalefetin oylarıyla kanunlaşma imkânına kavuş
muştur. 

Ne var ki, Sayın Grup Başkanvekili ve Sayın 
Başbakan, sanki ilk defa kendilerince getirilmiş ve 
hazırlanmış bir eda içinde, vatandaşa tanıtmaya ça
lıştıkları bu tedbirlerin hepsinin hemen hemen bir 
evvelki dönemin Meclis gündemlerinde olduğunu 
unutmuş görünüyorlardı. Zira geçen dönem gündem
lerinin bir tanesine, mesela 19 Nisan 1977 tarihli 
Millet Meclisi gündemine baktığımızda, ofada yurt 
dışındaki vatandaşların emeikliliğiyle ilgili Demirel 
Hükümeti tasarısını, gündemin 107 nci sırasında, 
Bağ - Kur'la İlgili tasarıyı gündemin 128 nci sıra-
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sında, işçiler ve işçi emeklileriyle ilgili tasarıların 
13 ncü ve 59 ncu sırada olduğunu görecektir. 

Hafızalarınızı o günlerdeki Danışma Kurulu faa
liyetlerine çekmek istiyorum. Danışma Kurulunda 
Adalet Partisi temsilcilerinin hemen hemen her se
ferinde, gündemde bulunan ve sıra numaralarını bi
raz evvel saydığım tasarıların öncelikle görüşülmesi 
hususundaki teklif ve ısrarı, maalesef Halk Partisi 
temsilcileri tarafından engellenmiştir. Buna hepiniz 
şahitsiniz. Onun için diyoruz ki, CHP ve iktidarı sa
mimiyetsizdir ve kendilerine şunu öneriyorum : Türk 
vatandaşına en masum ve tabii hakkını dahi verir
ken hiç olmazsa samimi olunuz. Vatandaşa kaşıkla 
verdiğinizi sapıyla çıkarmayın diyorum. 

Değerli milletvekilleri, bunun da sebebini arz ede
ceğim. Yurt dışındalki işçiye «senin yurt dışı hizme
timi emekliliğine sayacağım. Sana çifte emeklilik hak
kı vereceğim»ı diyorsunuz; ama öbür taraftan altın
dan kalkamayacağı bir ödeme yükü ile karşı karşı
ya bırakıyorsunuz. İşçi emeklisine, «seni konut kre
disinden yararlandıracağım» diyorsunuz; çıkardığınız 
Belediye Gelirleri Vergisiyle yüklediğiniz vergiler ve 
hazırladığınız vergi paketiyle yüklemeye çalıştığınız 
vergiler dolayısıyla bunu imlkânsız hale getiriyorsu
nuz. 

İşçiye, «sana yeni haklar getirdim» diyorsunuz; 
«toplumsal sözleşme»! ile ve onun kıdem tazminatı
nın tamamını vergiye tabi tutma arzunuzla işçinin 
ekmeğini elinden almaya çalışıyorsunuz. (AP sırala
rından alkışlar). 

İşçi emeklisine, dul ve yetimlerine, «senin aylığı
nı katsayı esasına göre bağladım, ona göre artırdım» 
diyorsunuz; ama öbür taraftan memur emeklilerinin 
aylıklarında gösterge değişikliği suretiyle yaptığınız 
artımı işçi emeklilerinden esirgiyorsunuz. 

Ev kadınlarına ve çiftçilere, sosyal güvence getir
dim, onlara emeklilik aylığı bağlayacağım diyorsu
nuz; ama bunu sadece prim ödeme gücünde olanla
ra tanıyorsunuz. 

Tatbik ettiğiniz yanlış taban fiyatı politikasıyla 
karnını bile doyurmaktan aciz olan binlerce köylü 
kadınına ve binlerce çifçiye bu hakkı vermekten çe
kmiyorsunuz, esirgiyorsunuz. Onun için diyoruz ki 
samimi değilsiniz. (AP sıralarından alkışlar). 

Esnafa, «ben seni düşündüm, Bağ - Kur Kanunu 
çıkardım», diyorsunuz; ama öbür taraftan, daha ar
kanızı dönmeden, «seni aracı, tefeci; ben senin kar
şına TANSA'yı çıkarayım da görürsün.». Hele Bele

diye Gelirleri Kanunundaki ağır, resim, harç ve ce
zalarla da, «ben sana yapacağımı bilirim» diyorsu
nuz. 

Vatandaşı hastane kapılarında beklemekten, vizi
te parası ödeme endişesinden kurtaracak tedbiri niye 
getirmiyorsunuz? O beğenmediğiniz MC Hükümeti 
zamanında, gene demin söylediğim gündemin 127 nci 
maddesinde bir Genel Sağlık Sigortası var. Neden 
onu engellediniz veyahut neden onu getirmiyorsu
nuz? 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Daha iyisini geti
receğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ablum, 2 dakikanız kaldı. 

AHMET MAHİR ABLUM (Devamla) — Gene, 
Icöylüyü düşünüyorum diyorsunuz; fakat geçen dev
re gündemlerde yer alan Tarım Sigortası Kanununu 
engellemekten çekinmediğiniz gibi, biraz evvel kendi 
aıkadaşınız da işaret etti, onu neden getirmiyorsu
nuz? Madem halktan yanayız diye kimsesüz çocuk
ları, (çocuk yılındayız diyorsunuz) biçare ihtiyarları 
koruyacak, onları barındıracak Sosyal Hizmetler Ku
rumu Kanununu geçen devre siz engellediniz, neden 
hâlâ getirmiyorsunuz? 

Sayın Başkan, sözlerimi bitirmeden evvel Sayın 
Bakana şunu da tekrar hatırlatmak isterim. Hakika
ten bazı kanunlar tatbik ediliyor dersek, ediyorum 
derse bunda bir yanılgıya düşmüş oluruz. Bir kanun 
vardır, bir kanun maddesi vardır, buna göre hazır
lanmış komisyon karan ve Bakanlar Kurulu karan 
vardır. Kimin memur, kimin işçi olacağı bunlarda 
tasrih edilmiştir. Değerli Halk Partili arkadaşlarım 
1976 yılını hatırlayacaklardır. O zamanın Hükümeti 
işçiyi memurlaştırıyor diye burada haklı olarak in
fial ediyordunuz, burada haklı olarak diyorum, yap
tığınız için değil, böyle bir hisse kapıldığınız için. 
Halbuki aldığımız îkararlarla şahsen o zaman başın
da bulunduğum, görevli bulunduğum müessesede bir
çok memur arkadaşa işçi statüsü tanınmış bulunmak
tadır. Gönül isterdi ki, bugünkü değerli Bakan da 
aynı statüyü muhafaza etsin ve değerli işçi arkadaş
larımızın memurlaşmasını önlemiş olsun. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Biz memurlara 
da o hakkı vereceğiz, onun için endişe yok. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Ablum. 
AHMET MAHİR ABLUM (Devamla) — Sayın 

Başkan, sözümü bağlarken tekrar etmek istiyorum 
ki, Adalet Partisi olarak iktidarda bunların çıkarıl
ması konusunda, sosyal güvenlik tedbirlerinin getiril
mesi konusunda ne derece samimi idiysek muhale-

— 320 — 



M, Meclisi B : 63 25 . 2 . 1979 O : 3 

fette de o derece samimi davrandık. Biraz evvel Sa
yın Bakanın ağzından da bunu işitmiş bulunuyorsu
nuz. 

Bu suretle sözlerime son verir, 1979 yılı Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ve Ba
kanlık camiasına hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. (AP sıralarından, «Bravo», sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerini okutarak oylarınıza sınacağım. 

B) Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

47 874 OCO 

Bölüm 

11 

Lira 

Sosyal Güvenlik kuruluşları W e 
ilgili hizmetler 10 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 35 580 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1979 Mali Yılı Büt
çesi Genel Kurulca kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 
(Alkışlar) 

-** 
Program gereğince, bütçe görüşmelerine devam 

etmek üzere 63 ncü Birleşimin 2 nci Oturumunu sa
at 21.00'de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.20 

• - * " — > • • < « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimi 
nin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

Bütçe müzakerelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

C) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Orman Baaknlığt Bütçesinin görüş
melerine başlıyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır efendim. 
Bütçe üzerinde söz alan Grup sözcülerinin ki

şisel görüşme yapacak şahısların isimlerini okuyo
rum : 

Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Abdülka-
dir Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Sayın İhsan Kabadayı, Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Hasan Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Tevfik Fikret Övet. 

Şahısları adına, lehinde : Zeki Eroğlu, Altan 
Tuna, Hasan Ali Dağlı, Sami Gökmen, Çağlayan 
Ege. 
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Aleyhinde; Şükrü Abbasoğlu, Mehmet Çataibaş, 
Mustafa Rona, Emin Dalkıran, Şener Battal, Vecdi 
Aksakal, Müfit Bayraktar. 

Üzerinde: Ali Ak, Yakup Üstün, Adem Ali Sa-
rıoğlu, Zeki Okur. 

Soz sırası Milli Selamet Partisi Grubu adına Sa-
yın Abdülkadir Kaya'da. 

KASAN AKSAY (Adana) — Grup adına ben 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu adına 
Sayın Hasan Aksay, buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 
MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (Ada

na) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
miHi kaynaklarımızın, yerüstü servetlerimizin en önem
li kısmını teşkil eden ormanlarımız hakkında Milli 
Selamet Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Ormanlarımıza tarih boyunca büyük değer vermi
şiz. Ağaç dikmenin ehemmiyeti, bir öğretim mese
lesi olarak, genel bir zihniyet ve fikir meselesi olarak, 
inanç ve eğitim meselesi olarak Fatih'ten beri üze
rinde ehemmiyetle durduğumuz konulardandır. İlk 
defa Orman Nizamnamesi 1869'da, bundan 110 sene 
önce çıkarılmış, 1937'de Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilat Kanunumuz ortaya konmuş, 1961 Anayasası 
orman meselesine ayrıca büyük bir ağırlık getirmiş, 
1969'da Orman Bakanlığımız kurulmuş ve 1972'de 
Orman Bakanlığımızın Teşkilat Kanunu çıkarılarak, 
bu sahada teşkilat olarak da hakikaten güzide ele
manlar yetiştirmişiz, ciddi çalışmalar yapmışız. An
cak, bütün bunlara rağmen, bütün bu çalışmalara, 
gayretlere, bu inanca ve bu fikre rağmen, maalesef 
bugün sadece bir sahil şeridimizin dışında büyük sa
hada ormanlarımız yok olmuş. 

Normal olarak bir ülkenin toprak örtüsünün % 30'u 
orman olması gerekirken, bizde maalesef bu örtü, bu 
kısım </c 30'un oldukça çok aşağılarına düşmüş, hat
ta verimsiz kısımları çıkaracak olursak, prodüktivitesi 
olan orman kısmı ancak arazimizin % 10'unu teşkil 
edecek b'ir noktaya gelmiştir. 

20 milyon hektarlık orman varlığımızın % 60'ının 
gayriverimli prodüktivite olduğu nazarı itibara alı
nırsa, erozyonlar, her sene milyonlarca metreküp top
rağımızı denize götürmekte, iklim bozulması gün geç
tikçe artmaktadır. Netice itibariyle son 10 yılın birta
kım rakamlarına bakacak olursak, nüfus artışlarını 
da diğer taraftan gözümüzün önüne getirecek olur
sak, orman varlığımızın nasıl gittikçe daha geriye git-
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tiğini, daha açık bir şekilde görebiliriz. Son 10 yılda 
ortalama ağaçlandırma sahamız 20 bin hektar civa
rında, yalnız, yangınların götürdüğü orman miktarı
mız ise 30 bin hektar civarında. 

O halde, yalnız yangınların götürdüğü ormanımı
zı ele alsak dahi, her sene ormanlık sahamız, zaten 
normal ölçülere göre çok daha aşağıda bulunan or< 
man örtümüz, her sene daha gerilere gitmektedir. 

Diğer taraftan, eğer nüfus artışları ve ileriye dö
nük hesaplar nazarı itibara alınırsa, bilindiği gibi 
1978'de 23 bin metreküp orman varlığına ihtiyacımız 
var. Tahminen bu, 10 sene sonra 28 bin metreküp, 
ondan bir 10 sene sonra da 40 bin metreküp olmak 
üzere, her sene artan bir ihtiyacımız vardır. Kaldı ki, 
bugünkü ormanlarımız gerek maden direkleri bakı
mından, gerek direkler, gerekse de SEKA'nın ihtiyacı 
da birtakım ithalatı zaruri kılacak noktada olduğuna 
göre, bu kadar üzerinde titizlikle durmuş olmaıruza 
rağmen, maalesef gerçekler, ormanımızın ihtiyacı kar
şılamaktan çok gerilere doğru gittiğini göstermekte
dir. 

O halde, sadece meseleye ağırlık verme, sadece 
birtakım kanunlarla bu işe ciddiyet kazandırma, me
selenin çözümü için yetmemektedir. 

Yaşlı ağaçlarımızın, ormanlarımızın büyük bir 
kısratnı teşkil ettiği nazarı itibara alınırsa ve orman
ların gençleştirme meselesinin de ormanın gelişmesi 
bakımından son derece önemli bir husus -.olduğuna 
dikkat edilirse, o zaman hakikaten orman konusunda 
bütün bu nazari tedbirlere, her sene bütçe konuşma
sında bütün genişliğine yapılan konuşmalara rağmen, 
çok daha ileri, çok daha gayretli birtakım çalışmala
rın yapılması gereği ortaya çıkıyor. 

Bu çalışmaları birtakım sihirli deyneklerle hallet
mek mümkün değil. «Köy - Kop'iarı kurduk mu bü
tün yangınlar biter» dersek, bitmiyor; bir bakıyorsun 
sonradan yangınlar daha da artıyor. O bakımdan, bu 
meseleye temel hedefleri ve politikasıyla, modern 
ormancılığın gerekleri için hamdolsun yetişmiş bir 
ormancı eleman kadromuz, teşkilatımız var, bütün 
bunları bu yolda büyük bir gayretle ve titizlikle ça
lıştırmak, bunun politikasını ve gayretini ortaya koy
mak gerekiyor. 

Bize göre orman sorunlarını halledebilmek için, 
her sene geriye giden ormancılığımızı ihtiyaçlarımızı 
karşılayacak bir duruma getirebilmek için, birinci de
recede orman köyleri meselesini görüyoruz. Orman 
köyleri 15 - 16 bin civarında olup, 10 milyondan faz
la da orman köylüsü olduğu düşünülürse, bunların 
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en fakir tabaka, ihtiyaçlarından dolayı ormanı tah
rip eden bir kısım olduğu da nazarı itibara alınırsa, 
her şeyden önce orman köylüsünün hayat standardını 
yükseltmeye azam'i derecede gayret etmek zorunda
yız. Yol, su, elektrik hizmetlerini daha süratli ve di
siplinli bir şekilde karşılamalıyız. Hem köylümüzün 
hayat standardını yükseltmek için, hem de ormanla
rın muhafazası için 2 yönlü temin edeceği fayda ba
kımından, bu işe çok daha büyük bir ağırlık vermek 
zorundayız. 

Tabiatıyla bugün orman idaremizin elinde birçok 
dozerlerin, makinelerin ve bu imkânların bulunması
na rağmen, bu kadar büyük hamlelerin yapılabilmesi, 
bilhassa orman köyü yollarının halledilebilmesi, ki 
15 - 16 bin civarında olan orman köyünün daha 5 
bininin yolu yapılmış, 5 bini programlanmış, bunun dı
şında ormanların isthsali ve yangınların önlenmesi 
ve saire için, ayrıca orman yolları yapılması da gerek
tiği hesap edilirse, çok büyük miktarda orman yolu 
yapılması baş ve temel meseledir. 

Bunun için mutlaka makine parkları, dozer vesaire 
parklarını çok daha yüksek seviyeye getirmek lazım
dır. Bu itibarla da bu makinelerin memleketimizde 
yapılması meselesine büyük ağırlık vermek zarureti 
vardır. Aksi takdirde dışarıdan ithal edilecek makine
lerle bunları istenilen seviyede ve istenilen süratte 
yapmanın mümkün olmadığı meydandadır. 

Orman köylerimizin hayat standardını, yaşayış se
viyesini daha yükseğe çıkarmak için, orman köylüle
rinin meşgul olacağı arıcılık, vesaire gibi bugün yapıl
makta olan ve hakikaten yapılması için de büyük gay
retler sarf edilen işleri çok daha yüksek seviyeye çı
karmak lâzımdır. 

Faizsiz krediler meselesi başlamıştır; ama bunu 
daha ilerilere götürerek, bu orman köylülerinin hayat 
standardını çok süratle geliştirmek gerekir. Zaten 
köylerimizin en geri kalmış olanları bunlar olduğuna 
göre, bunların gelir artırıcı tedbirlerini hızlandırmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bu hızlandırmaya şöyle bir örnek vermek istiyo
rum; birtakım köylerimizde dengesizliği ifade eden 
bir misal olacak. Birtakım köylerimizde ve bölgeleri
mizde hâlâ ısınmak için tezek yakılırken diğer taraf
tan petrol gibi, fuel - oil gibi yakıtları ısıtma aracı 
olarak kullanmak üzere senede 350 milyon dolarlık 
ithal ediyoruz. 

Bu orman köylerimizi ele alırken böyle son dere
ce yüksek rakamlarla ele almak mecburiyetindeyiz. 

Yoksa basit birtakım tedbirlerle, zamana bırakarak 
'bu işi halletmenin imkânı yoktur. 

Yangın meselesi her sene bütçe müzakerelerinde 
üzerinde ehemmiyetle durulan meselelerimizden bir 
tanesidir, her yönüyle belli bir meseledir. O bakım
dan, ben sadece bu konunun ehemmiyetine işaret ede
rek geçiyorum. 

Diğer önemli bir meselemiz, ağaçlandırma mese
lemizdir, Ağaçlandırmada hakikaten bazan hedefler 
biraz daha yüksek verilse bile bu hedeflerin altında 
kalınmakta ve bu ağaçlandırma biraz önce de ifade 
ettiğm gibi, arz ettiğim gibi, sadece yangında kaybet
tiğiniz orman sahasını bile karşılamaktan uzak kal
maktadır. 

Onun için ağaçlandırma meselesine daha büyük 
ehemmiyet vermelÜyiz, hiç olmazsa bugünkü ağaç
landırmanın 10 misli bir süratle 200 bin hektarın üze
rinde bir ağaçlandırma hedef alınarak yürünmelidİr. 

Antepfıstığı aşılaması, zeytinliklerin geliştirilmesi 
vesaire gibi Orman Bakanlığının teşvik edici tedbir
lerin1! büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Bu 
hususa daha büyük ağırlık verilmesini temenni edi
yoruz, 

Son olarak, Orman Bakanlığımızın imkânlarının 
iktidar partisi lehlinde kullanılması gibi son derece 
yanlış bir istikamette kullanılmamasını temenni edi
yor, Orman Bakanlığı Bütçemizin Orman Bakanlığı 
camiasına, bütün milletimize, memleketimize hayırlı 
olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayrn İh

san Kabadayı, buyurun efendim. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
mevcut bütçe üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisinin 
görüş ve mütalaalarını arz etmek üzere, huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. 

Ormanlar, insanlığın yüzünü güldüren, gönlüne 
ferahlık veren, gam ve kaderini alan, sağlık ve sıh
hatini koruyan, toprağın belbereketini artıran, su kay
naklarını besleyen, iklimleri tanzim eden Ulu Tanrı' 
nm dünyamıza en aziz lütuflarının başında gelir. Bir 
memleketin sanayi ve ekonomik yönde kalkınmasının 
da anakaynağını teşkil eder. İnsanoğlu, ormanlara 
daima bu gözle bakıp, evladı gibi sevip, büyütüp, ko
rumalıdır. Yavrularına, küçük yaştayken de bu tel- -
kin ve terbiyeyi vermesi gerektiği kanaatında olduğu
muzu Muhterem Meclise ayrıca arz etmek isterim. 
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Ormanları sökmenin, kesmenin, yakmanın, vata
nına bir nevi ihanet ve en büyük günah olduğu da 
hatırdan asla çıkarılmamalı, küçük bebeler, o yaştay
ken beyinlerine bu tema istenmelidir. 

Ecdadınız orman sevgisine en büyük değeri ver
miştir. Ağaç yetiştirmeyi, evlat yetiştirmek kadar se
vap ve kutsal kabul etmiştir. Çocuklarına daima, 
«Yaş kesme, baş kesme, ekiliye basma» diye nasihat 
edegelm işlerdir. Naçiz arkadaşlarınız, bu terbiyeyle 
büyüyen çocuklardan birisidir. 

İslam dini de ağaç yetiştirme sevgisine en büyük 
değeri veren ve ağaç büyütmenin, yetiştirmenin ev
lat yetiştirmek kadar sevap olduğunu telkin eden bir 
dindir. «Rûzimahşerde olsan dahi, eline yeşil bir dal 
geçerse, onu dik» diye, buyurmuştur. Din-i islam ka
dar ağacın kutsallığını böylesine telkin eden bir cüm
leyi, bir öğüdü başka yerde bulmanın, sanırım ki, 
imkânı yoktur. 

Vaktiyle ecdadımız orman yasalarını, şünün şart
larına göre en iyi şekilde tanzim etmişlerdir. Padi
şahlarda kesin hükümdü, ivazsız, tavizsiz fermanlar 
yayınlayarak, «Dal kesenin kolu, ağaç kesenin başı 
kesilir» diye ferman buyurmuşlardır. 

Balkan memleketlerindeki orman varlığının bü
tün gücüyle kalıp yaşamasında ecdadımızın oralarda 
kurduğu idare sisteminin, orman yasasının mühim ro
lünün olduğunu, biz değil, yabancı tarihçiler de kay
detmektedir. 

Ormanlar, memleket sathımızın % 18'ini teşkil 
ederler. Ormanlar, uzun yıllardan beri insafsız tahri
be, kesime, kıyıma, yangına, tarla sökümüne maru» 
bırakılagelmişlerdir. Halen memleketimizde 5 mil
yona yakın insan orman içinde, 8 milyona yakın in
san da ormanların çevre köylerinde oturmaktadırlar. 
Buralardaki vatandaşlar çok fakirdirler. Bir dağ kö
yünün çocuğu olarak söylüyorum, buralardaki top
raklar dönümle değil, âdeta evlekle, mandalla ifade 
edilecek kadar küçük küçük evlek parçalar halinde
dir, 

Kanım odur ki, şehirlerdeki önüne geçmeye mec
bur olduğumuz- gecekondu afetinin anakaynağını or
manla dağ köyleri teşkil etmektedir. Ormanla dağ 
köylerinde nüfus şehre doğru itiliyor, şehir ve sa
nayi bölgesini de çekiyor, gecekondu afeti. Böylece 
ele alınması, sosyal varlığımız, huzur ve bütünlüğü
müz için inkârı kabul edilmeyen bir afet haline gel
miş bulunmaktadır. 

Ne kadar terakki ettiğinizi iddia ederseniz ediniz, 
ova köyleri için söylemeyeceğim, naçizane çok gezen 

1 bir arkadaşınız olarak orman köylerindeki yaşantıyı, 
I iskân durumunu 20 yıllık politik hayatımda pek az 
I farklı buldum. Pek çoğunda hayat hâlâ çıra, çarık, 
I kerpiç, tezek, toprak damdan ibarettir. Bu köylü 
I çaresizlik içinde, geçim için kaçak olarak ormanı ke-
I siyor ve satıyor. İhtiyaç içinde yakıyor. Çaresi; or-
I man köylerine mahrukat olarak çok ucuza, hatta 
I mümkünse çevredeki linyit ocaklarının devletçe işle-
I tilerek sembolik fiyatla verilmesidir. Ancak bu orman 
I köylerinde tahribatı önleyebilir. Kesip satmasın da 
I ne yapsın? Açlık sofuluğu bozar. Kesip yakma

sın da ne yapsın? Kolunu bacağını ne yapsın? Yaka-
I çaktır ve yakmaya devam edecektir. 
I Tarla sökümü ve kaçak kesimi önlemek için de, 
I orman köylerindeki ormanların varlığını mutlak ve 
I mutlak, ne yapıp yapıp korumaya, o çevrede oturan 

köylerin geçimini sağlayıcı fabrikalar kurmaya ve 
o fabrikalara da köylüyü ortak etmeye, gelirlerini 

I onlara tahsis etmeye mecburuz. 

I Siz diyorsunuz ki, Köy - Kent; biz Milliyetçi Ha
reket Partisi olarak diyoruz ki, buna Tarım - Kent
leri. İsimleri ayrı, sizin mevcut iktidarın Köy - Kent 

I projesini okudum, bazı kaynaklardan da dinlediğime 
göre, gördüğüme göre söylemiyorum, bir heves de 
olsa tebrik ediyorum, inşallah resim olmaktan, gö
rüntü olmaktan, propaganda olmaktan, televizyonda 
göstermelik olmaktan çıkar da gerçekçi yöne yöne-

I lir. Ancak «ilim, irfan, Hintte, Yemende ise git 
I alj» buyurmuş. İlim, irfan müminin kaybolmuş ma

lıdır. Onu? nerede olsa bulur, alır. Bizim Tarım -
kentleri dosyasını alıp da bir tetkik ederseniz, tü-

I mümüzün, hepimizin hayrına olur. Orada çok ha
yırlı, yıllar boyu özentiyle değil, içtenlikle hazırlan
mış ciddi vesikalar vardır. Faydalı olur kauısında-

I yım. 
Böylece demek istediğim şudur ki, Tarım - Kent

leri projesine orman köylerinden, çevre köylerinden 
başlanmaldıır. 

I Türkiye'de 38 bin yerleşim ünitesi vardır. Bunun 
38 bine yakını köydür. 170 bin kilometre köy yolu 
ister. 68 bin ünitenin 40 binine içme suyu yapılmış, 

I henüz daha 28 bin ünite içme suyu istemektedir. 
1 12 500, hadi kabadayıca söyleyeyim ben, 13 bin üni-
I tenin ancak elektriği yapılmış geri kalan 56 bine ya

kın ünitenin elektriği yapılamamıştır. Bu tempoyla, 
bu gidişle, bu imar, ihya parklarını aynı tempoda ye
ni tutsanız dahi, amortismanlarını karşılaşanız dahi, 

i ödeneklerini verseniz dahi, bu demin sayageldiğim 
ihtiyaçları en aşağı 15 senede yaparsınız. Bitirirsiniz» 

I ama böylesine geniş bir satha yayılmış 68 bin ünite-
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nin yapılan yolu, suyu, okulu, elektriği, köy konağı, 
camisi, okuma odalarından ilk başta bitenler, bitir
dim dediğin gün tekrar iiraya girecek, ey devlet baba, 
ben eskidim, bittim, kocadım, kullanılmaz hale 
geldim beni yeni baştan yap diyecektir. Öyleyse ça
re, geçen geçti, havanda su dövmeyelim, aspirinle 
kanser tedavi etmeyelim; meseleyi ilmi, gerçekçi 
yönden alalım, 10, 12 köyün merkezinde bir Tarım -
Kentini resimlik, televizyonluk değil de, geçer yönü 
olmak kaydıyla tatbikata bir an evvel başlayalım. 

Bu orman köylerinde mutlaka kooperatifçiliğe 
geçmeliyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kesin
likle savunuyoruz. Özel sektörün ve devlet sektö
rünün yanında 3 ncü bir dilim olarak ki, bizim 
6 dilimimizden birisi budur, kooperatif dilimi kurul
malı. Kooperatif dilimi kurulmalı, bir an evvel ih
ya edilmeli, ama Dördüncü Beş Yıllık Planın zora
ki koştuğu kayıtlarla, yat, kalk, marş marş misüllü, as
kerce bir kooperatif nizamı değil. Köylünün gönül
lü olarak gireceği, kayıt olacağı, kabul ettiği bir 
sistemle kurulmalı; holhoza benzeyen, sizi ürküten 
değil, bize ümit veren hürriyetçi anlayışla, kendili
ğinden, rızasıyla kurulacak bir kooperatif anlayışıy
la dağ köyleri de kooperatifçiliğe bir an evvel geç
melidir. 

Sayın Bakanı eskiden tanırım. Dağ köylerinin 
dertlerini benim kadar bilir. İnşallah makamda uzun 
müddet kalırlar. Kaldığı kadar bir adım atar da 
3-5 örnek yaparsa, biz Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak memnun kalacağız. Hizmet Allah rızası için
dir. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Yani ne kadar? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Onu Allah 
bilir. Ekici ol, bilici olma derler. Onu Allah bilir. 
Şuradan sağ geldik, nasıl gideceğiz; onu Allah bi
lir. Hiç kimse şu kadar kalırım demesin. Büyük lok
ma yiyin, iktidar, büyük söz söylemeyin. Mağrur 
olmayın, mağrurun hasmı Allah'tır. Gururu suku
tun başlangıcıdır. Kendime de aynısını söylüyorum. 
Allah, cümlemize büyük lokma yedirsin, büyük söz
den, gururdan, kibirden uzak kıldırsın. 

Aksi hal, bu dediklerimiz yapılmazsa polisiye 
tedbirlerle, jandarma tedbirlerle orman kıyımının, 
sokumunun, yangınlarının önüne geçemezsiniz. Hayal 
içinde kendi kendinizi aldatmış olursunuz. Ay ışığın
da zeytin toplama olur. Ay ışığında zeytin değil, in
san taş toplar, mali hülya olur. Gerçek karın doyu
rur, açlık sofrada olacak. Karnını doyurmak, onun 
da insanca payını vermek, geçindirmek meselesidir. 
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Sayın milletvekilleri, yazın orman yangınları de
vam ediyor. Tarla sökümüyle beraber erozyonlar da 
sürüp gidiyor. Köylü erozyona güzel bir isim tak
mıştır; adına «kelleşme» deriz. Evvela söker tarla
yı 1-2 sene verim alır, dağ köylü çocuğu olarak 
söylüyorum; yağışlarla, akışlarla, sellerle, sularla 
toprak azami 4 sene sonra gider, altından çakıl çı
kar, çakılın altından o da gider, çeğel çıkar. Bizim 
o tarafta derler ki, «Orman gider çalı gelir, çalı gi
der çakıl gelir» çakıl gider taş gelir.» 

O çocukluğumda hatırladığım, şöyle baktığım za-
*man ki„ Icülah giyerdim, külahımı düşüren orman

lar gitmiş, onların dibinde torunçeleri bile kalmamış, 
çakıl bile kalmamış, çeğel çıkmış. Oraya ben anne
nin evladına hüzünle baktığı gibi bakıyorum. Pet
rol Ofisi kurdunun yanan dili gibi değil de, ana
nın dili gibi gönlüm köz olmaktadır. İnşallah öl
meden evvel tekrar oraları ağaçlara bürünmüş, ye
şillenmiş görürsem Grubum adına, şahsım adına ken
dimi bahtiyar addedeceğim. Zira ormanın kerame
tini Afyon vilayetinde saydım, bu ilmi bir netice
dir. 

Sayın Bakan açık konuşmakta fayda var. İşçi
yi tebrik ederim. Ben bir işçi aileden gelirim, ba
bam işçiydi; sendikası var, gücünü gösteriyor, Hü
kümetin karşısında dikilip hakkını alıyor. Memurun 
az-çok karnını, tam doyurucu değilse de, tadımlık, if
tariyelik karnını doyuruyorsunuz. Diğer teşekküller 
alıyor. Bu benim garip dağ köylüm, köylüm ne ola
cak? ı% 60 köy, 13 milyon. Bunun da aşağı yuka
rı yarısı dağ köyü ve çevre köyü. Bu ne olacak? 
Ben şimdiden bu köyün huzuruna nasıl gideceğim 
diye, inanın ki» sıkıntı çekiyorum? Grubum da aynı 
sıkıntıyı çekiyor. Şu koca ağacı, mümkün olsa, o 
köye giderken, fındık kabuğuna sokup öyle götür
mek istiyorum. 

Bu pahalılık iki canavar; dev güden, dünyayı 
yutan enflasyon bir; anarşi iki. Anarşi dağ köyle
rine girmedi, inşallah girmez. Şehirlerde de olmaz, 
temenni ediyorum duacıyım size. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Siz başlattınız, 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Efendim?.. 
VELİ YILDIZ (İçel) — Siz başlattınız diyorum. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — «Benim kula

ğım İsmet Paşa'dan kaldı, ağır duyuyor», demiştim, 
hatırlarsınız. Gelin buradan bağırın. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — İsmet Pa-
şa'dan kalmasınız. 
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İHSAN KABADAYI (Devamla) — Şimdi, uzat
tım galiba lafı. 

Bu yüzden de, erozyon yüzünden de her sene 
açık, pek iyi bilirler, küçük bir il büyüklüğündeki ve
rimli topraklar, denizlere akıp gidiyor, biz de bakıp 
duruyoruz. Bari hüzünle baksak; hüzünle baktığımız 
da yok, 

Orman yangınlarında kasıt unsuru kadar, maale
sef yaz aylarında yapılan pikniklerin de mühim te
sirleri var. Bizim Konya tabiriyle güya sahraya gi
diyor. Sahra yaparken ormanları yakıp geliyor. Bu 
piknikte kasıt yok, ama büyük dikkatsizlik var. 
Kasıt kadar, ihmalle doğan bu yangınların da üzerin
de Muhterem Bakan şimdiden tedbir almalısınız. 
«Tedbirde kusur etme takdire bühtan edersiniz» der
ler. Ben lüzumlu görüyorum. Hatta biraz da ileri 
gideceğim; yaz aylarının âdeta gelmesini istemiyo
rum. Yanan ağaçla beraber sanki evladım ölüyor, 
yanan ormanla beraber ocağım yıkılıyor gibi, inanın 
ki, üzüntü duymaktayım. 

Helikopterlerle - mühim bir şey değil - büyük or
man bölgelerini kontrol edici teşkilatı biz Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu olarak tavsiye etmekteyiz. 

Ormanların korunmasında vaktiyle haber alma
nın büyük tesiri vardır. Atı alan Üsküdar'a değil, 
Ankara önlerine geldikten sonra alacağınız tedbirin 
hiç bir kıymeti yoktur. Orduları seferber edin, köy
lüyü seferber edin, önünü alamazsınız, gaz dök
müşten beter olduktan sonra. Öyle ise çare, vak
tinde, hemen alın küçükken yılanın başını ezmek mi
sali, söndürebilmektir. Yoksa büyüdükten sonra, 
maalesef duyuyorum, şu kadar hektar orman gitti, bu 
kadar hektar orman gitti... 

Sanıyorum ki, Türkiye orman mevzuunda firede 
ve zarardadır. Yetiştirdiğinden daha çoğu ya yakı
lıyor veya sökülüp gidiyor. Bari bu muvazeneyi 
kursak. Sizin olarak söylemiyorum Vecdi İlhan, bu 
yılların bir tarih akımının suçu, cezası, vebali var bu
nun içerisinde. 

Bir tavsiyem de; bir bakıyorsunuz 3 büyük bele
diye, sanki bu belediyeler has evlat. Bir kalemde 
kalksın eller, affedilsin borçlar. Ne muttlu size. 
Vebali iktidarın, 3 büyük belediyenin geçen sene 
10 milyar borcu şildiniz, hibe ettiniz. Babanızın 
parasını mı veriyorsunuz, yörük sırtından kurban 
mı kesiyorsunuz, ağa cebinden bahşiş mi dağıtıyorsu
nuz? Öteki belediyeler üvey evlat mı? Şu 10 mil
yarın 5 milyarını orman içindeki tarlalara, çevredeki 
köylere zilyetli dahi olsa verin de, şu orman içindeki 

tarlaları ve çevresindeki tarlaları ister tapulu, ister 
zilyetli olsun kurtarın; verin parasını çekin. O tar
lalar öyle kaldıkça orman tahribinin yine de en 
asıl yoludur bu, önleyemeyeceksiniz. Köylü bu, 
garip. Sınır taşını, ortanın solunun sınır taşını kay
dırıp da nihayete vardığı gibi, sınır taşını kaydırır 
durur, ormanı söker durur, yıldan yıla genişletir. 
Çevredeki tarlalar da böyle, içteki tarlalar da böyle. 
Bunu da kamulaştırırsanız, samimiyetle söylüyorum, 
orman sokumunun, erozyonun tahribinin mühim çap
ta önüne geçersiniz. Tapun vardı, yoktu, zilyedim 
vardı demeyin, verin o fukaraya; nasıl 10 milyarı 
verdiniz? O zaman ben size hayır dua ederim, yok
sa beddua edeceğim. Bunları vermezseniz yüzünüz 
gülmesin, gönlünüz huzur bulmasın. Verin de şu 
tarlaları, kamulaştırın. Ben sizlere, Grubum adına 
köylüyü de kurtarın, ormanı da kurtarın diyeceğim. 
Ben gerçeği söylüyorum, hiç kusura bakmayın, yani 
gerçek bu, ben içinden geliyorum. Ağlarsa anam 
ağlar, gerisi yalan ağlar; hasta inler dertli söyler. 
Ben dertliyim, derdimi yanıyorum Grubum adına. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, yavaş yavaş topar
layın lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitireceğim 
efendim, bitireceğim. 

Ayrıca ne yapsın fukara; bazı kere de orman 
köylüsünün kendine iş çıksın diye ormanları yaktığı 
vakidir. Yakıyor ormanı enkazı kalsında bana iş 
çıksın diye. Bu yıldan itibaren böylesi olursa, hiç 
olmazsa onu o yakınındaki köye değil de, uzağında 
köye ver de, o köylü de bana iş çıksın diye orman 
yakmaktan vazgeçsinler. Bu da bir vakıadır, üzün
tüyle söyleyeyim ki, bir vakıadır. 

Vaktiyle çok iyi çalıştığına inandığım Erezyonu 
Önleme ve Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü vardı. 
Sanıyorum ödenek yetersizlüğnden, ki, orman mühen
dislerini ben şahsen severim, çalışkan insanlardır, 
yurdu Özeyen, bezeyen, yeşilliğe bürüyen insanlardır, 
cehdle sarılırlar ve çileye tahammül eden insanlardır; 
ama alet işler el övünür, ödeneği olmazsa ne yapsın? 
Birçok kel, kıraç yerler yeşilleniyor, ağaçlandırılıyor
du, son yıllarda benim gibi dindi, durakladı, ihtiyar
ladı galiba, o da parasızlıktan. Para bulup, ne ya
pıp buraya vermelisiniz. 

Sizler hünerliydiniz yeni iktidar; «KİP,», diyorsu
nuz, «KUPı» diyorsunuz, hep laftan ibaret, teferru
atına inmiyorum. Hiç olmazsa buna da bir proje 
bulun da bir isim takın; ama gerçekçi olsun, işlesin; 
kır, kıraç, kel yerler yeşillensin derim. 
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BAŞKAN — Sayın Kabadayı, süreniz doluyor, 
lütfen toparlayın. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiriyo
rum. 

Bütün dünyanın sırrına erip de bizim sırrına er
mediğimiz ormanlarda bir nesne var. Orman baki
yesi ve enkazının hâlâ kıymetini blimiyoruz, yakıyo
ruz. Batı bilmiş, fabrikasını kurmuş, cayır cayır 
döviz getiriyor. Biz de bunun kadrini bilelim, kurul
muşlar varsa bilmiyorum, çoğaltalım bu bakiyeler 
heba olmasın. 

Orman mevzuatı köylümüzün bünyesine uymu
yor. Kimi yerde elbise dar geliyor, patlıyor; kimi yer
de geniş, salpuk sulpul sürünüyor orman mevzuatı. 
Bu yüzden de köylü ormana düşman olmuş, orman 
da köyden ve köylüden kaçıyor, kıra, bayıra, dağa, 
taşa saklanıyor. Yol boylarındaki ormanlar da Ça
nakkale gazisi gibi kolu, bacağı kesilmiş dımdızlak 
duruyor. Buna da bir çare bulalım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet, bitiri
yorum Başkanım. 

Bu mevzuat böylece uydurulmak, devlet ormanla
rının yanında ben bir de köy korusu ihdasını lüzumlu 
görüyorum. Benim çocukluğumda her köyün bir köy 
korusu yardı. Hele bir köy, (A) köyü (B) köyünün 
ormanına bir yan baksın, çalsın, bir çomak kessin, 
çoban değneği dahi, gözünü oyarlardı, namuslu aile
nin kızma bakmak suçu neyse; köyden, köylünün ko
rusundan öbür,köyün odun kesmesi bu kadar suçtu, 
felaketti. 

Uymadı, köy koruları ihdas edilirse biz Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak memnun olacağız. Demokra
siye girdiğimiz günden beri, yağma Hasan'ın böreği; 
yörük sırtından kurban... Siyasiler hep, ormanı rey 
almaları, iktidarlara gelmeleri için seçim vasıtası kıl
mışlardır. Evet, çok yaptılar, çok yaptılar... Öylesine 
yaptılar ki... 

ALİ İRFAN [HAZNEDAR (Kütahya) — Biz 
yapmadık. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Yaptınız, 
yaptınız, Allah biliyor yaptınız. Siz de yaptınız. İsim 
vermeyeceğim, Başkanın vakti yok, bana bağıracak 
biliyorum. İsim vermeden tabloyu çizeceğim; ama 
vaktim yok. Bunları zamanımdan saymayın Sayın 
Başkanım. 
Hadiseyi anlattım, isim vermeyeceğim, ama vaktim 

yok; 
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Şimdi biz daha ne yapacaktık ki; yani 27 Mayıs 
Anayasası orman suçları affedilmez diye hüküm koy
du, politikacı parmak kaldırdı, o suçu ilga etti, suç 
saymaması için, suç olarak affedilir dedi. Zavallı 
Şevket Raşit Hatipoğlu da yanımdaydı ağladı. Ben 
eskiyim, Meclisin tarihi insanıyım, Rahmetli ŞeVket 
Raşit Hatipoğlu ağlamıştır orman suçlularını affettiği 
için. 

Orman suçlularını affetmeyin, karnını doyurun 
diyorum, sizinle beraberim. Kooperatif mi kuracak
sınız, sizinle beraberim. İnsancıl yaşatın diyorum, si
zlinle beraberim; ama ormanı korumak için, orman 
suçları affedilmez maddesini çıkardınız. Bundan böy
lesine bari ormanlarımızı peşkeş çekmeyelim diyorum, 
ben de dahil; onu söylüyorum. 

Orman suçları da bence, görüşüme göre kısa sü
rede neticeyi alıcı, ibreti müessiresini verici değil. 
Köylüyü de, git, gelde yormakta, üzmekte, forma
lite ağırlığı içinde boğmaktadır. Bu da ibret dersini 
verici süratine kavuşturulmalı; git, gelden köylüler 
kurtarılmalıdır. Mevzuatta da bu yolda değişiklik 
arzu etmekteyiz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. 

Geldim sonuna, keçi meselesi, kıl keçisi meselesi: 
Bilirim bir türlü şu kıl keçilerini ormandan atamadık. 
Ormanın yaprağını yer, dalını yer, filizini yer, yeni 
yetişenini yer, hiçbir şey yapmasa rezil keçi, şeytan 
keçi, zaten bizi şeytan sayarız, koyun melektir, gider 
kabuğunu kazır, kemirir, böyle. Bir zamanlar orman 
keçilerinin bedelini verecektik. „ (AP sıralarından 
«Duyulmuyor» sesleri) 

Ormanların en büyük düşmanlarından birisi de kıl 
keçidir. Ormanların dalını, yaprağını yer, filizini yer, 
fidesini yer, dalını, budağını yer, kabuğunu kemirir. 
Bu kıl keçi afetinden ormanı kurtarın. Ne yapacağız 
peki bunu kurtarıp da, yerine ne vereceğiz? Proteinini 
köylü ondan alır. Proteinini yine alsın. 

Bir zaman bir proje vardı, kıl keçiyi alacaktık 
onun yerine üvezli koyun, hatırımda kaldığına göre, 
ikame edecektik. Verimi kıl keçiye nazaran iki misli. 
Hem de öbür koyun, melek, zavallı, bu üvezli koyun 
ise, keçi gibi de atik, çevik. Kıra, bayıra, dağa, taşa 
çıkar, dala da çıkar, onu verin dedik. Bu da yattı. 
Esliabı Keyf gibi, uyandırana aşkolsun. 

Şunu siz uyandırın Sayın Bakan da dua edelim 
size. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen son cümle
nizi söyleyiniz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak son sözüm, bü
tün bunların üzerindeki son sözüm; ormanları koru
manın bir ve asıl yönü de manevî yoldur; vatandaştn 
gönlüne Allah korkusunu, kanun korlcusunu sindir
mektir. 

Televizyonda dile getiriniz. Beni sevmez televiz
yon, ben de onları hiç sevmiyorum zaten. «Sev seni 
seveni Mısır'a Sultan ise de, sevme seni sevmeyeni 
Mısır'a Sultan ise de.» 

«Sev seni seveni yer ile yeksan ise de, sevme seni 
sevmeyeni Mısır'a Sultan ise de.» O televizyon ne bi
leyim bana bir garip geliyor. Ben vazgeçtim sola ait 
verdiklerinden, şunun bari seminerlerini verse, orman 
sevgisini verse. Futbol; bıktım o futboldan ben. 2 saat 
futbol veriyorlar. Ne olur 10 dakikasını da ayırın, 
buraya verin. 

Grubum adına beni dinlediniz. Hepinize teşek
kür ederim. Allah muradınızı versin. Bütçe memle
kete hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Hasan Ekinci, 

buyurunuz. 
Sayın Ekinci, söz müddetiniz 20 dakikadır. 

AP GRUBU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Orman Bakan
lığı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grubunun görüş
lerini arz ederken, Yüce Kurula ve Orman Genel 
Müdürlüğünün değerli mensuplarına saygılarımı su
nuyorum., 

Milli kaynaklarımızın başında gelen orman varlı
ğımız, Anayasa teminatı altındadır. 131 nci madde
sinde, «Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez... Ormanların tahrip edil
mesine yol açan hiçbir siyasi propaganda yapılamaz.» 
denmektedir. Gel gör ki, her alanda çarpık politika
sını, Cumhuriyet Halk Partisi ormancılıkta da sürdür
müştür, 

Sayın Bakan 1 yıl önce yine bu kürsüde aynen : 
«Ben Orman Bakanlığında tersine işleyen düzeni 
ters çevireceğim. 30 milyar katma değer veren Orman 
Bakanlığındaki üretimi, tersine çevirip % 70'ini or
man dçi ve orman kenarı köylüsüne vereceğim; 
'% 30'u idareye kalacak» demişti. 

Ben uzun süre bölge şefliği, işletme müdürlüğü ve 
bölge başmüdürlüğü yapmış bir arkadaşınız, bir tek
nisyen olarak hayret etmiştim; nasıl olacak bu, nasıl 
uygulanacak? Bu sualleri de burada sormuştum. 

Şimdi Sayın Bakana sorma'k istiyorum, 1 yıl son
ra uyguladıkları bütçe uygulamasından sonra soru

yorum : % 70 orman ürününü, özellikle yapacağı 
Türkiye'de hangi işletmeye, hangi kooperatife vere
bilmişlerdir? 

Yine sormak istiyorum; 1978 yılında % 25 kanu
ni haklarını dahi alamayan kooperatifler vardır. Ge
lip burada diyeceMer ki, «Hangisi almadı?» Bu yön
den misal olması bakımından ilimden bir misal veri
yorum : Artvin ilinin Hatila (Yeni ismi Taşlıca) Or
man Kooperatifi 16 bin metreküp üretim yapmış ve 
son depoya getirmiştir. Ancak, kâr yağması nede
niyle, 1 500 metreküp kadar ormanda kaldı diye, bu 
kooperatifin rozetine •bakılarak, kendisine değil 
% 70, değil 'P/c 25, 1 metreküp dahi köylü pazar sa
tışı verilmemiştir. 

«1978 yılında, geçmiş yıllara nazaran en yüksek 
ücreti ödedik» diyor Sayın Bakan, Bütçe Karma Ko
misyonunda ve Senatoda yaptığı konuşmada, 1978 
üretiminde ve sürütmesine Bakanlığın bir tamim 
emirleriyle 1977 yılı üretimine ve sürütmesine % 25 
ilavesi dışında neyi vermişlerdir, onu lütfensinler ve 
söylesinler. Artan bir miktarı söyleyebiliyorlarsa, her 
yıl altyapı hizmetleri tamamlanmış olan ormancılığı
mızın giderek büyüyen üretimine dayalıdır bu ödeme. 

Ayrıca 1978 yılında tarife bedelleri % 100 artı
rılmış, tevzi masrafları % 100 artırılmış ve böylece 
pazar satışlarına konu olan emvalin fiyatları, mu
hammen bedel ve hatta muhammen bedelin üzerinde 
tespit edildiği için bazı orman kooperatifleri bunları 
dahi almamışlardır. Kendileri almamıştır; çünkü 
tespit edilen satış bedeli muhammen bedelin üzerinde 
idi. 

Sayın Bakan, «bu işleyen düzeni tersine çevire
ceğim ve - aracı dediği - kereste tüccarlarına ver
meyeceğimi» demişti. Ama ne yazık ki, 1978 yılı 
kereste tüccarları için en iyi yıl olmuştur. Çünkü 
muhammen bedelle depolardan milyonlarca metre
küp orman emvalini alma imkânını bulabilmişlerdir. 
Çünkü, 1978 yılı inşaat sektörü durgundu, yatırımlar 
durgundu. Ama yine bu aracı dediğiniz, Sayın Ba
kanın aracı dediği tüccarlar milyonlarına milyonlar 
katmışlardı 1978'de. 

Tümüyle çarpık ekonomik politikanın sonucu or
man ürünlerinin zamanında kıymetlendirilmesi yapı
lamamış, ormancılık tarihinde ilk defa Orman Bakan
lığı nakit sıkıntısına düşmüş ve orman köylüsünün 
parasını ödemekte, personel maaşlarını zamanında 
ödemeyecek duruma düşürülmüştür. Kurulduğu ta
rihten beri ilk defa Halk Bankasından ödünç para 
alarak ödeme talihsizliğine düşürülmüştür. Devletin 
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geçmişini yok farz etme hastalığına tutulan bu Hü- I 
kümetin ve bu Hükümetin Bakanı da Plan Komisyo- | 
nunda yaptığı konuşmada, «orman köylüsünün kal- I 
kınması için 1977 ve daha önceki yıllarda önemli I 
miktarda paralar verilmemiştin» diyor. Sadece 1977'de I 
Or - Köy'e verilen krediyi arz etmek istiyorum: 737 I 
milyon lira ödenek konmuş, 434 milyon lira dağıtıl- I 
mıştır. Or - Köy'ün kuruluşundan beri 12 milyon- I 
dan başlamış bu seviyeye gelmiş ve 1978'de yine I 
Adalet Partisinin hazırladığı bütçe ile 1 599 000 000 
lira ödenek konmuştur. Bu yıl da o miktar konmuş I 
bulunmaktadır. I 

Taşkesti Or - Kop broşüründe geçmiş hükümet- I 
lerce yapılan çalışmalar, Devlet kesesinden kişileri I 
zengin etme olarak değerlendirilmiştir. Böyle bir I 
ifade ve suçlama, siyasi ahlakımıza ters düşmektedir, j 
Kaldı ki, çağımızda 100 bin lira ile devlet kesesinden I 
ferdin zengin olmayacağını, orman köylüsünün ve I 
orman kenarındaki köylünün zengin olmayacağını I 
bilenlerdeniz. . Hele 100 bin liranın değerini 30 bin I 
liraya düşüren bir hükümetin yandaşlarının bu ifa- I 
deyi kullanması fevkalade esef vericidir. I 

Or - Kop projesiyle 20 yörede entergre tesis ku- I 
rulacağını, 1981 - 1982'de biteceğini ifade ediyorlar. 
26 fabrika 6 milyar liraya mal olacaktır, ve % 40'ı I 
dış krediyle yapılacaktır. I 

Yine bir teknisyen arkadaşınız olarak sordum; I 
26 proje için yıllık 1,3 milyon mamul ve 1,9 milyon I 
dikili orman emvaline ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu 
acaba hangi ormandan, hangi amenajmajı planından 
sağlayacaklarını endişe ettim ve Devlet Planlamanın I 
yetkililerinden, sordum; «bu 26 Or - Kop projesi 
Devlet Planlamadan nasıl geçti?ı» diye sordum. Çün
kü içerisinde 20 bin metreküp/yıl kapasiteli, bugün I 
şahısların bile yaptığı, «atölye-» tabir ettiğimiz fabri- I 
kalar vardı ve böylesine fabrikaları Devlet Planla
manın kabul etmediğini biliyordum; ama Devlet Plan- J 
lama yetkililerinden aldığım cevap şu oldu: <<26 pro- I 
je bize gelmemiştir, Devlet Planlamadan geçme- « 
mistir; ama bir liste halinde bize getirilmiştirH» 1 

Ben dünün ve bugünün Orman Bakanlığının tek- I 
nisyenlerine soruyorum: Dün «ormanlarımız tahrip I 
e'diliyor, bu üretime ormanlarımız dayanmaz. Gele- I 
cek, iktikbal tehlikededir? Ormanlarımızın devamlı- I 
lığı tehlikededir.|» diyen teknisyenlerimiz nerededir? I 
1,9 milyon munzam yükü hangi planlarla, hangi or- I 
manlardan çıkaracaksınız ve bu fabrikaları gerçek- I 
leştireceksiniz? | 

Ekonomik etütlerden yoksun, fizibilite hesaplan 
yapılmamış, hammadde etütleri yapılmamış Or -
Koop projeleri Devlet Planlamadan, şikâyetçi olduğu 
Sayın Bakan tarafından nasıl geçirilecektir? Bu pro
jeler fevkalade küçük projelerdir. 

Yine Sayın Bakan, Bütçe Plan Komisyonunda 
bu projeler için şöyle diyor: «Bu fabrikaları, dışarı
dan ithal edilecek makinelerine para vermeden ala
cağımı» diyor. «Nasıl alacağım para vermeden 
Bunun için devletlerle konuşmalara başladık. Maki
nelerin karşılığını, fabrikalar faaliyete geçtiği zaman, 
1982'lerde ürettikleri malı o memleketteki kişilere sa
tarak ödeyeceğizı» diyor. Bu, milli kaynaklarımızı 
rehin etme hastalığına tutulan Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti ve onun Orman Bakanı, % 40 dış 
krediyle yapılacak Or - Koöp projeleri için Türkiye 
ormanlarını ye onun ürünlerini rehin etme ve ipotek 
etme sevdasına düşmüştür. Bu yeni bir Wells Fargo 
hadisesidir. Türk ormanlarının geleceğine ipotek ko
yan vahim bir girişimdir, orman ürünlerimizin gele
ceğine konan ağır rehin muamelesidir. Yıllardır or
manlarımız yabancılara peşkeş çekiliyor diyen zihni
yetin Türk ormanlarını yabancılara nasıl peşkeş çek
tiklerinin ibret verici girişimleridir. Bu fabrikafar 
faaliyete geçtiği zaman 1982'lerde Türkiye'de 10,5 
milyon metreküp orman emvali açığı olacaktır ve 
Dördüncü Beş Yıllık Planın son döneminde, 1982'de, 
Türkiye'deki orman emvali açığından dolayı dış 
ülkelerden orman ürünü ithal etmeyi planlayacaksı
nız, programlayacaksınız; ama bir taraftan da 
1982'de üretilecek olan orman fabrikalarındaki ürünü 
dışarıya vermeyi 4 - 5 sene önceden planlayacaksınız 
ve anlaşmalar yapacaksınız. Bu fevkalade ters, fev
kalade sakim bir yoldur. Bu yoldan mutlaka dönül
melidir ve milli kaynaklarımız yine milli kaynakla
rımızla değerlendirilmelidir. 

197.8'de orman yangınlarında büyük azalma oldu
ğunu memnuniyetle ifade etmek isterim; ama bunu 
geçmişi yok farz ederek, daha önce hiç bir şey ya
pılmadığını ifade ederek söylersek, devletin dününü 
bugününü ve yarınını unutmuş oluruz. Devlet var
sa, dünüyle, bugünüyle, yarınıyla vardır. Bugün mü
cadele yaptığımız teşkilat ve kaynaklar, dün de var
dı; ama bir miktar elbette ki ilaveleriniz oldu. Şöy
lesine geriye doğru göz atarsak, elbette ki, 1977 yılı 
Türk ormanları için yangın açısından talihsiz bir yıl 
olmuştur; ama daha gerilere baktığınız zaman, yılda 
6 bin hektar, 8 bin hektar, 12 bin hektar, 14 bin, 
16 bin, 22 bin yanan seneler de olmuştur. 1978'de de 
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İ 2 bin küsur hektar yanmıştır. Bu başarı, elbette 
ki, geçmişte kurulan düzenin bir devamıdır. Ama, 
1978'de şunu da hatırlatmak istiyorum: 1978'de, 
geçmiş yıllardan, 1977'deki gibi vapur batıran ve 
Opera yakan bir zihniyette yan kuruluşu olan bir 
muhalefet yoktur Türkiye'de; bu muhalefet olma
dığı için Türkiye ormanları bu durumdadır. 

Çok değerli milletvekilleri, ben burada bir telg
rafı, zabıtlara geçmesi için okuyorum. Sayın Baka
nımız isterse kendilerine de bırakırım ve bunun 
cevabını da yüce huzurunuzda verirler. Yangınlarla 
ilgili olduğu için okuyorum : 

«Sayın Başbakan Bülent Ecevit 
Erken seçim hükümlerinde ve 6 aylık hükümet

lerinizde 40 milyar liraya yakın ormanlar yandı. İk
ramiyemi göndermezseniz, 6 aylık Hükümetinizde 
yakılan ormanları tek tek ihbar edenim. 

Ali Aydınoğlu 
Bafra Caddesi No. : 22 

Alaçam/Samsun» 

Demek ki burada bazı sualler akla geliyor: Bu 
ne ikramiyestidir, nasıl iştir? Bunun izahını elbette ki 
Sayın Bakan burada yapacaktır, kafamızda bazı sual
ler vardır. 

VELİ YILDIZ (tçel) — Başbakana çekilen tel
grafın senin elinde ne işi var? 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bize gelir bun
lar, bize gelir, biz devletten geldik, devletten geldik. 
Ama, bunların gizli kalmasını istiyorsanız, sıizin şe
yiniz bu... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın Ekin
ci, konuşmanıza devam ediniz efendim. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Sayın Bakan, iş
te Marmara Vapurunu batıran ve yakan bu nedenle 
mahkûm olan Savaş Emek'i siz göreve aldınız ve 
şimdi İzmir'de çalıştırıyorsunuz. Göle'de çalışan Fev
zi Yılmaz'la, Halkın Ormanı Dergisi'ni çıkarıyorlar 
ve Göle'de halk ormana saldırıyor, tahrip ediyor, ke
sip götürüyor; ama Orman idaresi müdahale edemi
yor. Bu mu sfizirt halk ormancılığınız, halk işletmeci
liğiniz? 

Orman Bakanlığı Tayin ve Terfi Yönetmeliğini 
bir kenara ittiniz. Böylesine teknik bir Bakanlıkta, 
etkin görevlere liyakat, ehliyet gözetmeden dernek ve 
oda yöneticilerinin tavsiyelerine göre kişileri getirdi
niz. Orman Bakanlığında meslektaş birliği ve bera
berliğini bozdunuz. Teknik elemanları göç hareketi
ne tabi tuttunuz. Partizanlığı, zulüm ve işkence bo
yutlarına vardırdınız. Teknik elemanlar sürüm sürüm 

süründürülmüştür; yüzlerce misalden 3 tanesini vere* 
ceğim : 

Mühendis İrfan Arslan, Hükümetliniz döneminde 
Çatalca'dan Muş'a, Muş'tan Sivas'a, Sivas'tan Amas
ya'ya tayin edilmiştir; akibeti meçhuldür. 

Düzce İşletme Müdürü, Düzce'den Diyarbakır'a, 
Diyarbakır'dan Muğla'ya, Muğla'dan Zonguldak'a 
tayin edilmiştir. 

Celal Erdoğan, Antalya'dan Kahramanmaraş'a, 
Kahramanmaraş'tan Elazığ'a tayin edilmiştir; mes

leğe ve insanlığa küstüğü için istifa etmiştir. 
Teknik eleman tayinleri dışında, hesapsız orman 

muhafaza memuru, kesim memuru ve şoför, odacı 
tayini yaptınız. Sayın Bakanın mesleği ormancılık ol
masa da elbette bilirler ki, kesim memuru için ülke
nin her yerinde metre aynıdır, bir şoför için de ül-
kenlin her yerinde direksiyon aynı olduğu gibi, odacı 
için süpürge aynı olduğu gibi. Ama zamanımın kı
sıtlı olması nedeniyle binlerce misal içerisinden Art
vin ıM'inden birer mıisal arz edeceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi örgütü 42 ^oför, odacı,. 
memur için Sayın Bakana liste veriyor. Bakan da ge
reği içlin' talimat veriyor ve bu dar gelirli memurlar 

'hallaç pamuğu gibi dağıtılıyor. Şoför Ayhan Balcı 
Şavşat işletmesinden Eskişehir'e; kesim memuru Se-
lahattin Çermik, Kütahya muhafaza memurluğuna; 
Sefahattin Topçu Şavşat'tan Mardin'e, muhafaza me
muru Klirban Başar, Şavşat'tan Muğla'ya; yine mu
hafaza memuru Kamil Çiftçi Şavşat'tan Maraş'a 
sürgün edilmişlerdir. Bunlar sürgündür, süründürme-
dir, zulümdür, insaf ölçüsü yoktur. Türk ormancılı
ğına ve ormancısına Cumhuriyet tarihinde indirilmiş 
en ağır darbedir. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Orman cemiyetleri kong
resine gidip konuşsaydın ya. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Şimdi arz ede
ceğim. Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşım «Orman Mühendisleri Odası
na gitseydin» dediler. Onun için burada arz ediyo
rum; Sayın Bakan gittiler, gördüler. Gördüler ki, tek
niğin konuşulmadığı, ormancılığın konuşulmadığı 
böylesiine kalabalık bir mühendis kitlesinde,' sadece 
Rusculuk ve Çincilik münakaşasının yapıldığına Sa
yın Bakan şahit oldular ve müdahale etme ihtiyacını 
duydular ve bunu dışarıdan öğrendim; ama, gördü
ler ki, burada ne kendileri var, ne biz varız, ne de
mokratik düzen vardır, ne Yüce Parlamento vardır. 
Orada sadece Mao vardır, Lenin vardır. İşte Türki
ye ormanlarında ve Türkiye ormancılığında bugün 
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oda ve özelikle dernekler vasıtasıyla etkili yere ge
tirdiğiniz, işletme müdürü yaptığınız ve en iyi yer
lerde bölge şefi yaptığınız .teknik elemanlar bu. İşte 
16 milyon orman köylüsünün h'ak ve menfaatleriyle 
devlet adına onlarla temas eden bunlar. Sayın Ba
kan elbette k* burada gelecek, bunu anlatacaktır si
ze. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, toparlayın lütfen, 
süreniz doluyor. 

HASAN EKİNCt (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim, toparlıyorum. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Esas 
Maocu sizsiniz. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Biz Atatürklü
yüz, ne Maocu, ne Leninciyiz. 

Sayın Balkan, sliz siyasi bir kişisiniz. Geçmişteki 
birçok balkan gibi kısa bir süre sonra siz de aramı
za dönebilirsiniz; ama, emekli olsalar dahi orman 
teşkilatını ve meslektaşlarını tarumar eden, zulme
den, acımasızca kıyan, görevlerini kötüye kullanarak 
geleneksel birliği ve beraberliği bozan, meslekte düş
man kamplar yaratan bu acımasız yöneticilerden he
sap sorulacaktır. Ömürîerinin son günlerinde dahi 
dert yanacak bir meslektaş bulamayacaklardır. 

1979 yılı bütçesinin ormancılık camiasına hayırlı, 
uğurlu olmasını dilerken, bu bütçenin Orman Bakan
lığının çarpık politikasına rağmen yıllardır oturmuş 
ormancılığı ve onun güzide ormancıları tarafından 
en iyi şekilde yürütüleceğine dair inancımı teyit eder, 
Adalet Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum.. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Tev-

fik Fikret Övet, buyurun. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Hilmi İşgüzar Sinop' 

tan Halk Partisinden aday oluyormuş. 

CHP BRUBÜ ADINA TEVFİK FİKRET ÖVET 
(Sinop) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1979 
Mali Yılı Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde, Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek 
için söz aldım. Grubum adına Yüce Meclisi ve Or
man Bakanlığımın değerli mensuplarını saygı ile se
lamlarım. (CHP sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konuşan söz
cüleri, bilhassa AP sözcüsünü, kendisini yakınen ta
nıdığım, iyi bir ormancı olarak bildiğim Ekinci'yi 
dikkatle dinledim; ama aynı kanaatte, aynı fikirde 

olmadığımı arz etmek isterim, (CHP sıralarından 
«Bravo») sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bizim neslimiz, bizim ku
şağımız daha ilkokullardan bu yana, orman sevgisiy
le, ağaç sevgisiyle yetişti. İlkokula gittiğimiz zaman 
duvarlarda, «Ağaç yurdun süsüdür» dendi, «Yaş ke
sen baş keser» dendi, «Ormancı yurdun gülüdür»! 
dendi, o devirlerde, bilhassa Cumhuriyetin ilk devir
lerinden, bugüne kadar hep orman sevgisi aşılandı, 
hep orman süsü aşılandı, hep ağaç sevgisi aşılandı; 
ama o ormanların altında bugüne kadar yan aç, yarı 
çıplak yaşayan orman köylüsünün derdine kimse el 
atmadı. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

1946'da çok partili devreye girdiğimiz zaman, po
litikacı 4 yılda bir orman köylüsüne gitti, sırtını sı
vazladı; korkma ben yanındayım dedi; ama seçim 
bitti, yine, orman diye bağırdık, yine ağaç diye ba-. 
girdik. 

Değerli arkadaşlarım, orman tamam, ağaç tamam; 
ama ağaçtan da evvel, ormandan da evvel o orma
nın altında yarı aç, yarı çıplak yaşayan insan mü
himdir. Kalbinde insan sevgisi olmayan, kalbinde in
san aşlkı olmayan insan hiçbir şey yapamaz. İlk defa 
Üçüncü Ecevit Hükümeti zamanında, Orman Baka
nı elindeki bu çok değerli kadroyla... (Gürültüler). 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
İkinci Ecevit, üçüncüsü yok. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Hiç bo, 
şuna çatlamayın, 1981'e kadar Ecevit Hükümeti iş-. 
başında, sizi burada bar bar bağırtacağım. (Gürül
tüler). 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Eczacı 
Orman Bakanı. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz yerinize, müdaha* 
le etmeyün. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, ilk defa Ecevit Hükümeti ve Ecevit 
Hükümetinin çok değerli Orman Bakanı, elindeki 
mümtaz kadrosuyla,... 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Eczacı 
Orman Bakanı. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Ne or
mancılar gördük ki, bu Türkiye'ye ihanet etti. Bir" 
Cavit Dinçel misıalini bu Parlamento unutmaz. Söy-
letmeyiin beni. Bir Turan Kapanlı'nın yaptıklarını an
latırsam yüzünüz kızarır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — An
lat, anlat. 
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TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Yüzü
nüz kızarır. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, «idevlet ormancılığı») dedi; ama^bir 
ekip, kalbinde insan sevgisiyle «devlet ormancılığı 
değil, halk ormianeılığı», dedi; (CHP sıralarından 
«Bravo»! sesleri, alkışlar). Orman Köy Kooperatifle
ri vasıtasıyla orman köylüsüne yanaştı, orman köy
lüsüne yaklaştı ve orman köylüsünü insanca yaşaya
bilecek bir duruma, bir düzene getirmeye çalışmak
tadır. (Gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Fik
ret, Tandoğan'a git konuş. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, devam edin lüt
fen, 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Orman Bakanlığı 1969'da, 1595 sayılı 
Yasa ile kurulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Fik

ret, git Tandoğan'da konuş. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Hiç bo
şuna bağırmayın, 

Bugün orman köylüsü kimin kendinden yana, ki
min büyük keresteciden, büyük vurguncudan yana 
olduğunu gayet iyi biliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1595 sayılı Kuruluş Yasası
na göre, ormanların korunup gözetilmesi, doğal den
genin sağlanması açısından erozyonun önlenmesi, eko
nomik, sosyal ve teknik gereksinmelere göre yetişti
rilmesi, nitelik ve nicelik itibarıyla geliştirilmesi, üre
timin devamlı, verimli, rasyonel biçimde tüm ülke ge
reksinmesine cevap verecek biçimde geliştirilmesidir. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Övet, 
hiç korkma, Halk Partisinden İşgüzar hiç aday ol
maz* 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Sayın 
Barutçu, Sayın Barutçu beni herkes iyi bilir, ben ha
yatta kimseden korkmadım; bana vızıltı gelirsiniz. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Üçüncü Ecevit Hükümeti
nin ve Orman Bakanlığının programında ormancılık 
hizmetleri ise şöyle sıralanmaktadır : 

Ormanların korunup - gözetilmesinde, geliştirilme
sinde, ağaçlandırılmasında Orman - Köy Koopera
tifleriyle yakın ilişki içinde o|ma!k; orman alanlarında 
Orman - Köy Kalkındırma Kooperatiflerini destekle
mek; orman, köylüsünün yüksele gelir düzeyine ve 

güvenceye kavuşturularak, onu ova köylüsünün sevi
yesine yükseltmek bunun için özel programlar uygu
lamak; ormancı ve köylü uyuşmazlıklarını gidermek 
amacıyla tüm önlemlerin alınması ve kadastro çalış
malarının hızlandırılması; orman niteliğini yitirmiş 
alanların yasa uyarınca orman sınırları dışarısına çı
kartılarak çiftçilik için, meyvecilik için orman köy
lüsü yararına sunmak; orman ürünlerinin Orman Ba
kanlığının desteğiyle kurulacak Orman - Köy Kalkın
dırma Kooperatifleriyle sanayide değerlendirilmesini 
sağlayarak yurt içi ve yurt dışında pazarlamasına 
olanak vermek; ormanların korunup gözetilmesinde 
orman içi ve kenarı köyleriyle işbirliği yaparak daha 
etkin olmak, şeklinde özetlenebilir. 

AHMET GÜLTBKİN K1ZILIŞIK (Zonguldak) 
— Başka hatiplerin konuşmalarına benzetmeye çalış
ma, herkes seni sever. 

BAŞKAN — Müsaade edin, hatip konuşmasını 
tamamlasın. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Gerek 
Bakanlık Kuruluş Yasası, gerekse yeni Hükümeit prog
ramına Orman Bakanlığının yaklaşım biçimini, bir
kaç dev projesiyle öğretmek, Sayın AP'lllere bildir
mek isterim. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, hep bağırdınız «Vahidi fi
yat» diye, «Devlet Orman İşletmesi» diye. Bakın be
ğenmediğiniz bu yeni yönetim neler getirmiş : 

Toplumsal kalkınimada gençlik projesi : Başba
kanlığın emriyle, Gençlik Bakanlığının önderliğinde 
oluşan, 5 000 öğrenci gendin tatilde iş bulmasını te
min için bir proje hazırlanmıştır. Orman Bakanlığı 
bunun 2 880 kişisine iş vermiş ve bu gençlere derhal 
iş bulmuştur. 

Orman - halk kavgasını tüketmek, ormancılık sa
halarının kapanın elinde kalmasını öhlemek amacıyla, 
ilk kez üniversitelerarası ve bakanlıklararası akade
mik ölçüde, orman kadastrosu gerçekleştirilerek, or
man yollarını saptamış ve uygulamaya geçmiştir. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Ayan
cık'ta bir fabrika var, Orman Bakanı Sinop'a yeni bir 
fabrika yapacak. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Ayan
cık'taki 2 fabrika yetiyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin hatibe lütfen. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Bakanlık 

Kuruluş Yasasının iki yılda bir toplanmasını emretmiş 
olmasına karşı, bugüne kadar hiç toplanmayan 
Ormancılık Yüksek Danışma Kurulu 9 - 1 4 Ekim 
1978 tarihleri arasında çok üst düzeyde, bilhassa üni-
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versite öğretim üyelerinin katkısıyla toplanarak ka
rarlar almış, sonunda ormancılık için övünülecek 130 
sayfalık bilimsel bir eser doğmuştur. 

Orman - halk; ilişkilerindeki yaklaşım biçimiyle, 
inandırıcı girişimleriyle, yangına hassas orman bölge
lerinde yeni ve etkin önlemler alınmıştır. Biraz evvel 
değerli AP Sözcüsü orman yangınından bahsetti. 1977 
yılında bu memlekette 43 076 hektarlık, orman yan
mıştır. Buna karşılık 1978 yılında yanan saha 12 000 
hektardır, aradaki fark 32 000 hektardır, 32 000 hek
tar içindeki yetişmiş ağaç, 30 yıllik Orman Bakanlı
ğının cari giderlerini karşılar. (AP sıralarından 
«Bravo Fikret» sesleri) 

Meriç projesi : 146 kilometre uzunluğunda 6 641 
hektar alanın 4 169 hektarında hızlı gelişen türlerde 
yapılacak ağaçlandırmalarla hem yurt ekonomisine 
katkılar sağlanacak, taşkın zararları önlenecek, estetik, 
turistik yeni değerlerle Yunan hududuna yakın turis
tik bölgeler ihya edilecektir. * 

Keban Barajı : Enerji Bakanlığıyla koordineli ola
rak baraj önüne uzatma, erozyonu önleme, yöre ikli
mini değiştirme yanında, ekonomik amaçlı orman
lar kurmak: gayesiyle geniş kapsamlı ağaçlandırmalar 
başlamıştır. Bozuk ve atılmış orman sahalarında yo
ğun kültür metodu uygulanarak endüstriyel ağaçlan
dırmalar hızlı gelişen türlerine dönüşmüştür. Bu uy
gulamasıyla, 1984 yılından sonra, petrol ithal belası 
gibi, odun hammaddesi ithal emekten bu memleket 
kurtulmuş olacaktır.. 

Karadeniz projesi : Ormancılık tarihinin en bü
yük projesi.. 1975 fiyatlarıyla, 97 milyon doları dış 
kredi olmak kaydıyla yaklaşık 25 milyar Türk Lirası
dır. Proje, 16 orman başmüdürlüğüne 105 bin kilo
metrekare orman alanını kapsamaktadır. Bu projeyle 
6,5 milyon metreküp kabuksuz yuvarlak odun üretme 
olanağı doğarak, proje yöresinde 162 bin hektarlık 
alan ormanlaştırılacak, orman köylüsü c/( 80 daha 
çok iş bulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, makineleşme bakımından 
1978 yılı Orman Bakanlığının en parlak dönemidir, 
sizlerin 40 yıldır yapamadığınızı bu kadro bir yılda 
gerçekleştirmiştir. (AP sıralarından alkışlar) 

Brezilya kredisiyle 610 damperli Mercedes kam
yon akmıştır. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Biz ısmarladık.onları. 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Devamla) — İtalyan 
kredisiyle 146 Catarpillar dozer ve Kanada kredisiyle 
alınan 151 greyder Deniz Nakliyatı Türk Anonim 
Şirketi gemileriyle Türkiye'ye getirilmektedir. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Enkaz ne oldu, enkaz? 

ALİ İRFFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Ayan
cıkla bir fabrika aldın, kaplama tesisleri de dahil. 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Devamla) — Bu Hü
kümetin dışarıdaki itibariyle ve Orman Bakanı ve 
kadrosunun dışarıya sattığı ürünleri çok iyi değerlen
dirmesiyle bu makineler alınmıştır, yoksa sizin 70 
cehte muhtaç bıraktığınız hazineyle değil. (AP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığının en bü
yük yatırımlarından birisi de; Or - Kop Orman Ba
kanlığı orman köy kooperatiflerinin birlikte oluştu
racakları endüstriyel projelerdir. Ağacın kesiminden 
yurt içi ve yurt dışı tüketiciye ulaşıncaya kadar ya
pılacak tüm işlevleri içeren projelerdir. 

Or - Kop Devletle halkın işbirliğini Köy - Kent 
de halk sektörü olgusunu vurgulayan projelerdir. Bu 
projeler, Hükümet programında yer alan ve geliş
meyi köyden başlatmayı amaçlayan, çalışanın, işçi
nin yönetime katılmasını gerçekleştiren projelerdir; 
Cumhuriyet Halk Partisinin yıllardır vurguladığı 
«En büyük değer emektir» iddiasını gerçekleştiren 
projelerdir. Bu projeler de orman ürünlerinin, Or
man - Köy kooperatiflerinin değerlendirilmesidir. 
Yurt içi ve yurt dışında pazarlanmasının devletçe des
teklenmesi gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin anail-
kesi gerçekleştirilmektedir. Bu proje ile ilk etapta 24 
farklı yörede orman ürünlerini, işleyen fabrikalar ku
rulacak, 1 243 köyde 558 bin kişiye hizmet götürüle
cek, yaklaşık 7 bin kişiyi işlendirme olanağı yaratı
lacak, yalnız yılda 564 milyon zirai işçlik ücreti öde
necektir. 

Uygulama sonunda 1978 verileri ile yılda 4 mil
yar 268 milyon katma değer yaratılacaktır. Bu uygu
lamasıyla kooperatifler ve ormanın ekonomik gücü 
artacak, orman köylüsünün cebine, alınterinde, eme
ğinde eli olan aracı, tefeci, kaçakçı ortadan kalkacak, 
geliri kendisine kalan orman köylüsü, devletle işbirliği 
halinde orman varlığımızın korunması.ve geliştirilme
sinde önemU katkısı olacaktır. (CHP sıralarından' 
«Bravo» sesleri) 

Bu projelerin gerçekleştirilmelinde % 15 kaynak, 
Orman - Köy kooperatiflerinin öz kaynaklarından 
sağlanacak, % 85*i ise Or - Koy kanalı ile ve Orman 
Bakanlığının diğer yatırım harcaması olanakları ile 
gerçekleştirilecektir. Bu projelere sadece 1978'de Taş-
kesti - Bolu'da başlanabil'miştir; diğer projelerin ise 
1979 yılında arsaları satınalınarak altyapı hizmetleri 
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tamamlanacak ve 13 projenin inşaatına başlanacaktır. 
Tüm projelerin iç ve dış menşeli makineleri ithal edil
miş yerleri de istimlak edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığının en bü
yük projelerinden birisi de; «Tüketiciyi Koruma Pro
jesi» dir. Her ne kadar sağ partilerin, bilhassa Adalet 
Partisinin işine gelmezse de bu, Orman Bakanlığı 
bunda büyük bir adım atmıştır, kendisini burada gö
nülden kutlarız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
-— Fikret, sen de inanmıyorsun bu işe ya; kâğıtta ya
zıyor. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Fakir 
halkımızın konutu, konutunun kapısı, camının çerçe-
ves'i, damına çatı yapmak için fakir fukara halkın, 
'bilhassa taşrada marangozluk, mobilyacılık yapan o 
fukara esnafın kontrplak alabilmek için, yonga lif 
alabilmek için büyük vurguncunun, büyük tüccarın 
yanında canı çıkardı. Ne yaptı şimdi Orman Bakan
lığı? Yurdun muhtelif yerlerinde orman mağazaları 
açtı, nasıl ki Sümerbank mağaza açıyorsa, Orman Ba
kanlığı da şimdi, bilhassa geri kalmış yörelerimizde 
orman mamullerinin satış mağazalarını açtı. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Mobilyalar ne 
oldu? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Bugün 
metreküpünü Orman Bakanlığının satış mağazaların
da 12 bin liraya aldığımız yonga lifi piyasada 27 bin 
liraya satılmaktadır. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Aracı
lığı siz yapıyorsunuz. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Devlet 
aracılığı kaldırmak için, bu Bakanlık aracılığı kaldır
mak için bu mağazaları açtı. Bugün eğer piyasada 
Ayancık suntası 17 bin liraya satılıyorsa, bu Bakan
lığa dua etmek mecburiyetlimiz vardır, yoksa De-
mirel kardeşlerin suntası 30 bin liraya satılıyordu 
Tüfkiye'de. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN —• Sayın Övet, lütfen toparlayın, süre
niz doldu. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir noktayı daha belirterek buradan 
inmek istiyorum. Sayın Ekinci, Or - Köy kredileri
nin 1977'de 737 milyon , lira olduğunu ve bunun 
Or - Köy kooperatiflerine adalet içinde eşit olarak 
dağıtıldığını söyledi. Buna kimse inanmaz. Or - Köy' 
ün 737 milyon liralık yatırımının en az 400 milyonu 

eski Orman Bakanı Turhan Kapanlı'yı senatör seçti-
rebilmek için Ankara'da özel surette kurulan aile 
kooperatiflerine verilmiştir. Bilhassa Ankara ilçele
rinde bazı paravana kooperatiflere verilmiştir; sırf 
Turhan Kapanlı'yı senatör seçtirebitaek için. 

Yine Sayın Ekinci burada, Orman Bakanının me
mur kıyımından bahsetti. Sayın Ekinci, saz ormancı
sınız; Cavit Dinçel misalini Orman Bakanlığı men
supları hayatı boyunca unutmaz. 

Değerli arkadaşlarım, istediğiniz kadar bağırın, bu 
Bakanlık 1981 yılına kadar orman köylüsüne hizmet 
etmek için işbaşındadır. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığının... 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Ecevİt Hü

kümetinin müdürüne laf atıyorsun; ayıp ayıp. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Barutçu, 
Barutçu.... 

ıBAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın Övet 
lütfen. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — Bu Par
lamentoda yenisiniz. Size bir şey hatırlatmak isterim; 
bir partinin hasbelkader dahi olsa Genel Yönetim 
Kurulunda görev alan insan Parlamentoda sataşmaz, 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Parlamentoyu saygıy
la selamlar, 1979 yılı Bütçesinin Orman Bakanlığına 
ve tüm orman köylüsüne hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Övet. 
Şahısları adına... 
ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, buyurun. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Efen
dim, Sayın Övet'ten bir şey öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onu Sayın Bakandan so
racaksınız. İleride bakan olursa sorarsınız efendim. 

Şahısları adına lehinde Sayın Zekî Eroğlu?.. Yok. 
Sayın Altan Tuna?... Yok. 
Sayın Hasan Ali Dağlı?... Yok. 
Sayın Sami Gökmen?... Yok. 
Sayın Çağlayan Ege?... Yok. 
Aleyhinde Sayın Şükrü Abbasoğlu, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Abbasoğlu. 
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 
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Zamanımızın müsaadesi ölçüsünde, ormancılığı
mızın bazı ana konularına ve sorunlarına değinmeye 
çalışacağını. 

Doğal kaynaklarımızın başında gelen ormanları
mız saha ve nitelik yönünden maalesef yetersizdir. 
Ormanlarımıza yönelik çeşitli zararlı eylemler dur
dur ulamanııştır. Ardı arkası kesilmeyen bu eylemler 
sebebiyle ormanlarımızın sahası daralmış, doğal den
gesi bozulmuş, verim ve üretim gücü azalmıştır. 
Bunların sonucu olarak da ormanlarımızdan beklenen 
çeşitli fonksiyonlar, direkt ve endirekt, fayda ve hiz
metler yeterince yerine getirilemez olmuştur. Her yıl 
tomruk ve kereste açığımız kabarmaktadır. Tomruk 
ve kereste fiyatları mütemadiyen yükselmektedir; fi
yatların yükselmesinde idarenin hatalı uygulamacının 
da rolü vardır. 

Bilindiği gibi, idare satışlarda artırma usulünü 
uygular; artırma sonucu fiyatlar astronomik boyut
lara ulaşır. Devlet, demiri ve çimentoyu artırma usu
lüyle satmaz da tomruğu ve keresteyi bu usulle sa
tar; bunu anlamak mümkün değildir. Bu konu üze
rinde önemle durulmalıdır. 

Mevcut ormanlarımızın 2/3'ü verimsiz bozuk ve 
üretim gücünden yoksundur. İşte ormancılığımızın 
tüm güçlükleri ve sorunları ifadesim' bu rakamda ve 
bu oranda bulmaktadır. Lafla peynir gemisi yürümü
yor. Bu oranı olumlu yönde değiştirebiliyor musunuz? 
İşte bütün mesele buradadır. 

Değerli milletvekilleri, çok acıdır; halen ülkemiz
de ne miktarda orman bulunduğunu tam olarak bile
memekteyiz. Orman varlığımız bilinmeden, temel po
litikaların saptanması mümkün değildir. Sınırları 
belli olmayan ormanların elbetteki korunması da ko
lay değildir. Had safhaya varan mülkiyet ihtilafları, 
köylü ile idareyi karşı karşıya getirmiştir. İstediğiniz 
kadar , köylüden yana olduğunuzu iddia edin; sınır
landırma sorunu çözümlenmeden, kendinizi köylüye 
eziyet vermekten kurtaramazsınız. 

Daha yapıcı bir tutumla zaman kaybetmeden bu 
soruna mutlaka eğilmek lazımdır. 

Orman - köy ilişkileri konusu da büyük önem 
taşıyor. Orman içi ve civarındaki 16 bin kadar köy
de 12 milyona yakın vatandaşımız bin bir güçlükler 
içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu kitleyi 
ormana zarar vermeyecek bir duruma getirmek ve 
bunun için gerekli tedbirleri almak lazım. Nasıl ola
cak bu iş?.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 27 yılda ne
den almadınız? 

| ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Kardeşim, 
ben hiç kimseyi itham ederek konuşmuyorum; lütfen 
sataşmayın. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, müdahale etmeyin lüt
fen. Devam edin efendim. 

ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Sorun öyle 
kolay çözülecek gibi değil. Köy - Kent gibi, hayali ve 
uydurma projelerle sorunun üstesinden gelmek müm
kün değildir. Belki kendimizli bir süre avutup kandı
rabiliriz; ama orman köylülerini kandırmak kimsenin 
kârı değildir. 

Orman köylerini sadece orman teşkilatının 
gücüyle . ve orman kaynaklarıyla kalkındırmak 
mümkün değildir. Kendimizi hayale kaptırmayalım!. 
2/3'ü verimsiz ve üretime kapalı olan ormanlık yö
relerde, köylüye verilebilecek pek fazla bir şey yok
tur. Biz konuya çok öepıheli, uzun vadeli, karmaşık ve 
milli seviyede bir hükümet sorunu olarak bakmakta
yız. Kısır görüşlerle bu soruna da bir çözüm yolu bul-

I inak mümkün olamayacaktır. 

Ormanların korunması ve işletilmesi kadar, orman 
ürünlerinin en iyi bir biçimde değerlendirilmesi de 
büyük önem taşımaktadır. Maalesef bu ürünleri yete
rince değerlendirmek mümkün olamamaktadır. Ha
talı kullanma ve israf, en çok yakacak odunu konu
sunda kendisini göstermektedir. 

Türkiye'de ormanlar bacadan çıkarılıyor dersem 
beni yadırgamayınız. Batı ülkelerinde sanayide kul
lanılan odunu biz ilkel bir biçimde, yakmakta devam 
ediyoruz. Orman tahribatında yakacak sıkıntısının 

I önemli bir rolü vardır. Bu konuya da mutlaka önemle 
eğitmek gerekiyor. 

Bir de, çoktandır lafı edilmeyen karakeçi sorunu 
var. Sayısı 22 milyona ulaşan bu keçiler, ormanları 
ve özellikle baltalıkları perişan etmektedir. Keçiler 
ormanda dolaştıkça ormanları korumak ve teknik 
ormancılığa geçmek mümkün olamayacaktır. Keçi 
üreticilerini mağdur etmeyecek şekilde soruna mut-

I laka bir çözüm yolu getirilmelidir. Batı ülkelerinde 
tek karakeçi göremezsiniiz; akıllı yörttemlerce tasfiye 
edilmişlerdir. Bizde ise ormanlar maalesef keçiye fe-

I da edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da personel konuları 
üzerinde durmak işitiyorum: 

Hatalı tutumlar sebebiyle, Bakanlık, elinde bulu
nan teknik güçten yeterince istifade edememektedir. 
Bu konuya önemle parmak basmak istiyorum. Ra-

{ hatlııkla söyleyebilirim ki, 5 bin civarındaki teknik 
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personellin yarisınıdan pek çoğu bürolarda atıl vazıyet
te işsiz güçsüz oturmaktadır, ya da kızak yerlerinde 
zaman öldürmektedirler. Asli 'hizmet yerlerinde yeteri 
kadar eleman göremezsiniz. Görev yerleri çoğu kez 
münhaldin Bir de bürolara bakınız, tıklım tıklım 
doludur. Tekhİk güç heder edilmektedir. Bu da sa
vurganlığın bir başka şekli değil midir? 

Ormantılğın temel hizmet yeri olan bölge şeflik
lerinde eleman bulamazsınız; bulduklarınız da kısa 
bir süre sonra bir yolunu bulup masanın ve büronun 
yolunu tutarlar. Genç denilecek yaşta ve en verimli 
çağlardla alsıli hizmet alanlarına veda edilir. 

Öte yandan, sık sık yapılan nakil işlemleri teknik 
personelin başını dönidürür, personeli perişan eder. 
Daha yöresini ve ormanları tanıma fırsatı bulamadan 
derigini sarmak zorunda kalır. Ormancılığın ileri ol
duğu ülkelerde, mesleğin bir gereği olarak, 15 - 20 
yıl geçmeden kimsenin yeri değiştirilmez. Bizde 1 yıl 
içinde 3 defa, 4 defa yer değiştirenlerin sayısı bir 
hayli fazladır. Şimdiki Hükümet döneminde personel 
hareketleri daha da ölçüsüz boyutlara ulaşmıştır. 

" Şimdiye kadar sürdürülen hatalı personel politikasına, 
bu defa başka görüşler ve başka tutumlar eklenmiştir. 
Görev değişikliklerinde, ehliyetten ve liyakattan çok 
politik tercihler rol oynamaktadır. Başarılı personeli, 
sırf başka görüş taşıyor diye mağdur etmek insafla 
bağdaşamaz. Nerede ise yeri ve görevi değiştirilmeyen 
personel kalmadı. Kardeşlik ve barış böyle mi sağ
lanacak? «Kamu kuruluşlarında rozet ayrımına mey
dan verilmeyecek» diyenler, bu haksız uygulamalar
dan hiç de mi rahatsız olmuyorlar? 

Sayın Orman Bakanı geçen yıl burada «Personel 
hareketlerinde ölçülü olacağız» demişlerdi. Bu sözün 
ölçüsüzlük anlamına geleceğini biz nereden bilecek
tik? Personel hareketlerine yön vermede Orman* Mü
hendisleri Odasının da rolü ve baslkıisı olmaktadır. 
Oda, Bakanhk üzerinde adeta Demökles'in kılıcı gi
bidir, ideolojik görüşleri istikametinde Bakanlığı et
kilemeye çalışıyorlar. 

Şimdi bir örnefk sunmak istiyorum. Sunacağım bu 
örnek, Orman Mühendisleri Odasının aynen bülte
ninden alınmıştır. Sayın Bakan geçen yıl Oda'ya ia/dei 
ziyarette bulunuyorlar. Bu ziyarette elbetteki bir 
anormallik yoktur. Vaktiyle benim de Oda Başkanı 
bulunduğum dönemlerde, böyle karşılıklı ziyaretler 
yapılırdı. Ziyaret sırasında Oda Başkanı Sayın Ba
kana: «MC dönemlinden kalma faşist kadro en kısa 
zamanda ekarte edilmelidir» diyor. Sayın Bakan da, 

«İstihsal mevsimi sona ersin, istediğiniz yerine gele
cektir» 4iyor. Aynen bu haber bülteninden aldım 
bunları. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bravo Ba
kan, tebrik ederim. 

ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — İşte Orman 
Bakanlığının personel politikası bu esasa göre yü
rütülmektedir. Yazık, çok yazık. 

Oda, aidat aldığı kayıtlı üyelerini faşistlikle itham 
ediyor; Sayın Bakan da, «kimdir bu faşistler?» diye 
'Sormuyor. Nerede kaldı Oda'nın yapıcı, birleştirici 
ve koruyucu fonksiyonu? 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur. 
ŞÜKRÜ ABBASOÖLU (Devamla) — Sona gel

dim efendim, tamamlıyorum. 
Sayın Ormanı Bakanı, işe başlamak için istihsal 

mevsiminim sonunu beklediğini ifade ediyor. «Faşist» 
denilen kişiler şayet görevlerinde başarılı değillerse, 
neden hemen görevden alınmayıp da, istihsal mevsi
mimin sonu bekleniyor? Yeteneksiz ve başarısız per
sonelle istihsal işlemlerini yürütmek nasıl mümkün 
olabilecek? 

Çelişkilerle dolu olan bu tutuma, hangi açıdan 
bakarsanız bakınız, hayal kırıklığına uğramaktan 
kendinizi kurtaramazsınız. 

Ananevi bir kardeşlik havası içerisinde yaşamaya 
ve çalışmaya alışık olan ormancı personelin kaderini 
çarpık fikirlilerin iradesine bırakmayınız. Bakanlık 
otoritesinden odalara ve derneklere taviz vermeye 
kimsenin hakkı yoktur. Hepinize saygılar sunuyo
rum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbasoğiu. 
Sayın Bakan, 'buyurun efendim. (CHP sıraların

dan alkışlar) 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN ^Kastamo
nu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Ormian; Bakanlığının: 1979 senesi Bütçesli hakkımda 
değeri partfamranlterfleriiin (kfonjuışmıalaırını dikkatle izlie-
dîm> Bizüm; 'bir senjelîk çalışmalarımızı tenkit edjen ve 
bâr senjellilk çaıhşmaılarımıizı ibaşamyla Nitelendiren bü-1 

ıtiüın parllamierıjter arkadaşlarımla teşelklk|ür eldenim, 
TıemlklMeran tülrnlüne teker itekler cevap Vereceğimi. 

Yalnız, Ibülgtüını Onman; Balklanhğı nle durumdadır, aca
ba ne yıapmak, listüytoruz, neler yapacağız, neler plan
ladık, lilik diefa bunlardan bahsetmek isterim. 

IBlir değerli AP'I aırkıaldaşımiin burada lbahse!t!tiiğıi' 
tayin vie makjiier hakikınldia bir lilkli söz sıöyiemek, iste-: 
ıü(mv Gecen Is'ene, ayini giünü aııınıisııyoıiuirn; yüne o de
ğerli arkadaşım, bu ön; sırada oturuyordu ve taiyin ve 
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nakliler !halk|lyn|da «bana, «site de tayin makiil yapaicaik 
malsınız?» Icfâyıe sortnuşto. Ben de, Adalet Partillerlin 
yaktığı taiyiinlerüflii ıidkjoıiuinaı ktfmjayajcağıımı söylemliş-: 
itim;. SSözKifmiü tiultıulylorulm; 1976 senesinde AldaM Par-
fCii ıBalkıanuıaa yapltığı tayini adetli 20(68 İklimi; 'h'izıim yap
tığımız 'ialyiin 1>60|1 kiilşi. Derndk, İki, daha alacağımıiz 
da var. 

A s i ımıelsiele bu *aiylin ve naikülleride ıdjeği; mühim 
ölam mesele, idemek; k|i A*dafldt PaıntıiÜ aitjkaldaişlarım 
Orman Bakanlığına rah!a!tça giireMiiyoı-lar ve Orman 
İBa'kainlliğınJda yapıları, tayin; ve nalldiierli isim üsim alıp 
tarakla dkjuyorlar. , 

ıBeq yiınle ihatalarımı ıtiazdlelmjelk; îstsiyoruim. Bum
dan çok övveî Ibiır 'değerli Gumhuırliydt Halk Partili imlili-
letvekiiti, Oıtoam iBıalkamlığıma '(jBııralkım böyle vdsUlka-
îarı asan* Mim; almayı, lba£i raikia|mtera söyltemiseyi) WLn 
mdseldyli izlaıh dtımelk ligini girtmiiş ve tmjaalbsef Ortmam 
Ba)kanlığı|n!da o Cumjhuröydt Halk Partili mildtveMİ 
IdBövutnügtlüır. İşjte o zalmjanlkji dülşünlcelyfe, şlümidlîkd 
Culm|hwilyöt Halllk Patisimin Balkıamlığınıra a'ralsındalkii 
farfkj (bunalda MMlrr^elk liderlim. 

IBir sözıaü, «H 978 senıdsinlde Orman Balklanlığı maaş 
veîrettTiedi» Icteldfi, «hatta Halik Bafflkasındam para aldı» 
kkkfi. Oriman Balkıanjığı Halllk, Bankasından, Ibk kuruş1 

patfa adknalmışıtıır,; maaşlarımı da ıvermiiışltliır, ibotrüunu da 
vermiştir. Nereden bu ralkamı aldı, nereden bu bilgi
yi aldı, bi'lejmlilyoTutmı̂  

(Ikjinjoi iblir ikanu§ima>si'nida, «O,r-Kop projelerimin 
'pljamülalmialdian, geçtrnjddiiğilnli 'sJölylteldli, Delvleit Plarıilialmıaı-
danj, Or - Kop piriojett'eni, eğer, nııeralk edip aîldılarSa, 
IDöridiüjnlcIü, 'Boş Yılhlk; Planlda varıdır, Or-Kop prtoje-
îerliinjim 1979 isemelslnide Ddvldt Pl anlama Teşlkilaltmüa 
da yapıİmjalsı üçün karar alırılmiişftır. 

Muhterem; mfillöttvelkliMlerji, Devldt PMlairnaldanı, bi
zini bütçede yalkısnldığılrruz şu üdii: dedik, !ki, «Orjmani 
iBalk&nlığınım Türlk)iıye'id|elk|i (orimasriaırı çok daha fazla 
ağajçlamldinmıaiyia gülcü var; asmıa Devldt Planlama 'bize 
bir ıtlünllü 47 C|0|0i h'dkjCarldain fazla yerti ağaçlanldııimla 
olanağı ıvöflm|ily)otf.ı« Blizfömi yakınfclığıim:ı|z buydu. Yok
sa, Devlet Planlamıa Telşklâitından ayrı bir düşünce
miz yok, Devldt Planlama Teşkilatımdan aıyrı ibir ba-
Manfık. değil ıbu iBalkaınlılk, 

OegerılÜ! 'arkaldaşlarıım,, 1978'ide Onman Bakanlığı, 
şimldliye kaklar (tasavvur dajbi edim|dyen huJylülk; yvjo-
jeHenio i k ibaişlaınlgıcınt yaptı. Bunlları telkjer t'elkler an-
lartmjaık \iaJCerimı ive 'aînlaltajcağum, dia. 

<ALt İRFAfN HAZNEDAR (Kütahya) — Anlat, 
arialt. 

ORMAN IBAKANI VEODt İLHAN (Devaimaa) — 
1978 'senıeslinıdıe... Bkiaz dalha laf altarsanız, suntaldan' 
rahatça bahsedeceğl'm. 

»AUt İRFİAN 'HAZNBDAR (Küitlahiya) — TalbiÜi, 
italbjü-, iiginliz o zattan. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) — 
1978 senöskıldle Ortrnkn Balkıanhğ^ m fbüyülk, fflsltihsali 
yaptı, 8 imiiyjon, m©treik|ü!pe ya|k;i|n. 1978 sendsiimlde Or
man IBaÖdaıriilığı şlilmklye İktidar lonrrtan ^ÖıyİileiriMrı 
yapılış olduğu KlşjçtiHtğe en Ibüyülk ütalöti ödetdü; 7mıil* 
yar 90q mliyarı cdvarımlda;. iBu (m|ilk|tar 1977'den 3 m i 
yar 3QQ ımSilyoa liıria f azlaldır. 

il 978 isertesmlde Onnıaip Balkanlığı 450Û (km. ydl 
yapltı.: Bunıunı 150Ö tkjm,̂ ! 'oılmıan, köyletri yoludur, 272 

(köye yeni yol ıgüıtimiiş, 382 Iköyjüinı parçasına, ıköyüta ma-
(haieslinie (yeani yol gSltm|i#ir. Bir arfkıaldiaişımıiııı dediği 
Ĵilbi, Onm|an, Ba|kan|lığıpda 1978 senesi, yanığının en 

aız oldluğu senddıir. Bunlu geı^^eştirimlelk için Orman 
'Balkanlığı 3112 Itaioe yanlgın sonkUülrtae «Öclilbi ik|uırmu§llur; 
tou dfciplıeıide 6312 (kjişft çalıışjtıiıimıştır. Bumdan Ötie, büit 
ttün yangın ikuıtelerii yemi toaişjtan «Hdem ıgeçirolmıiş, 218 
yenji yangın kiulesi liliajvie eldiilmişstiıı. Bu yangın Ikjul©-' 
lerjinlin! airasınkla teMz ağı ikurulmuiş, 13i70ı yemi ıtet-
ısliz aÜınlmı̂ tiir. Bunıum sonlucu ıdlaralk, 1977 senfesiinde 
43 0(76 hekitlaırfiılkl ormıan yanldığı halde, 1978 Senelsin-
d»e 12 0P0 ihleflcitıairlılk bdır 'oîlmamMk sıahıa arioalk yani-1 

înnıişltiir. 
IDeğerİ imlillleltlvdkiİeırii, ıbu guiZel tiaibloiyu ıdaha daı 

uzatalbliıimi, Ka|daisttr)odıa yapılan gMlşiimfer, 'anatenlaj-
ımam çalüşjmaları, Orrn|ajn BalkanJlığınan aldığı greydier'' 
lier, dlozerler, (kjanTlyloniar; 'bültün bu ıglülzel Halblo aca-
ıba Ortmıam Balkjanilığımıın yapmış oldiuğu ibüylük, Ibaşarıyı 
islimgeleıi mıi? ©enlûa Oiimam Balklanllığınıda balsam ne-< 
ıdir? Orni|an Baikanlığınldla 'başarı, Orman Kuruluş Ya-
sasınlda ior^nlantılığın ıtemiel tİkeslinıin ıgerçdkl'eştipilmiesd-
ıdir. ıBu ffiemel 'illk|eler nedıi^? Onm'an, Balkamiığının üç 
İtanje «emöl lilkiesii ıvaocfcUr»? 

IBMlsii iartn|an|arı 'kforufmjajk; diğerii oıimanlılk saha
ları ıg?em%tefrmelkj; üçüncülsüi oilmiainll'arı ltahrip ötnııed'en, 
dilm|anlainq dl̂ oınloimiiye odian kialtlkııisınjı çioğaütmiaik, 

IBu tennefl. dlkölerje ışim|diye fcaldalr mjajsjü yamıaşıinı§l-
tar?, 

IBin raJkafrm 'Vejimjâk iistiytoıruimı: Yalsalarm »Jlnnan-
larta güriüği' 1937 isenöslinldenı 1977 isenıesii sonuna kjav 
(dan Tnüjrlkjîyaldekli ormainHiairida açma, yerleşme, yangın 
ısoıniuiou 1 367 973 ıhiekltaırfılk alan yammuştr; 42 senıedo 
>bu yaıma alana lk|ar§ın, 513 000 heiktarhik 'yer anöaik 
ağaçİalnıdırılmışto^ 'Bunu bir lisita'tisdlkii Tialkamla da söy-
l'eydyim; 1938'den; 1977 senesi sonuna 'kadar Türküye' 
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ide «avımla Allgiilli orman, alanlları % 1124 arttoış, mpy-
vaıtok ve .sdblzeöl'kjîier % 3-8 artımı ş, zeytinlikler % 137 
artimıştiir. Buna fcartşı Tü'i1k|iiye'fdejki ormanlık alan % 36 
azaîmıisjti'r. Öyle ifee başarı nefdiır? Bu çizldiğim Kablo 
şjiımldjye Ikıaldar niiçin geıiçekl'öşefrnjörniiîş'tllr? San-yorulm-
(ki, içarlMnıde 1 seneden Ih'örii şerefle vaziJfe görfdüğjüjm, 
Orfıman B'alkanjlığı (menisupları bu 'teimıel ilfceyfi gerçeik-
'leştirlmjdk 'ifç/irı, ç'clk yoğun ve çdk 'iyi 'bâr çalışıma yap-
irrüişlîandır. Hajtita bu uğur/da bazı loıimanicılar bayatla-
cranı IbıJa Ikaylbejtim'iışferfdfr. Bıüftlün 'bunlara rağmen nl:-
çini başarıya ulaişamadıik? Bunu şu şekilde feaıh eıt-' 
m-ak isitiiyoruımi: 

Orjmanlann sorunları; ıbiiçbir zaman, oılm anıların 
içeaMndö yaşayan, orman köylülslüınlümı sorumlarımdan 
süyuitkmıp Idlüişüınlülemıaz. Onman 'kföyJlülslüjnıüırı sorunla^ 
anıtnu (hatetmeiden orimıaniarıın sorunlaranii balMımıeni'm 
&n(k|âını yoktur. (tişlüe (bu gerçek şıimıdJye (kadar Ur, ftüırv. 
lü ıgjözjönıüne alınimfataiŞjtıırı. Onman köylüsünün sıorun-
Üarjjnı Ihaflflatmjeik an başteı blir vazıitfie ollmalıfdır; ama 
ıgeçımBş (ilktidarılar, geçmiş Idönjamldeki Ibalkanlılk çalış-
maları bür ifitiırilü bu malkflkalîii gÖTlmıdmiişlerldir. 

- Oriman 'Bakanlığı solarak, 1978 senteslinlde onman 
IköylÖsiüına hlizım'e!t ıgeitfjnefbitaek olamalkCarını yen'i bin 
programla çialışmiaya, başladık. Buna gör© orman: (kjöy-
İİÜISİLİ ınjed'jr? Orşmam kjöyl'üjsiii, toprakları verlmıs>;z, kır
sal! alanjda yaşayan, ürunlerinli çoğaltacak, pazarlaya
cak olanaklaridan, yclkjsun, ifceısfelerdan yok'sıun ve serma-
yeid«n yoksun Ibiir ikjöylü. Bırakım pajzarlamasımı, ola
naklarımı; 'yasaların kenldinie verirmiş olduğu, Orman 
B'ajkanHığının bazı baklanımdan listifade eımek :ç'n pa
rasal güçten (de yoksun. Araya 'birçok tefeci, aracı, 
g&rmıjş, onun 'da kazancını bunlar almakla. öyle ise,. 
onmam köyllüs'üınıe 'tefe toek hizmet etmek iımkâm'sız. 
QK.oöpera!tıiûeş!m'elli, koop'erajt'jf düzenlinde birlik1 ol
malı ve 'deVldt hüzmıeüü ksnldıil'erimte lda)ha ramait götiine-
(bitaıdii. 

Ifşta 1978 sonesinde, bu düzenli tamamen degiş:i:r-
mdk 'içini, onmıan köyl'enjnıi'n koıopenal'lifleTL'ne yeni ola-
majklar tanıdık, Onmam klöyCierii 'kooperatifleri 'hıizoıet 
kooperatiflerinden öte üretim kooperatifleri olmalı, 
Fhn yöncıtimieliğinde yend değiş ikilikler geldi k'oopena-
ıtiflar i'dhftroe, kooporaitiMer özenidÜ'ridi 'bir hal aMı. 
'Eskfjdan kooperatiflerle % 50 faizsiz 5Q ÖGO liraya 
(k'aJdar kr|eidi venilir|kien, faizsiz knadi 150 CjCıOı İ'raya, 
çıkltı. iBurtdiaın toalştka, fon yö'nıeltmieliğlinlde ycnfi değli-
fşs.'lkCfk üs okuldan yapacakları proje ıklar'şılığınıa % 6Q 
Or/-K,öy 'tarajfıridan öden'diği haîîde, 'bu m/iktar % 75'd 
cılktı ve 'bunun, diişjırtda c/c 10 lıjbe ştkii geL'rvldi. 

Bundan başka, orman köyleri kooperatiflerin ya
pacakları tesislerin projelerinin Orman Bakanlığın
da, Or-Köy'de bedava yapılması sistemi getirildi. 

Değerli milletvekilleri, bu değişiklik sonucu ne ol
du biliyor musunuz? 1977 senesine kadar orman köy
leri 712 kooperatif kurdukları halde, 1978 senesinde 
400 kooperatif birden kuruldu. 1977 senesinin sonu
na kadar, yani 42 yıl orman köyleri kooperatiflerine 
verilmiş proje karşılığı 49 milyon olduğu halde, 1978 
senesinde 72 projeye, 6 milyonu hibe olmak üzere 
177 milyon lira kredi verildi. (Taşkesti'ye verilen 
kredi hariç). 

Değerli milletvekilleri, Taşkesti Köy - kenti de
yince, biraz bahsetmek istiyorum. Nedense köy - kent 
deyince AP'li arkadaşlarım /heyecanlanıyor. Orman 
Bakanlığı devletin hizmetlerini, kooperatif hizmetle
rini geri kalmış köylüsünün ayağına geetirmek için ilk 
defa Bölu'nun Taşkest'i'sinde bir köy - kent kurdu. 
Bu köy - kent, Taşkesti'nin civarında 20 köyün bağ
lı olduğu 'bir kent. Bu 20 köyün senelerden beri, 
1974'ten 1975'ten, 1976'dan beri yapılmayan elektriği, 
köy-kent kurulur kurulmaz 10 köyüne 2 ayda gitti. Ge
ri kalan 10 köyün elektriği haziran sonunda gelecek
tir. 

Taşkesti köy - kentinin 20 köyüne telefon gitti. 
Artık bu 20 köydeki herhangi 'bir hasta muhtarın 
evinden telefonu çevirince Taşkesti köy - kentinin 
merkezindeki Sağlık Ocağındaki ebe, doktor, diş ta
bibi o hastanın başına çok kısa bir zamanda gelmek 
imkânı buldu. 

Q>'ndan başka, Taşketi'de 11 köyün birleştiği, 9 
kooperatifin kurduğu ve Orman Bakanlığının finans
manını yaptığı ibir entegre sanayii kuruldu; ilk defa 
orman köylerinin kooperatifleri bir fabrika sahibi 
oldu. Artık şehirlerde büyük para babalarının, bir 
avuç zenginin, milyonerin değil, orman köylüsünün 
fabrikası oldu. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bundan başka, Taşkesti köy - kentinde 11 tane 
köyün kurduğu yeni bir tesis olan yem sanayinin pro
jeleri bitti. 

Bundan başka, orman köylülerinin yapacakları 
muhtelif 'hayvancılık, seracılık ve arıcılık için 5,5 mil
yon lira verilerek 68 proje hazırlandı. 

Şimdi değerli milletvekillerine söylüyorum, bizim 
misafirimiz olarak lütfen Mudurnu'nun Taşkesti 
köy - kentine gidip kendi gözleriyle görsünler. Bura
da olan şeyleri inkâr etmek hiçbir netice doğurmaz. 
Devletin gücünü, halkın gücünü, köylünün nasıl 
memnun olduğunu görsünler. O bakımdan, kendile
rini Taşkesti'ye ben davet ediyorum. 
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Değerli milleetvekilleri, bu arada, bu yeni Fon 
Yönetmeliğinden sonra 1979 senesinde yapılacak hi
be ve kredi miktarını teker teker okumak istiyorum. 

1979 senesinde hibe olarak kooperatiflere 200 
milyon, kredi olarak 350 milyon, Or - Kop Projesi 
olarak 150 milyon lira verilecektir; toplam 700 mil
yon liradır. 

50 senede 49 milyon veren iktidarların, 1 senede 
kooperatiflere 700 milyon liralık bir olanak tanıyan 
iktidarı nasıl tenkit ettiklerine bene buradan hayret 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1979- senesinde Or - Köy 
kredileri olarak 1 milyar 900 milyon lira kredi dağı
tılacaktır. 

Bu arada bir arkadaşımın burada ifade ettiği «Ara
cıyı ortadan kaldıracak mısınız Sayın Bakan?» Soru
suna cevap vermek istiyorum. Evet, geçen sene ben, 
aracıyı ortadan kaldıracağımı Ibu kürsüden söyledim; 
ama senelerden beri kurduğunuz düzeni bu kadar ça
buk ters yüzüne döndürmenin imkânı olmadığını bi
liyorum; ama çok sağlam adımlar attık. En başta bu 
kooperatif düzenini söylemek isterim. Deminden beri 
bahsettiğim gibi, siz 11 milyon lira kooperatiflere 
para verirken, biz bir senede 239 milyon verdik. 
Bundan başka, eskisi gibi böyle sunta fabrikalarının 
pazarlayıp, muhtelif aracılardan geçtikten sonra, hal
kın eline çok pahalı geçen orman ürünlerini, direkt 
olarak, fabrika fiyatına kendi mağazalarında satmak 
fikrini getirdik. (CHP sıralarından alkışlar) İşte ara
cısız satmak... 

Muhterem arkadaşlarım, Orman Bakanlığının ça
lışmalarından bir başkasını okuyayım: 1978 senesine 
gelinceye kadar maalesef Orman Bakanlığının arazi
lerine bazı kişiler tarafından el konulmuş ve bir sahil 
yağmasına gidilmişti. 1978 senesinde, yalnız İstanbul' 
da Elmalı - Ömerli mıntıkalarında, eskiden beri yapı
lan usulsüzlüğe el konulmuştur. Bundan başka, gene 
İstanbul'da Ümraniye - Dudulu kadastrolan iptal 
edilmiştjr. Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Kartal, Adalar; 
şimdiye kadar yapılan bütün kadastroları yeni baş
tan tetkik edilmektedir. Antalya'da orman arazisini 
keserek içerisinde yüzlerce yapılan villalara, Bakanlı
ğın girişimleri sonucu, mahkemeye verilerek el konul
muştur. İzmir - Gümüldere'de 76 tane yine aynı 
şekilde yasalara aykırı yapılan bütün konutlara Ba
kanlık tarafından el konulmuştur. 

Orman Bakanlığının 1978 senesinde kadastro ça
lışmaları şöyledir: 1979 senesinde 643 242 hektar ye
rin kadastrosu yapılmış, bunun dışında 33 000 hektar

lık alan, kadastro dışarısına (2 nci madde uygulaması 
yapılarak) çıkarılmış ve Hazineye, köylüye verilmesi, 
dağıtılması için verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da ağaçlandırmadan 
bahsetmek istiyorum. Hepinizin de bildiğiniz gibi, 
dünyadaki enerji kaynağı, yakın bir zamanda tüke
nebilir; petrol biter, kömür biter, hatta kuracağınız 
atom santralları bitebilir; ama bitmeyen bir enerji 
kaynağı, ormanlardır; devamlılık arz eder, kesilen 
dikilirse devam eder. Ama şimdiye kadar yapılan uy
gulamalarda, demin de, söylemiş olduğum kötü tab
lonun neticesinde, 1987 senesinden sonra Türkiye'de 
ıbir ağaç, odun hammaddesi kıtlığı başlayacaktır. Bu
gün SEKA'nın yalnız bir senede odun maddesine 
olan ihtiyacı, 2 500 000 metreküptür. Bu, yeni yapa
cağı fabrikalarla yakın bir gelecekte 4 500 000 metre
küpe çıkacaktır. Eğer 'bu şimdiye kadar uyguladığınız 
metotlarla, şimdiye Ikadar Orman Başkanlığımıza bak
tığınız açı ile hareket edilirse, 1987 senesinden sonra 
yalnız SEKA, dışarıdan 500 milyon dolarlık ham
madde, odun hammaddesi ithali mecburiyetinde kala
caktır. Bunun 1955'te 14,5 milyon metreküp, 2020 se
nesinde 25 milyon metreküp civarında olacağı hesap
lanmıştır. 

Öyle ise, şimdiye kadar tutulan yoldan ayrı b'ir 
ağaçlandırma projesi yapmak gerekir. Bir defa, sa
nayi için ayrı bir ağaçlandırma yapacaksınız. Bunun 
için ilk defa bu sene, yoğun kültür metodu ile, en
düstriyel ağaçlandırma yapma projesi hazırlanmıştır. 
Ege'de, Karadeniz'de bu projenin tatbik edileceği yer
ler tespit edilmiş, buna yakın programları yapılmış ve 
bu programların bu bahar tatbik edilmesi için gerekli 
önlemler alınmıştır. Bundan başka, orman dışı saha
larda yapılan ağaçlandırma projeleri vardır. 196 kilo
metrelik yerde, bir Meriç'te ağaçlandırma projesi ha
zırlanmış, 1978 de bunun temeli atılmıştır. Buna gö
re 8 milyon kavak fidanı dikilecek ve bu iş için 100 
milyon lira harcanacaktır. (CHP sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığının çalış
tırdığı sendikalı işçi sayısı 90 bindir, sendika dışında 
sosyal güvenceye kavuşmuş işçinin sayısı ise 110 bin 
civarındadır; yani 200 biri işçi. Bu sene bunlar için 
yeni toplu sözleşme yapılmış ve bu sözleşmeyle bu 
kişilere yeni olanaklar tanınmıştır. Bunun dışında, 
2100 sayılı Yasanın dışında çalışan, yani vahidi fiyat 
usulüyle çalışan 400 binden fazla işçinin sosyal gü
venceye kavuşması için, Bakanlığımız tarafından, Ça
lışma Bakanlığıyla beraber bir çalışma yapılmaktadır. 
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Sanırım ki bu yasa önümüzdeki sene Yüce Meclislere 
sunulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığının bütçe
sini bu sene şu şekilde 'bağlamış bulunuyoruz : 

Bakanlığın genel bütçesi 1 229 298 000, Orman 
Genel Müdürlüğü Katma Bütçesi 4 633 707 000 lira; 
toplam 5 863 005 000 lira. Döner Sermaye Bütçesi 
(ki Meclisle ilgili değil) 22 594 000 000 lira. Toplam 
olarak 29 457 005 000 lira. 

Orman Bakanlığının 1979 Bütçesinin memleketi
mize, Bakanlığımıza hayırlı olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, soruları oturarak mı cevaplandıra

caksınız, yoksa buradan mı? 
ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 

— Buradan Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi, tespit ettiğim isimleri oku

yorum : Sayın Haznedar, Sayın Külahlı, Sayın Ekin
ci, Sayın Çatalbaş, Sayın Ege. Başka ismini kaydet
mediğim var mı?.. Yok. Soru sorma işlemi bitmiştir. 

Önce yazılı soruyu okutuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Sayın Orman Bakanının aşağıdaki yazılı soruma 

cevap vermesine delâletinizi rica ederim. Saygılarım
la. 

İstanbul 
Numan Uzun» 

1. Bir müddet evvel İstanbul'da Fatih Ormanı
nın Bahçeköye yakın bir bölgesinin büyük bir kısmı 
yanmıştır. Bu yanan bölgenin İstanbul Belediyesi ta
rafından, mezarlık yapılmak üzere Sayın Bakanlığı
nız tarafından tahsisi istenmektedir. Doğru mudur? 

2. İstanbul'un bazı bölgelerinde orman bölgesi 
içinde-, Madenleri Devletleştirme Kanunu çıkmasına 
rağmen, linyit kömürü istihsal edilmektedir. Bu ça
lışmalara ne zaman mhayet verilecektir? 

3. Sayın Bakanlığınızın zamanında İstanbul Or
man Başmüdürlüğünden il dışına ne miktarda teknik 
eleman, orman muhafaza memuru, bölge müdürü, 
memur ve mühendisin tayin edildiğinin bildirilmesi. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 

Evet, birincisine sözlü olarak cevap vereyim. Diğer
leri rakam ifade ettiği için, onlara yazılı cevap vere
yim efendim. 

İstanbul Belediyesi, Orman Bakanlığından, Fatih 
Ormanında yanan yerde mezarlık sahası istemiştir. 
Ama Anayasanın 131 nci maddesine göre, ormanlık 

sahaları daraltmak imkânı olmadığı için, yalnız izin, 
yahut irtifak hakkını sormak üzere bu istem Maliye 
Bakanlığına sorulmuştur ve netice daha gelmemiştir. 
Buna göre işlem yapılacaktır. 

BAŞKAN — Diğerlerine yazılı olarak cevap ve
receksiniz. 

Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 
Başkan, aracılığınızla sorularımın Sayın Orman Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Muhterem Başkan, elimde bir proje var. Sayın 
Bakanlık tarafından, Türkiye'nin 13 Orman Başmü
dürlüğü bölgesinde kereste fabrikası, yonga - levha 
fabrikası gibi tesisleri kurmak için bir hazırlık ya
pılmıştır. 

Biraz evvel Sayın Bakanın buyurdukları üzere, 
bunlar henüz Planlamaya gitmemiştir. Kütahya - Es
kişehir Orman Başmüdürlüğüne bağlı Kütahya, Si
mav, (Ki, Simav İzmir'e bağlıdır); mülki hudut iti
bariyle Kütahya'ya bağlıdır) Gediz, Tavşanlı, Do
maniç ve Emet işletmelerinde, orman bakımından 
zengin tahtası, orman üretimi 400 bin metreküp ci
varındadır. Biz ısrarla bu bölgede kereste fabrikası, 
hatta 2 - 3 kereste fabrikasının kurulmasını istemek
teyiz, bölgemiz üretimi karşılayacak durumdadır. 
Burada yonga - levha fabrikasının kurulması için, 
bütün ısrarlarımıza rağmen hiçbir netice alınama
mıştır. 

Ancak, Kütahya vilâyetini Adalet Partisinin kalesi 
olarak cezalandırmak için mi bu bölgemize fabrika 
yapılması geri bırakılmaktadır? Yoksa orman ürün
leri bakımından müsait değil midir? (CHP sıraların
dan «Siz niye yapmadınız» sesleri) 

Arzumuz ve isteğimiz, bu bölgemize bir an evvel 
bu fabrikaların kurulmasıdır. Acaba, Kütahya vila
yeti orman 'işletmelerinin 400 bin metreküp üretimi 
olmasına rağmen, niçin burada bir etüt yapılmamış
tır? Böyle bir çalışma yapılması için herhangi bir ka
rar alma yoluna gidilmiş midir? Kendilerinden bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Yoksa ben... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Burada 
ifade ediyorum; Sayın Akın Simav da Cumhuriyet 
Halk Partisinden İzmir'den milletvekilidir; onu da 
burada gösterebilirim. (Gülüşmeler) — Hemşehrim-
dir. 

— 340 — 
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BAŞKAN — Sayın Haznedar, sorular gerekçesiz 
olacak. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Efen
dim, fabrikanın buraya verilmesinde... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Şimdi yalnız, sorulan lütfen gerekçesiz an
latın, doğrudan doğruya soru olarak tecvih edin, da
ha çabuk bitmiş olur. 

Evet, buyurun. 
ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 

Başkan, gerekçeyi anlatmazsam sualimin manası kal
mıyor. 

BAŞKAN — Anlaşılır efendim, anlaşılır. 
ALÎ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 

Başkan, arkadaşlar da iyi biliyorlar, bu kereste fab
rikasının orada kurulmasında yarar vardır. (Gülüş
meler) Şimdi ben, müsade ederseniz,.. 

BAŞKAN — Sorunuzu tevcih edin, lütfen. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 
Başkan, sualimi soruyorum. Soru : Bugüne kadar or
man içi köylerini kalkındırmak amacıyla kaç koope
ratif kurulmuştur? (CHP sıralarından «Bu soru, so
ruldu» sesleri) 

Kurulmuş olan kooperatifler,.. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Haznedar, çabuk biti

rin. Zamanımız çok dardır, lütfen çabuk tevcih edin. 
ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 

Başkan, sizin bu iltifatkâr sözlerinizden sonra soru 
sormaktan vazgeçtim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Sayın Başkan, Kütahya'nın Adalet Partili olduğu
nu o kadar bilmiyorum. Çünkü, yakın bir zamanda 
Kütahya'da Gülnar Belediye seçimleri oldu, oraya 
gittim ve orada da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Gülnar 
diye bir yer yok. 

ORMAN BAKANİ VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Gürlek*miş. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Gürlek 
de yok, Emet var. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Gürlek'miş, ne ise. Oraya gittik ve orada belediye 
seçimlerini kazandık; ama burada, fabrikalar seçilir
ken politik gaye güdülmemiştir. 

Bu Or - Koop projeleri, orman köylerinin kur
muş olduğu kooperatiflerle beraber Orman Bakanlı-
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ğının yapmış olduğu fabrikalardır. Eğer Simav'da da 
böyle kooperatifler kurulursa, gayet tabii ki, Orman 
Bakanlığı orada da bir fabrika .yapacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Külâhlı, buyurun efendim. 

CEMAL KÜLAHLİ (Bursa) — Sayın Başkan, 
bir sorum da benim var. 

Efendim, Sayın%Enerji Bakanı, «önümüzdeki 5 se
ne içinde 5 bin köye elektrik götüreceğiz» dediler, 
güzel bir hedef. Yalnız köy elektrifikasyonu konu
sunda darboğazlardan birisi de ağaç direği konusu
dur. Daha önceki yıllarda Orman Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü 2 bin köye elektrik götürecek ihti
yaçlar için dahi gereken direk teminini yapamamış
tır, yurt dışından direk ithal etmek durumunda kal
mışlardı. Acaba Sayın Bakan Enerji Bakanının bu 
ihtiyacına ağaç direk bakımından cevap verecek ha
zırlıklar konusunda ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külâhlı. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
Sayın Başkan, Orman Bakanlığının halihazırda elin
de TEK'e verebileceği 450 000 adet direk vardı ve 
bu miktar, TEK'in yapacağı bütün elektrifikasyonu 
karşılayacak güçtedir. Yalnız bir sıkıntı vardır; o sı
kıntı da, şimdiye kadar orman ürünleri sanayiinde 
tutulan yanlış politika neticesi, bu direkleri empren-
ye edecek fabrikalar yalnız Orman Bakanlığında bir 
tane, geri kalanın tümü özel sektörün elindedir; ama 
bizim bu yeni kurmuş olduğumuz Or - Koop proje
leri içerisinde 7 tane emprenye fabrikası projesi var
dır, sanırım ki, bu da ihtiyaca kâfi gelecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ekinci, buyurun efendim. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkanım, 
benim çok kısa 2 sualim olacak; aracılığınızla Sayın 
Bakandan sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
ceğim. 

«Geçmişteki iktidarlar ormancılığa gereği kadar 
eğilmediler, bakış açıları bu noktaya getirilmemiş 
idi» dediler. Bugün kendi müsteşarları gene dünkü 
iktidarların müsteşarı idi, genel müdürü Bolu Başmü
dürü idi, müsteşar muavinleri, yine başka yörelerin 
başmüdürü idi. Diğer genel müdürler de o zamanın 
Trabzon ve Artvin başmüdürleri idi. Bugün aynı yö
netim, aynı teknik kadro mevcut; ormancılık tekni
ğinin bakış açısını yalnız Sayın Bakan kendileri mi 
getirdi? 
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İkinci sualim : 1966 - 1967 yıllarında, Türkiye'de 
hızlı gelişen tür ağaçlandırılması projelerinin yapıl
masına başlanmıştır ve 1966'da Ardeşen'de, Datha'da 
ben 20 hektar ağaçlandırdım, bu hızlı gelişen tür ağaç
lar bugün 20 metre boyunda gelişti. Acaba Sayın 
Bakanı, «Hızlı gelişen tür projelerini yeni yapıyoruz, 
yeni başladık, yeni adım attık» şeklinde kim yanıltı
yor? Bu rakamı yanlış mı biliyorlar, bu tarihi yanlış 
mı tespit etmişlerdir? Sayın Bakandan bunun da ce
vabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Sayın Başkan, Orman Bakanlığının şimdiye ka
dar yapmış olduğu çalışmaları demin anlattım. Gayet 
açık rakam söyledim, «1 300 000 hektarlık orman
lık arazi harap oldu» dedim. «Buna karşın 513 000 
hektarlık yer ağaçlandırıldı» dedim. Bu bir tenkit. 
Bunun sebebini de Orman Bakanlığının mensupla
rında bulmadım, hatta dedim ki, «Orman Bakanlığı
nın mensupları fedakar» vefakar çalışmıştır. Hatta 
bu yüzden ölmüştür» bile. Rakam gerçek, istatis
tikler de gerçek. Ama, Orman Bakanlığının kuruluş 
amacı olan ormanların çoğaltılması, gözetilmesi ilke
si, bir türlü bu ilke gerçekleşememiştir; bunun için 
bakış açısını değiştirmek lazım. Orman köylüsünü 
ilk defa düşünmek lazım. Yoksa, istediğiniz kadar 
kadastro yapın, kadastronun etrafını tel örgüyle çe
virin, hatta duvar yapın, onun içinde yaşayan köy
lünün karnı aç olduğu müddetçe, o duvar yıkılma
ya mahkûmdur, o tel örgü yıkılmaya mahkûmdur. 
Ben bakış açısını bu yüzden söyledim. 

İkinci sormuş olduğu soru, «1966-1967 senesin
de ben hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yaptım» 
dendi. 

Orman Bakanlığının bütün mevzularını ben de 
değerli orman mühendisi arkadaşım gibi tetkik edi
yorum. Biz hızlı yetişen türlerle ağaçlandırma yap
mıyoruz; ağaçlandırma, hızlı yetişen türlerle ya
pılıyor; ama biz yeni bir şey getirdik, yoğun kültür 
metoduyla hızlı yetişen endüstriyel ağaçlandırma ya
pıyoruz dedik. Yoğun kültür metodunun ne olduğu
nu sayın orman mühendisi arkadaşıma şurada izah 
edeyim: 

Yoğun kültür metodu, belirli bir sahada çok ürün 
elde etmek için yapılan yeni bir metoddur, o da bu 
sene yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi rica ederim. 

1. 1977 ve 1978 yıllarında, coğrafi bölgeler iti
bariyle, yanan ormanlarımızın dekar olarak miktarı 
nedir? Özet olarak nedenlerinin açıklanması. 

2. Orman içi köylerimizde ağaç türlerine ait en
düstriyel sanayi özellikle 1978 yılında kurulmuş mu
dur? 1979 yılında ne kadar kurulacaktır? Bunun da 
açıklanmasını rica ediyorum. 

3. Gümüşhane ili Torul ilçesine bağlı Kürtün, 
Yukarı Kürtün ve Uluköy'de 36 00O vatandaş ya
şamaktadır. Bu ilçemizin ekonomik bir kaynağı yok
tur. Sadece bütün yaşamını, geçimini orman ürünle
rinden sağlamaktadır. 

Bu ilçemizde ileri yıllarda veya önümüzdeki yıl
larda bir orman ürünleri sanayii kurulması düşünül
mekte midir? 

Son sorum Sayın Başkanım, yonga gibi orman 
ürünleri şu anda birçok fabrikalarda yapılan ihaleler
de 1 metreküp olarak 25 00O - 26 000 liraya ihale 
edilmektedir ve satılmaktadır. Gerçek rayiç fiyatı bu 
olmasına rağmen, orman ürünleri sanayii fabrikala
rında Ağaç Sanayii Federasyonu, birçok kuruluşla
ra metreküpünü 9 000 liradan tahsis olarak vermek
tedir. Bu tahsis bedelinin total rakam olarak 1978 
yılında ne olduğunun bildirilmesini saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Sayın Başkanım, bunlara yazılı cevap vereyim, 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. Sorular 
cevaplandırılmıştır. 

Sayın Çağlayan Ege, sorunuzu sorabilirsiniz. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

araçlığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorularıma 
yanıt verilmesini rica ediyorum. 

1. Geçmiş yıllarda ster başına, sanıyorum her 
yıl Orman Bakanlığınca belli rakamlar saptanıyor idi. 
Bu yıl da bir sterde 85 lira, orman köylülerinden 
alınacağı beyan edilmiştir. Bu ücret çoktur. Ücretin 
düşürülmesini Sayın Bakan düşünmekte midir? 

2. Devlet desteği ile Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında, entegre orman ürünleri sanayii ön
görülmektedir. Ülkemizin büyük bir döviz sıkıntısı 
olduğu malumu olduğu üzere, Sayın Orman Bakan
lığının öncülüğünde, entegre orman ürünleri sanayii 
geliştirilmek üzere, başka bir ülkenin gelişmiş bölge-
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sinden veya gelişmiş ülkeden know - how alınmak 
suretiyle entegre bir orman sanayii ürünleri fabrika
sı kurulması düşünülmekte midir? Mobilya, sunta, 
parke, vesaire dahil olmak üzere. 

3. Sayın Başkan, geçen dönemde nüfusu 2 000' 
in üzerinde olan köyler için, yapacak sorunu çözüm
lenmemiştir. Nüfusu 2 000'in üzerinde olan bölge
lere, köylere zati yapacak ihtiyacı verilmemektedir. 
2 köy arasında büyük bir rahatsızlık olmaktadır. Bu 
sorunun çözümlenmesi için, yeni bir yasal olanak, 
Sayın Bakan tarafından düşünülmekte midir? 

4. Orman tahdidi sorunu kesinlikle çözümlenme
diği için ve de orman kadastrosu sorunu ülkemizde 
çözümlenmediği için, pek çok orman köyleri camile
ri evleri ve okullarıyla birlikte orman tahdit sınırlan 
içinde kalmaktadır. 1963 yılına kadar, înönü Hüküme
ti tarafından çıkartılmış olan bir yasa, Anayasaya 
ters olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Orman vas
fını kaybetmiş olan bölgelerde yeni baştan bir düzen
leme düşünülmekte midir? 

Orman kooperatiflerinde, özellikle Or-Köy koo
peratiflerinde kooperatifçiliği geliştirmek üzere, koo
peratifçilik bilincini ve seviyesini götürmekte, orman 
köylerindeki vatandaşlarımızın, geri kalmış bölgeler
deki vatandaşlarımızın, bilgi ve görgüsüzlüğü dikka
te alınmak suretiyle bir gelişme, bir öğretme, bir dü
zenleme, seminerler düzenlenmesi Sayın Bakanlıkça 
1979 yılı içinde düşünülmekte midir? 

Bir de, kendi bölgemle ilgili çok önemli bir so
runa yanıt almak istiyorum Sayın Başkanım : 

Çatalca'nın Binkılıç köyünde, eski ismiyle Mocan 
ormanlarında (Şevket Mocan dediğimiz) devletçe ka
mulaştırılmış olan alanda yeni bir düzenleme düşü
nülmekte midir? Orada Sakarya Gıda Sanayii AŞ ta
rafından turistik tesisler yapılmak üzere, kendilerine 
o bölgenin devredilmesi için talepte bulunan kişilere, 
burasının korunma alanı, korunma ormanları olduğu 

• beyan ediliyor, bir. 
1979 yılı içinde böyle bir düzenleme ve ağaç

landırma sahası yapılacak mıdır? Buna da Sayın Ba
kanca cevap verilmesine aracılığınızı rica ediyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Sayın Başkanım, bunlara yazılı cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Sayın Başkana ve Yüce Meclise teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüze göre son 
söz milletvekilinindir prensibine istinaden, üze
rinde söz vereceğim. 

'Sayın Ali Ak?... Yok. 
Sayın Yakup Üstün?... Yok. 
Sayın Adem Ali Sarıoğlu?... Yok. 
Sayın Mehmet Zeki Okur?... Yok. 
Sayın Çağlayan Ege?... Buyurunuz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri, sevgili arka
daşlarım; 

Kürsüye çıkarken bazı arkadaşlarım, İstanbul 
Milletvekili olduğum için, İstanbul'da orman ne arı
yor diye düşünebilirler. İstanbul'un 270 köyü vardır 
ve İstanbul'da benim oturduğum ilçede 38 tane or
man köyü vardır. Onun için Sayın Bakan arkadaşım
dan bazı sorularıma yanıt rica etmiştim. 

Aslında Orman Bakanlığının 1979 yılında yapa
cağı çalışmalarda tek şey istiyorum; Sayın Bakan 
yönelttiğim sorulara yazılı yanıt vereceklerini beyan 
ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum ve tek şey is
tiyorum : Ülkemizin erozyon sorunu büyük bir 
önem arz etmektedir. Son Beş Yıllık Planda arz edil
diği üzere, arkadaşımın köy - kent çalışmalarına ve 
erozyon çalışmalarına öncelik verilmesini ve biraz ev
vel sorduğum sorularımın içerisinde, büyük bir ay
rıcalık ve haksızlık teşkil eden, nüfusu iki binin üze
rinde olan köylerle ilgili, kullanacak odun, evini ona
racak odun, yani zati ihtiyaç dediğimiz odun soru
nuna, bir kısa yasa maddesi getirmek suretiyle önem 
vermesini rica ediyorum. 

Yoruldunuz biliyorum; 1979 yılı Orman Bakan
lığı Bütçesinin ülkemize, hayırlı olmasını dileyerek 
bütün arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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C) Orman Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 60 920 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Orman Köylerinin Geliştiril
mesi 157 669 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 1 010 895 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/238; C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisi S. Sayısı : 
320; C. Senatosu S. Sayısı: 874) (1) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığına bağlı Orman 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Orman Genel Müdürlüğü 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı. 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğüne 1979 
mali yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (4 860 211 030) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum : 

320 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

25 . 2 . 1979 

Bölüm 

O : 3 

A — CETVELİ 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 513 609 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetlerinin Dü
zenlenmesi ve Geliştirilmesi 1 842 954 0Ü0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Orman Alanlarının Ağaçlan
dırılması ve Geliştirilmesi 1 264 471 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Milli Parkların Avcılık ve 
Yaban Hayatının Geliştirilme
si ve Düzenlenmesi 223 292 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları- . 
niza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 15 885 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı (A) cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 860 211 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetveli okutuyorum : 
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B — CETVELİ 
Gelir 
Türü - Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 4 660 211 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 200 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1979 

mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, Orman 

Okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. * 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 
bazı maddeler ekleyen, Kanunların uygulanmasın
dan doğan istihkaklar ile Orman Yangınlarıyla sa
vaş, böcek hastalıklarıyla mücadele için Bütçeye ko
nulan ödenekler yetmediği takdirde (B) işaretli cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını kar
şılık göstermek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgi
li ödenek miktarını artırmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul.edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba

kanları yürütür.: 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 

oylarınıza sunulacaktır. 
Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Al

kışlar.) 

/. — 7979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 
(1) (Devam) 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt

çesine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Şimdi, Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları 

ve şahısları adına söz alanları okuyorum : 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Abdul-

kerim Doğru, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Enver Karabeyoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu adına Sayın Agâh Oktay Güner, Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Mehmet Şerefoğlu. 

Şahısları adına lehte : Altan Tuna, Hasan Ali 
Dağlı, Akın Simav, Çağlayan Ege. 

Aleyhinde : Recep Özel, Mehmet Çatalbaş, Mus
tafa Rona, Müfit Bayraktar, Emir Dalkıran, Şener 
Battal, Vecdi Aksakal. 

Üzerinde; AK Ak, Adem Ali Sarıoğlu, Temel 
Karamollaoğlu. 

Söz sırası Milli Selamet Partisi Grubu adına Sa
yın Doğru yerine Sayın Sayın Oğuzhan Asiltürk konu
şacaklar. Buyurun Sayın Asiltürk. 

MSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken 
değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığının en 
önemli görevi, kanunun kendisine verdiği, memleke
tin sanayi politikasını tespit etmek ve uygulamak, 
memleket sanayiini korumaya ve geliştirmeye müte
veccih tedbirleri almaktır. Bu bakımdan Sanayi Ba
kanlıklarının milletlerin hayatında çok önemli yerle
ri vardır. Bilhassa, kalkınmakta olan ülkelerin sanayi 
politikalarının tespiti, sağlıklı, sıhhatli bir sanayi po
litikasının tespiti ve uygulaması yönünden sanayi ba
kanlığına büyük görevler düşmektedir. 

Sanayi Bakanlığının yatırım politikası iyi tespit 
edildiği ve uygulandığı takdirde, refahın yaygınlaş
tırılması mümkün olur; Sanayi Bakanlığının politi
kası iyi tespit ddilip uygulandığı takdirde, pahalılık
la en gerçekçi yolla mücadele edilmiş olur, yoklukla 
mücadele edilmiş olur, bilhassa işsizlikle mücadele 
edilmiş olur. 

20 nci asrın şu döneminde ülkeler artık eskisi gibi 
'birtakım yerleri, birtakım ülkeleri fethederek tarım 
ürünlerini artırmak suretiyle refahını artıramazlar. 
Yapabilecekleri tek şey, mevcut tarım sahalarında, 
Türkiye'de olduğu gibi verimin artırılmasına gayret 
etmektir. Bunun da, belirli ölçünün ötesine çıkarıl
ması fiilen mümkün değildir. Kaldı ki, tarımda veri
min artırılması bile yine Sanayi Bakanlığının tutum 
ve davranışlarıyla, Bakanlığın sanayi politikasıyla ve 
yatırımlarla çok yakından ilgilidir. Eğer siz tarım 
ürünlerini artırmak istiyorsanız, verimi artırmak is
tiyorsanız, yine gübre fabrikaları yapmaya mecbur
sunuz; yine siz tarım ürünlerini artırmak istiyorsa
nız, köylünüzün eline traktör vermeye mecbursunuz. 
Bunun için de yine Sanayi Bakanlığının yatırımları
nın önemli olduğu ortaya çıkar. İşsizlikle mücadele 
etmek istiyorsanız, yine Sanayi Bakanlığı ilk planda 
ortaya çıkar ve yatırımlarla iş sahaları açar. Bütün 
bunları bir araya getirince, sanayi 'bakanlığının, mil
letlerin hayatında, gelişmekte olan ülkelerin hayatın
da çok önemli yeri olduğu görülür. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, yeni yatırım
lara Türkiye de ihtiyaç duymuş, 1976 yılında başla
yan ve 5 yıllık bir dönem içerisinde gerçekleştirilmesi 
düşünülen 200 büyük proje, Sanayi Bakanlığı eliyle 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. O zaman birçok kim
selerin gerekli gereksiz ıbu projelere karşı çıkmasını 
hepiniz hatırlıyorsunuz; zamanında projelerinin ol
madığından bahsedilen, zamanında paralarının olma
dığından bahsedilen bu yatırımlar, şu anda huzuru
nuza gelen Sanayi Bakanlığı Bütçesinin içerisinde 
<c/e 90 itibariyle yer almıştır; bu da aslında bizim adı

mıza sevinilecek bir husustur; fakat hepsinin ötesin
de, mecburen bu hedeflere yönelme gereğini duyan 
arkadaşlarımın da hakşinas bir davranış olarak ken
dilerinin takdir edilmesini beklemelerini tabii karşı
lıyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. 

18 çimento fabrikasından 18'i de programlarda
dır. Halbuki bu 18 çimento fabrikasına vaktiyle 3 - 5 
tane çimento fabrikası ihtiyacı var, «diye itiraz edil
mişti; ancak, şu anda görüldü ki, bu Hükümetin ge
tirdiği programda, bütçede görüldü ki, bu tespit edi
len 18 çimento fabrikası doğru tespit edilmiş, yerleri 
itibariyle, ihtiyaçları itibariyle doğru tespit edilmiş ve 
getirilmiştir. Biraz geç oldu; ama 2 sene sonra oldu; 
ama bundan da memnuniyet duyduğumu İfade ediyo
rum. Azotun 16 fabrikasına itiraz edenler, şu anda 
15 tane fabrikayla huzurumuza geldiler. Demek ki 
bunlar gelişigüzel tespit edilmiş şeyler değilmiş. Bun
lar planı, projesi olmayan şeyler değilmiş. Bunlar pa
rası olmayan şeyler, dövizi olmayan şeyler değilmiş 
ki, 16 fabrikanın 15'i ile şu anda bu Hükümet karşı
mıza geldi. Aynı şekilde şeker fabrikalarını zikretmek 
mümkün. «14 şeker fabrikasına ihtiyacımız var. Eğer 
biz bu 14 şeker fabrikasını şu anda başlayıp yapmaz
sak, 5 sene sonra Türkiye, bu mevcut döviz ihtiyacı 
içerisinde kıvranan Türkiye şeker ithal etmeye mec
bur kalır. Halbuki bunu da ithal edemez. O zaman 
Türkiye'de kıtlık, yokluk başlar» demiştik. O zaman 
14 şeker fabrikasını çok görenler, şimdi herhalde na
zar boncuğu olsun diye, her birinden birer tane azalt
mayı uygun görerek 13 şeker fabrikasıyla karşımıza 
geldiler. 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan dolayı hiçbir 
şekilde tenkit yapmış olmuyorum. Ancak bir kıyası 
yaparak bu hakşinaslığı gösteren arkadaşlara da ay
rıca teşekkür ediyorum. Demek ki memleketin mesc
itleri iktidarlarda başka türlü, muhalefetlerde başka 
türlü görülerek çözülmez. Zaman zaman Türkiye'ye 
büyük ıstıraplar verecek olsa da devamlı muhalefete 
alışmış grupların ara sıra iktidara gelmesinde de böy
le büyük faydalar varmış. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda yine münakaşa 
konusu olan bir başka hususa da bir cümleyle değin
mek istiyorum; Türkiye traktör ihtiyacı olarak yılda 
takriben 300 - 500 milyon dolara yakın dış ülkelere 
para ödemektedir. Bu, traktör yedek parçasına git
mektedir. Bu, traktörün bizzat dışarıda monte edile
rek, dışarıda yapılarak getirilen bitmiş, yapılmış 
traktörün bizzat kendisine gitmektedir. Yani hem 
traktöre, hem de traktörün yedek parçasına döviz 
olarak para ödüyoruz. Niçin ödüyoruz? Şunun için 
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ödüyoruz: Eğer biz köylümüzün eline her sene bu 
ihtiyacı olan traktörü vermeyecek olsak, o zaman 
rekolte düşeceği için, o zaman yeterli tarım ürünü de 
elde edemeyeceğimiz için, bu sefer bu parayı trak
töre değil buğdaya, traktöre değil temel ihtiyaç mad
delerine, gıda maddelerine vermek mecburiyetinde 
kalıyoruz. Elbette bunun akıllı olanı traktörü almak; 
ama daha akıllı olanı var, o daha akıllı olanı da uma
rız ki, bu iktidarlar bir gün gelir anlar ve gerçekleş
tirirler. Daha akıllı olanı; bir yıl traktöre vereceğimiz 
döviz miktarını bir defada o traktörün fabrikasına 
vermek ve ondan sonra kendi üretimimizi kendi fab
rikalarımızda yapmak. Daha akıllı olanı da budur. 
Zira her sene bir traktör fabrikasını kuracak kadar 
dövizi biz dışarıya traktörün ve traktör yedek parça
sının alımına veriyoruz. 

Gübre de aynı şekilde. Aynı miktarlarda gübreyi 
de dışarıdan almaya mecbur kalıyoruz. Almadığımız 
takdirde ne yapacağız?. Gübreyi almadığımız takdir
de buğdayı ithal edeceğiz. Böylece sadece gübreye 
verdiğimiz parayla yetinmemiş olacağız; aynı zaman
da dış ülkelerin köylülerinin emeklerini de biz şu dar, 
şu ihtiyaç içerisinde kıvranan, döviz ihtiyacı içerisin
de kıvranan ülke olarak bu ihtiyaç maddelerini al
dığımız ülkelerin köylülerinin emeklerini de ayrıca 
ödeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar için tek kur
tuluş yolu vardır; bu temel yatırımları mutlaka ger
çekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunları başkalarının 
yardımlarıyla da gerçekleştiremeyiz. Şu hakikati iyice 
görmemiz lazım; dünyada gelişmiş ülkeler vardır. Bu 
ülkeler sanayileşmelerini tamamlamışlardır. Üretim
lerini sadece kendi memleketlerinin ihtiyaçları için 
değil, aynı zamanda bizim ve bizim dışımızda geliş
mekte olan ülkelerin,» «Geri kalmış ülkeler» tabirini 
kullanmaktan hicap duyduğum için böyle ifade ede
yim, gelişmekte olan bir çok ülkelerin ihtiyaçlarını 
da nazarı itibare alarak, kapasitelerini bunlara uy
gun olarak kurmuşlardır. Böyle olunca, bu ülkelerin, 
yani sanayileşmiş ülkelerin bir tek hedefi vardır; 
dünyada sanayileşmeyi kendi inhisarlarında bulun
durmak, başka ülkelerin sanayileşmelerine direkt yol
lardan veya dolaylı yollardan müdahale etmek, on
ların sanayileşmelerini tamamlamalarını bu suretle 
önlemek, kendi mamullerini satmak. E, bu idrake he-
pimizin gelmek mecburiyeti vardır. 

Türkiye şu anda dışarıdan, kredi alamamaktadır. 
Türkiye bundan 2 sene evvel de dışarıdan kredi ih
tiyacında idi. Ancak yapılan temaslar neticesinde, 

görülen o olmuştur ki; dış ülkelerin Türkiye'ye kre
di vermelerinin bir tek şartı ileri sürülmüştür. Bu şart 
şudur : «Türkiye'ye kredi veririz, ancak bu krediyi 
Türkiye ağır sanayi yatırımlarında, sınai mamullerin 
üretimi için yapılacak yatırımlarda kullanmaz ise bu
nu veririz.» 

Değerli arkadaşlarım, bunu .tabii de karşılamak 
lazımdır. Çünkü, biz sanayileştiğimiz takdirde, çeşitli 
sebepler dolayısıyla bölgemizdeki ülkelerle olan ma
nevi değer ortaklığımız, tarihimizden gelen bağları
mız dolayısıyla, biz şu anda 1976 yılında başlanan 
200 tane milyarlık projeyi gerçekleştirsek, sanayileş
memizi temel sanayi ihtiyacı itibariyle tamamlasak, 
bu ülkelere malı biz satarız. Bizim üzerimizden bizi 
çiğneyerek geçen TIR kamyonlarıyla bir Suriye'ye, 
bir Irak'a, bir Suudi Arabistan'a veya buna mümasil 
ülkelere Batı'nın mal satması mümkün olmaz. E, Ba-
tı'nın bize karşı olmasını, bizim sanayileşmemizi ön
lemesini öyle ise tabii görmemiz lazımdır. Bu müca
delede biz aklımızı başımıza alacağız, mevcut olan 
imkânlarımızı, tek çöpümüzü dahi değerlendirerek, 
kendi yağımızla kavrularak bu ihtiyaçlarımızı gider
meye gayret göstereceğiz. Bu yapılabilir mi? Bu yapı
labilir arkadaşlar. 

Türkiye, sınai mamulleriyle, zirai mamullerinin 
toplamı itibariyle ihracatını nazarı itibare alırsak, 
Batı'nın onda birinden az ihracat yapmaktadır. Bu 
ihracatların yapılabilmesi mümkün müdür? Kapitalist 
ülkelere bu ihracatların yapılması mümkündür. Zira, 
Ortak Pazar olarak bir çok mallarımıza tahdit koy
dukları halde, sanayiciler, Sanayi Bakanlığım döne
minde müracaat ettiklerinde şunu ifade ettiler ; «Biz 
bu malları satarız, bu tahditlerin hiç bir manası yok
tur.» «Neden?» diye sordum. «Çünkü bu ülkeler 
kapitalist ülkelerdir. Biz Japonya üzerinden satarız, 
İspanya üzerinden satarız; yine malımızı satarız, yeter 
ki, onlara 5 kuruş daha ucuza verebilelim. «Peki bu 
5 kuruş daha ucuza verebilmenin şartları nedir? İşte 
o şartlar, Türkiye'de sanayi politikasının çok iyi tes
pit edilmesi, yatırımların çok iyi tespit edilerek ger
çekleştirilmesi ve ondan sonra da birtakım mevzuat 
tıkanıklıklarının ortadan kaldırılmasıdır. Biz kendi 
mamulümüzü ihraç edecek insanımıza Batı ile reka
bet edecek duruma gelmemesi için, Batı ile rekabet 
edecek duruma yükselememesi için ne mümkünse 
yapmışız. Bir malın örneğini göndermek için müra
caat eden ihracatçı, 40 tane yerden izin almaya, 40 
tane yere daha doğrusu 40 tane imza atmaya mecbur. 
Sanayi Bakanlığından, Ticaret Bakanlığından, Sanayi 
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Odasından, Ticaret Odasından tutun da bir çok yer
lerde, bir malın numunesini göndermek isteyen ihra
catçının, 40 tane yere imza atma mecburiyeti olursa 
bir ülkede, bu ülkenin insanları nasıl ihracat yapar
lar? Şu ihracat yapan insanlara hakikaten madalya 
vermek lazım ve hayret etmek lazım, bu başarıyı na
sıl gösteriyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için, bu yeni bir me
sele değildir. Bunun için 1976 yılından beri yapıl
makta olan bir çalışma vardır. 1977 yılında belirli öl
çülerde bu çalışma neticeye ulaştırılmıştır. Sanayici
lerle çeşitli toplantılar yapılıp, aylarca süren toplantı
lardan sonra onların ihtiyaçları tespit edilmiş, Mese
la, bir deri sanayicisini düşünün; bu deri sanayicisi
nin malını ihraç etmek için ihtiyacı olan döviz sade
ce •% 5 miktarındadır. İhraç ettiği miktarın, ihraç et
tiği malının değerinin :% 5'i kadar döviz alırsa bu 
deri sanayicisi, -.c/c 95'te ilaveyle malını ihraç eder ve 
Türkiye'ye aldığı % 5'in '% 95 fazlası olan dövizi 
getirir; ama bu sanayici, maalesef şu sistemin içeri
sinde ihtiyacı olan % 5 tahsisi alamaz, alması müm
kün değildir. Ona denir ki, sıraya gir, şu şu şu da al
dıktan sonra, onun getirdiği dövizi birtakım hiç ge
reksiz yerlerde - çünkü müracaat sırasına göre veril
diği için - kullanacak adam kullanır. Bu, yumurtla
yan tavuğu kesmektir, bu, insanın bindiği dalı, ken
di bindiği dalı, kendisini taşıyan dalı kesmesiâir. Bü
tün bunların önlenmesinin çareleri arandı 1977 yılın
da, 50 tane madde tespit edildi. Bunlar tekrar 4 tane 
kararname haline getirildi. Eğer memlekete hizmet 
etmek istiyorsa Hükümet, bunları biran önce karar
name olarak çıkarmalıdır. Birtakım mevzuat eksiklik
leri ve noksanlıkları vardır. Onlar da Meclislerden 
geçirilecektir. Bütün bunlar yapılmalıdır. 5,5 aylık bir 
Sanayi Bakanlığım döneminde, sizlere mesuliyet yük
lenerek hesap vermiş bir arkadaşınız olarak, bu gay
retler gösterildi; ama yetmedi, zaman kifayet etmedi. 
Aradan 1,5 sene geçtiği halde bunların hiç birisinin 
yapılmadığını üzülerek ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu memleket hepimizindir. 
Birtakım kısır çekişmelerin içerisine girerek hiç bir 
yere gidemeyiz. Hepimiz elbirliğiyle memleketin men
faatine olan hususlarda birbirimize iktidar - muhale
fet demeden yardımcı olarak bazı şeyleri gerçekleş
tirmeye mecburuz. 

Türkiye dünyadaki 5 - 6 ülkeden biridir; bu 5 - 6 
ülke kendi insanlarının temel gıda maddelerini dışa
rıdan ithal etmez. İşte Türkiye bu 5 - 6 ülkeden biri
dir. Bu ilanihaye devam etmez. Niçin devam etmez? 

Türkiye'nin nüfusu yılda 1 milyon artmaktadır. Bu
gün bize kifayet eden tarım ürünlerimiz, 10 sene son
ra 10 milyon insan daha arttığı takdirde kifayet ede
bilir mi? Orası şüphelidir. Öyleyse bazı şeyleri yap
mak lazımdır ki, bunları yapmadığımız takdirde, ile
ride insanımızın gıda ihtiyacını da dışartdan almak 
mecburiyetinde kaldığımız zaman, bu yatırımları hiç 
yapamayız. Şimdiden döviz ayırma imkânı bulama
dığımızı, döviz sıkıntısı çektiğimizi hepimiz biliyoruz. 
Yarın bu daha da artan bir şekilde gözümüzün önüne 
çıktığı, ortaya geldiği, önümüze geldiği zaman ne ya
pacağız? Bir şey yapmak imkânı yok. İşte o zaman, 
şimdiki Hükümetin de peşinde koştuğu Ortak Pa
zar'da onlar ortak olur, biz pazar. Tarım ürünleri 
üreten ülke olmaktan başka ileri gidemeyiz ve şu an
daki çok önemli olan yıllarımızı heba etmiş, bir kere 
daha da bunlara kavuşamamış hale geliriz. 

Bu bakımdan, değerli arkadaşlarım, bu siyaset fa
lan değildir. Burada partilerin değişik görüşlerle bir
takım şeyleri şuraya, buraya çekmesi imkânı da yok
tur. İşte Türkiye'nin ihtiyaçları, işte bu ihtiyaçların 
da karşılanma yolu. Hâlâ niçin yapılmaz, anlamak 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen toparlayın. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkan, toparlamak değil de lütfen kesin demek la
zım. Çünkü işin daha başındayız. Tabii şuna da say
gı gösteriyorum; burada belirli zaman ölçülerine ria
yet ederek bütçelerin belirli zamanda çıkarılmasını 
sağlamak lazım. Bu bakımdan tabii her zaman Sana
yi Bakanlığı bütçesinde konuşurken, içim yana yana 
bir çok gerçeklerin ifade edilmesine imkân bulama
dan bu kürsülerden inmişimdir. Şimdi de aynı şeyi 
özet olarak, bir temel kaide olarak ifade edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu yatırımları gerçekleştir
meye mecburuz. Bu sadece bizim ihtiyaçlarımızı kar
şılamak açısından değil, Türkiye, işsizi de fazla olan 
bir ülkedir. Tarımda gizli işsizlik pek fazladır, tarım
da verimin artırılması halinde dahi işsizlik problemi 
çözülmez. Tek yapacağımız şey, fabrikalarımızı ku
rarak, işyerlerimizi sanayileşmiş bir ülkenin seviyesi
ne çıkararak bu işsizliği önlemektir. Böylece refahın 
yayılması imkânı olur, böylece işsizliğin önlenmesi 
imkânı olur, böylece dış ticaret açığının kapatılması 
imkânı olur, böylece hakikaten ağız tadıyla yaşanan 
bir ülke haline inşallah geliriz. 

Bu temennilerle Sanayi Bakanlığı bütçesinin mem
leketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyo-, 
rum ve Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. (MSP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
CHP Grubu adına Sayın Enver Karabeyoğlu, bu

yurunuz efendim. 
CHP GRUBU ADİNA ENVER KARABEYOĞ

LU (istanbul) — Sayın Başkan, saym üyeler; 
Türkiye'nin sanayi yapısı ve sorunlarına doğru 

teşhis koymak için 1950'lerden bu yana izlenen sana
yi politikalarına kısaca bakmak lüzumuna inanıyoruz. 
İkinci Cihan Savaşından sonra kapitalist ülkeler, 
1950'lerden sonra dünyada yeni ekonomik savaş stra
tejisini tatbike başladılar. Memleketimiz, 1952 yılın
da kabul ettiği dışalımlardaki en yüksek liberasyon 
listesiyle iki yıl içinde Türkiye için hiç de lüzumlu 
olmayan mallara pazar.olarak kapılarını açmış ve 
1954 yılında döviz darboğazına girmiştir. 

Halbuki, bizden sanayide çok daha ileride olan 
Fransa bu liberasyon listesini bizden ancak iki yıl 
sonra kabul etmiştir. Bu yıldan sonra ithal yoluyla 
Türkiye'ye giremeyen birtakım mallar için montaj 
sanayiinin başlangıcı olmuştur. 

Ülkemizde sanayiin yapısal bozukluğu ile ekono
minin düzen bozukluğu arasında güçlü ilişkiler var
dır. Bu da, günümüze dek iktidarların yapıları gereği, 
uyguladıkları ekonomik politikaları sonucu oluşmuş
tur. Bu gelişme içinde;ülkemiz 1978 yılı başında önem
li ekonomik sorunlarla ve bunun neticesi siyasal ya
şamı da etkileyen bunalımlarla karşı karşıya kal
mıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde karşılaşılan 
yatırımların yavaşlaması, üretim ve dışsatımın du
raklaması, dış ödemeler açığının büyümesi, kısa va
deli dış borçların hızla artması neticesinde fiyat artış
larının ve işsizliğin olağan Ölçüleri çok aşması, eko
nomik sorunların ne kadar ağırlaştığını ve bunalım
lara yol açacak boyutlara ulaştığını belirleyen göster
gelerdir. 

Şimdi bu durumların nedenlerine kısaca değinmek 
istiyorum. 

İç etkenler : 
Ara mallar ve yatırım malları sanayiinde gere

ğince geliştirilmemiş olmamız. 
Enerji başta olmak üzere, altyapıların yatırım, 

üretim, dışsatım artışını sınırlayacak kadar yetersiz 
bir düzeyde kalması. 

Doğal kaynak ve olanakların gereğince değerlen
dirilmemesi, sanayi hammaddesi, ara ve yatırım malı 
bakımından aşırı ölçüde dışa bağımlı olmamız. 

Dışalımlarda savurganlığın önlenmemiş olması. 
1976 ve 1977 yıllarında DÇM kredisi diye adlan

dırılan ve bir yıl vadeli, kur garantili, '% 30'un üze

rinde faizli dövizler ile memleketin hiç de zaruri ihti
yacı olmayan, ama dükkânların depolarını bile ta
şan, tretuarların üzerine kadar uzanan Türkiye için 
lüks birtakım deniz motorlarının Türkiye'ye ithalini 
görmekteyiz. 

Sanayinin, dışsatımdan çok iç tüketime yönelik 
nitelikte oluşu, enerji üretiminin aşırı ölçüde dışa ba
ğımlı olması ve giderek pahahlaşan akaryakıta da
yandırılmış bulunması; tarımda ve kırsal alanda ge
rekli ölçüde gelişme sağlanmamış olması ve yöreler 
arasında adaletsizliğin sürmesi. 

İmar poıliiıtikaslının yetersizliği nedeniyle 'kentleşme 
sorunlarının giderek ağırlanması, enflasyonun ola
ğanüstü boyutlara varmasının ve bunun bir yandan 
gelir dağılımındaki dengesizliği daha da artırarak, 
gelişmenin yükümün gelişmeden en az yararlanan küt
lelerin sırtına yüklenmesi, bir yandan da kaynak sa
vurganlığını ve tüketimi artırıp, yatırımları ve dışsa
tımı yavaşlatması. 

Tarımsal üretimin, planlanmamış ve hayvancılığın 
da gereğince örgütlenip, desteklenmemiş olması, vergi 
düzeninin ekonomik yapıdaki gelişmeleri ve para de
ğeri değişmelerinin yeteri esneklikte (izlenememesi, 
tasarrufta ve kamu gelirlerinde yeterli artış sağlaya
maması. Üretken yatırımların; özendirici, (işsizliği 
azaltıcı, toplumsal adaleti yaygınlaştırıcı görevini 'ge
reğince yerine getirecek nitelikte olmaması. 

Dış etkenler: 
5 yıldır, dünyada petrol fiyatlarındaki olağanüstü 

yükseliş ve ara malları yatırım malları fiyatlarında
ki hızlı ve sürekli artış, Türkiye gibi, gerek petrol ve 
gerekse ara ve yatırım mallarında büyük ölçüde dışa 
bağlı olan ekonomileri büyük bir kıskaç içine atmış
tır. Ayrıda bazı Avrupa ülkelerinde enflasyonu kıs
mak için büyüme hızlarını sınırlama politikaları Tür
kiye'yi de etki lemis, böylece Türkiye'den işçi akımım 
durdurmuştur. 

Bugüne kadar uygulanan 'sanayileşme politikası, 
daha çok iç piyasaya dönük, dışsatım olanakları çok 
sınırlı, teknoloji ve ara ve yatırım malları yönünden 
büyük ölçüde dışalıma dayalı bir sanayi yapısını orta
ya çıkarmıştır. 

Bu nedenle, dışa bağımlı sanayileşme oluşmuş ve 
halk yararına bir kalkınma gerçekleşmemiştir. Türk 
ekonomisinde tarımdan 25 yıllık gelişmelere bakıldı
ğında, tarımdan sanayie doğru bir gelişme varlığı gö
rülmektedir. Tarımın yurtiçi hâsıla İçerisindeki payı, 
özellikle son yıllarda hızla artarken, sanayi payı da 
yükselmiştir. 
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"(Yalnız, bir ülkede sanayileşme düzeyi değerlendi-
rürken, sadece bu sektörün gayri safi milli hâsıla 
içerilsinid'dki payı ve bu payın yıllara göre değişimi 
yeterli değildir. İmalat sanayiinlin bileşimi ve Ibu ya
pıdaki gelişmeler ide, izlenmesi gereken oldukça önem
li göstergelerdir. 

Türlk sanayii tüketime yöneltilmiştir. Ülkemizde 
'büyük Ölçüde tüketim sanayii niteliği bir Sanayileştir
me oluşturmasından, toplumda hızlı tüketim toplu
mu haline getirmesine 'sebep olmuştur. 

Benden eVvel konuşan Milli Selâmet Partili söz
cü arkadaşım, Türkiye'deki birtakım ihracat zorluk
larından bahsetmiştir. Türkiye'de hakikaten ihracat 
Zorluğu vardır ama, aslında, Türkiye'de ihraç edile
cek metalann yeterince üretilmediği (sorunu en 'büyük 
sorundur. Olmayan malı ihraç etmek mümkün de
ğildir. Önce üretim yeterli seviyeye getirilmeli ki, on
dan sonra ihracat imkânları aranabilsin 

Günümüzde özel kesimlin yararlandığı kaynaklar 
'sanayide istihdama gelince; Türk sanayiinde gelişine 
Ve yapısal değişmenin hangi düzeye çıkmış olduğu in
celenirken, bu kesimde çalışanların sektöre! dağılımı 
üzerinde de önemle durmak gerekir. Yurt içi istihda
mın sektörler arasındaki oransal dağılımı şöyle : 

Tarımda 1973'te 63,4'iken, 1975'te 6H,9 Ve 1971' 
de 61,5. Görülüyor ki, tarımda 1973 ile 1977 arasın
da istihdamda büyük ölçüde bir değişiklik yok. 

Sanayide ise, 1973'te İli,7 olan istihdam, 1975te 
12,3'e ve nihayet 1977'de 12,5''e çıkıyor. 

(Buna mukabil, inşaat sektöründe bir hızlı gelişme 
var; 1973te 3 'iken, 19'75'te 12,3 oluyor. Ayrıca sana
yii kesiminde, çalışanların büyük bir kısmı belli böl
gelerde ve kesimlerde yoğunlaşmıştır. Devlet İstatis
tik Enstitüsünün raporlarına göre, 5937 (imalat sanayi 
işyerinden 5660'ı özel kesitme; 370'i ise kamu kesi
mine aittir. Bu işyerlerinin 1504'ü gıda, içki ve tütün 
sanayi İşkoluna aittir. Dokuma giyim sanayii ve de
ri sanayii işkolunda îse, 1241 işyeri vardır. 
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lüks tüketim malları üretimine yönelmiştir. 1960 yı
lından sonra orta ve büyük sanayide çalışanların sa
yısında önemli miktarda artış olmasına rağmen, bu 
kesimde çalışan nüfusun büyük bir kısmı 10'dan az 
işçi çalıştıran küçük imalat sanayii kesiminde çalış
maktadır. Bu küçük işletmelerin çoğunluğu ülkedeki 
toplu verimin düşmesine ve kaynakların etkin kullanıl
masına yol açarken gün geçtikçe bu keSirn yoksullaş
maktadır. Durum ayrıca, tekelleşme eğiliminin var 
olduğunu ortaya koyması bakımından da önemlidir. 

Türkiye'de işçi başına verim önemli derecede dü
şüktür. Buna da neden, işgücü başına sermaye dona
tımının yetersiz oluşudur. Özellikle özel kesimde re
kabet 'yetersizliği ve yokluğu nedeniyle yüksek karılı
lık girişimcilerinin işgücü başına sermaye ve donatım 
miktarını artırmak İhtiyacını duymamalktan doğmak
tadır. 

Günümüzde genellikle özel sektör sermayesinin 
oluşumuna 'baktığımız zaman şu kaynaklardan yarar
lanmaktadır : 

Otöfinansiman kaynakları, ki bunun menşei kâr 
oranlarının artırılması, vergi kaçırma ve enflasyon
dur, 

Orta vadeli banka kredileri, dış kaynaklı projeler, 
yabancı sermaye, tahvil satışı, hisse senedi satışı ve 
nihayet kamu kaynaklarından özel kesim hizmetlerine 
verilmesi. 

Görülmektedir ki, özel kesim kaynakları iktidarla
rın sınıfsal yapılarına uygun olarak oluşturdukları 
ekonomi politikalarının 'sonucunda para ve kredi hac
minin gelişmelerine dayanmaktadır. Bu da enflasyon 
nedenlerinden biridir. 

Devlet Planlama Teşkilatından yapılan bir açıkla
mada, özel kesimin yapmayı planladığı 56.1 milyar 
liralık yatırımın, 33.7 milyar liralık 'bölümü kredilere 
dayanmaktadır. Böylece Türkiye'de özel sektör yatı
rımlarının % 60'ının kredi ile gerçekleşitüğinii görmek
teyiz, 

Türk sanayii daha önce belinetiğirn'iz gibi 'büyük öh 
çüde tüketime yöneliktir. Oluşan tüketim toplumun 
özellikleri nedenliyle ülkemiz tasarruf oranını da ar-
tırmadığı için, sanayileşme için gerekli olan sermaye 
bakımından da dışa bağımlı 'olmaktadır. 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi TeŞvilk Kanunun
dan yararlanan firmaların yoğunlaştığı sektörler da
yanıksız tüketim mallarıyla, dayanıklı tüketim mal
ları; otomabil ve genetikle montaj sanayileri ve ara 
mal sektörleridir; lastik gibi. [Başlangıçta yurdumuza 
döviz ve sermaye getirecekleri için teşvik edilen ya-

iÇalışanlar bakımından 154 681 kişiyle dokuma 'sa
nayii ile giyim sanayii başta gelmektedir. İmalat sa
nayimizin % 73'ü Adana, Ankara, 'Bursa, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli ve Zonguldak gibi büyük illerimizde 
yoğunlaşmıştır. Toplam ücretlerin % 77'si hu 8 ilde 
ödenmektedir. 

Özel sektördeki işyerlerinin % 44'ü İstanbul'da 
olup, bu kıisımda çalışanların c/c 51,4'ü İstanbul'da 
oturmaktadır, 

Görülmektedir ki, özel girişim yatırımları belli 
bölgelerde yoğunlaşarak kolay kâr geitiiren alanlara ve 

— 350 
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lerini tespitle ağır sanayi kurmak Türkiye'de mümkün 
değildir. 

Şimdi de Türkiye'nin bugünkü koşulları içersinde 
Sanayi Bakanlığımızın kısa vadede yapacağı şeylere 
değinmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu 
petrol, ondan sonra demir - çelik ve gübredir. Bu ba
kımdan ilk hedefimiz demir - çelik ve gübre gibi bü
yük ölçüde döviz gereksinimi duyan sanayi dalların
daki yatırımların başlanmış olanlarını, her yıl artırı
lan ödeneklerle c/c 100 gerçekleşmesine gidecek ve bu 
2 konuda yeni ciddi yatırım planları proje ve fizibi
lite raporlarıyla üretim hedefleri sapitanacak'tır. Plan
lanan her yatırım Türkiye'de süresi içersinde tamam
lanamadığı için, artan maliyetlerden yatırımlar kur
tarılacaktır. Böylece yalnız fiyat artışlarının maliyet
lerle yatırımlar sonuçlandırılacaktır. 

bancı sermaye, elde ettiği büyük kârlarla getirdiğin
den fazlasını götürür olmuştur. Yabancı sermaye
nin Türkiye'nin kıt olan sermaye kaynaklarına katkı
da bulunacağı hususundaki görüşü ise gerçekleşme
miştir. Aksine yabancı sermaye bizim kısıtlı tasarruf 
kaynaklarımızı da kullanmıştır. 

Hammadde bakımından Türk sanayiinin büyük 
ölçüde dışa da bağımlılığı vardır. İthal edilen mal
lardaki fiyat artışları ülkemizde ımaıiyet ve fiyatları 
etkilemektedir. 1972 yılında yapılan bir araştırmada 
çeşitli malların vergisiz sanayi maliyetleri içinde it-
'hal malı girdileri şöyledir : 

Traktörde 1972'de ithal girdisi % 58 iken, 1978' 
de c/c 30'a, minibüste % 43 'iken % 40'a, binek ara
bada ıC/c 42 iken -c/c 35'e düşmüştür. Bu da ülkemiz-, 
do bunalımların en büyük nedeninin, sanayideki yapı
sal 'bozukluk olduğunu göstermektedir. 

Türkiye'de sanayileşme hamlesinin ilk aşamasın
da, ulusal bir 'sanayi kurulmasında Ciddi adımlar atıl
mıştır. Fakat giderek bu yoldan sapılmış, ulusal sana
yi ilkesi 'bir yana atılmış ve düzensiz, plansız sanayi
leşme süreci içersinde gidilerek Türk sanayii büyük 
ölçüde ve Türkiye'nin koşullarının gerektirmediği öl
çüde dışa bağımlı bir hale getirilmeye 'başlanmıştır. 

Dışsatımın yapısı incelendiğinde de şu hususu 
görmekteyi;-: : 

Genellikle tarım ürünlerine dayalı olduğu görül
mektedir. 1973 yılında tarım ürünlerinin dışsatım 
içersindeki payı c/c 78 iken, sanayi ürünlerinin % 22' 
dıir. Türkiye'nin dışsatım ağırlığı 'belli başlı birkaç ürü
ne dayanmaktadır. Bu ürünlerin ise en Önemli özel
likleri, alıcı ülkelerin bizim 'mallarımıza olan talep
lerinin artışının çok yavaş olmasıdır. Şimdi büyük bir 
çabayla bu yapının mahzurlarını gidermeye ve sana
yi ürünlerimizin dışsatımının çeşitlerini artırmaya 
çalışıyorum, 

(1977 Şubat ayından itibaren ithalat için gerekli 
olan döviz transferleri yapılamamıştır. MC dönemin
de Sanayi Bakanlığı büyük sanayi hamlesinden bahse
der, temeller atarken, Maliye Bakanlığı döviz darbo
ğazı içersinde bulunuyordu. Sanayileşme hamlesi için 
gerekli enerji üretimi maalesef Türkiye'mizde yeterin
ce geliştirilememiştir. 

Trakya bölgem izdeki fabrikalarımız dışalımla sağ
lanan enerji ile çalışabilmektedir. Mevcut fabrikala
ra ve işletmelere enerji veremezken, fabrikalar enerji 
kısıtlaması nedeniyle günde 2 ile 4 saat çalışamazken, 
çalışan fabrikalar kapasitelerinin c/c 30 seviyesinde ça
lışırken yeni fabrikaların sadece adını ve kuruluş yer-

Üçüncü Dört Yıllık Kalkınma Planında öngörü
len ve başlamış olan yatırımların yıllar içinde öde
neklerin ölçüsünde gerçekleştirilmelerine özen göste
rilecek ve görevini yapmayan sorumlulardan hesap 
sorulmasını da öneriyoruz. 

Özel sektör, halk sektörü ve kooperatifler ile üst 
kuruluşlarının girişimleri, ara ve yatırım mallarına 
dönük olmak üzere desteklenecek ve öncülük yapıla
cak sanayi üretiminde dışsatım ilkesi uygulanacak ve 
yeni teknolojide bu yatırımlar esas alınacaktır. 1979 
yılı bütçesi, Hükümet Programı, Dördüncü Beş Yıl
lık Planın hedef ve ilkeleri ekonominin isterleri doğ
rultusunda hazırlanmış ve temel ilkeler olarak fiyat 
hareketlerinin kontrol altında tutulması, dış Ödeme
ler dengesine ilişkin tıkanıklıkların giderilmesi, bir 
yandan da sosyal adaletin, refahın tabana doğru yay
gınlaştırılması sağlanırken, diğer yandan yatırımlara 
ayrılacak kaynakların 'artırılarak kamu olanaklarının 
en etkin şekilde değerlendirilmesi, harcamaların ger
çek karrtu gelirlerine dayandırılması, Devlet kuruluş
larının gerçek gereksinmelerinin karşılanması, özellik
le kamu harcamalarında her düzeyde savurganlıkla 
mücadele edilmesi benimsenmiştir. 

Sanayi Bakanlığımızın halen yürürlükte bulunan 
İhtira Beratı Kanunu 1879 tarihlidir. Bugünün ihti
yaçlarına cevap vermeyen bu Kanun Sanayi Bakanlı
ğımızın çalışmaları neticesinde Bütçeye Yasa olarak 
teklif 'edilmiştir. Kısa zamanda Meclisirnlizden geçe
rek bu büyük boşluğun doldurulmasını temenni edi
yoruz. 

Konsolide bütçe ödeneklerinden 89.6 milyar liraisı 
yatırımlara ayrılmıştır. Bunun tüm harcamalar içe
risindeki payı c/c 22.6'dır. Bu miktar 1978 yılı ödene-
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g'.ns göre yatınmjlar içtin [</( 41.8'liik bir antış göster-
mektedi;. 

Kamu î'k'tisadi Teşebbüsleri tarafından gerçekleş
tirilecek olan yatırım projelerine de önem verilmiş 
ve bunlar için genel bütçeden 51 milyar liralık kay
nak ayrılmış bulunmaktadır. 

Sanayii Bakanlığı bütçesinin memleketimize hayır
lı olmasını ve Sanayi Bakanlığı mensuplarına 1979 
yılı çalışmalarında başarılar 'diler, saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara'beyoğ-

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Agâh 
Oktay Güner. (MHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Güner. 
İSMAİL AYDIN (Uşak) — Def çalıyor def. 
SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Gru

bu yok grubu; sözcüsü Var, grubu yok. 

MHP GRUBU ADINA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya) — Sayısal 'oran yaparsak,, oMuikça da 
fazla, 

Sayın Başkan, sajyın milletvekilleri; Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu ve şahsım adına Muhterem He-
yetinizıi saygılarımla selâmlıyorum. 

Çağımızda sanayileşme, gelişmenin eş anlamı ola
rak kuiJanılımalktadır. Hepinizin yakünen bildiği ve gü
nümüzde çokça konuşulan problemlerden birisi «ta
rım mı, sanayi mi?», tartışmasının devam edip gitme
sidir. Hiç şjüıpiheiŝ z ki, tarımda kaymakların iven'in-ınmin 
sınırlı olması, en yüksek prodüktivite geliştirmesin
den sonra bile istihdamın ve verimliliğin 'belli bir 
derecede kalması, gelişen ülkeleri ve günümüzde he
men 'bütün ülkeleri daha ileri seviyede sanayileşmeye 
itmektedir. Tarımın ihmal edilmesi pahasına bir sa-
nayile(şjm,ıenliin ge.rjçdkleış'nuesi müımlkün değildir. ÇürJ^li 
tarımı ihmal eden bir sanayileşme, her şeyden önce 
iptidai madde ve kaynak •birikimi yönünden kendisini 
yokluğa mahkûm etmiş demektir. 

Ülkemizde planlı dönerne ıgirildiklten sonra 'her 3 
planda da yapı değişikliğinin öngörüldüğünü görüyo
ruz. Yapısal değişme sanayinin en hızlı büyüyen sek
tör olması ve böylece gayri safi milli hâsıla içerisin
deki payının artırılması şeklinde tarif edilebilir. Uy
gulamada bu yönde değişme olmasına rağmen, sana
yi sektöründe kalkınma planlarımızda hedef alınan 
büyüme sağlanamamıştır ve yapı değişikliği de ger
çekleştirilememiştir. Her 3 planda sanayide üretim 
artışı hedefi % l'l civarında olmuş ve bu hedefin 
gerçekleşmesi % 9 civarında kalmıştır. Bunu küçük 
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görmek mümkün değildir; ancak bununla yetinmek 
de mümkün değildir. 1963 yılında gayri safi milli hâ
sılamızda tarımın payı % 35,7 idi. 1977'de % 25,2' 
ye düşmüştür. Sanayi % 14,6 idi, % 18,3'e çıkmış
tır. Hizmetler sektörü ise %36,4Uen % 46,5'e yüksel
miştir. Yapı değişikliğinin hizmet sektörü yönünden 
hızlı olduğunu, sanayide belli bir -gelişmenin sağlan
dığını söylemek mümkündür. Esas, sahayi sektörü
nün 'kendi yapısındaki değişiklik ise, 1962 yılında 
% 3,1 olan madenciliğin '1977'de % 3,9'a çıkması 
imalat 'sanayiinin ise 1962'deki !% 94,4'ten % 94'e 
inmesi, Enerjinin •% 2,5'tan % 2,1 'e inmesidir. 

Şimdi bu planlarımızda imalat sanayii üretimi için ' 
ara ve yatırım malları üretimi paylarının artırılması 
ve tüketim malı üretimi payının düşürülmesi amaç 
edinilmiştir. İmalat sanayii yapısında meydana gelen 
değişiklikler ise şöyle olmuştur : 1962'de tüketim 
malı c/c 62,3'ten 1977'de 49'a inmiş, ara malı % 27,8' 
den % 37,7'ye çıkmış, yatırım mali ise % 9,9'dan 
1977'de 1'3,3'e yükselmiştir. 

Simdi bu yapı değişikliğinde istenen ve özlenen 
hedeflerin altında kalınmıştır. Bilindiği gibi gelişmiş 
ekonomilerde tüketim malı % 20 civarındadır, ara 
malı % 35 civarındadır, yatırım malı % 45 civarın
dadır. Türkiye'm izde bugüne kadar yapılmış işler1! 
kendi şartlarında ve kendi kaynaklarında değerlen
dirmek ve bu işlerin bize vermiş olduğu tecrübe biri
kimini hızla değerlendirerek, ara ve yatırım malı sa
nayilerinin ve ağır sanayiin kurulması yolunda ciddi 
gayret sarf etmek gerektiği inancındayız. 

Sanayileşme meselelerinin hukuk problemleri var
dır, teşkilat problemleri vardır, yönetici pro'blemleri 
vardır ve sermaye problemleri vardır. Ülkemizde Bi
rinci Plan dönemi esas itibariyle, mevcut kaynaklara 
göre temel meselelerin tespiti ve teşhisi ve bir nevi 
envanter çalışması yapılmasıdır, ikinci Plan dönemin
de ise, 'hakim olan siyasi iktidarın ve felsefenin inan
dığı kalkınma stratejisi istikametinde, kendi içinde 
sbn derece tutarlı tedbirler getirilmiştir. Türkiye'de 
ilk defa teşvik düzeninin İkinci 'Plan döneminde der
lenip toparlandığını görüyoruz. İkinci Plan dönemi 
aynı zamanda Türkiye'de, Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin ve KİT'lerin reorganizasyonu yönünden çok 
ciddi tedbirlerin alındığı, çalışmaların yapıldığı bir 
dönem olmuşitui". 

Değerli arkadaşlarım, İkinci Planın hedefi Üçün
cü Plartda başlatılması düşünülen sanayi gelişmesine 
imkân hazırlamak ve belli bir sıçramayı gerçek kıla
bilmekti. Dördüncü Plan dönemine geldiğimiz za
man, Dördüncü Planı bu kürsüde genişçe değerlen-
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dirdiğimizde ifade ettiğimiz gibi, biz ne sektörler açı
sından ne hedefler açısından yeterli bir açıklık bu
lamadık. 'Kamu kesimi ile ilgili planda getirilmiş olan 
«sektör kurumu» 'tabiri, yeni bir kavramdır ve bütün 
kamu teşebbüslerinin bir kurum altında toplanması ve 
bu sektör kurumlarının yatay, dikey bütünleşme ile 
birbirini tamamlayan genel müdürlükler, onlarıta altın
da müessese ve fabrikalar şeklinde teşkilatlanması ön
görülmüştür. «Sektör kurumu» hakkındaki şu anda do
kümanlara dayalı değerlendirmemiz, maalesef bunun 
bu iktidar döneminde kamu kesimine araz olan ve büt
çeye bütünüyle cari masraflar bütçesi hailine getiren 
Kamu iktisadi Teşebbüslerini geçtiğimiz yıl 42 bin 
yeni eleman alarak bir nevi işsizlik sigortası görevimi 
yükleyen anlayışın, daha da kötü bir biçimde kaynak 
kaybına ülkeyi götüreceğidir. TÜMOSAN, TAK
SAN, TEM/SAN gibi sa'nayi şirketlerinin İktisadi Dev-
!elt Teşekkülü haline getirilerek, bir sektör kurumu ya
pısında bütünleştirilmesini de şu anda kendi şartların
da çalışan bu 'kuruluşların, İktisadi Devlet Teşekkül
lerini çalışamaz hale getiren dertlerle hasta kılınma
sından öte, fayda getirebileceğini zannetmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Kamu İktisadi Teşebbüsle
riyle ilgili bu Hükümet döneminde yapılan en büyük 
adım, teşebbüs, Sanayi 'Bakanlığının faaliyetlerinin 
bir bölümünün yeni kurulan İstetmeler Bakanlığına 
verilmiş olmasıdır. Bugüne kadar bu Hükümet dö
neminde «sektör kurumu» tabirinin dışında Kamu İk
tisadi Teşebbüsleriyle ilgili tutarlı kurtarıcı belli za
man dilimi içerisinde tayin edilmiş hedeflere götürü
cü, hiçbir teklifin hiçbir tedbirin ve hiçbir stratejinin 
uygulamaya konulamamış olduğunu görüyoruz. Ma
alesef 1978 yılı bu Hükümet döneminde ekonomik 
açıdan başarılı olduğu söylenmesi mümkün olmayan 
bir yıl olmuştur. Sanayi üretimi ve kapasite kullanı
mında ise önemli düşmeler olmuştur. 1977'ye göre 
1978\ie bazı sanayi dallarındaki üretim düşüşleri şöy
ledir: Taşkömürü % 2,5, konsantre bakır % 19,1, 
kromit % 3,2, çlnlko kurşun % 19, kükürt >% 4,1, kok 
% 1,9, ham demir % 15, pik % 45,2, hanı alümin
yum c/c 9, bilister bakır % 8,5, balkır alaşımları 
% 11, kereste '% 4,5, gazete kâğıdı % 4,2, benzin 
% 12,4, motorin % 15, lastik % 60, kamyon, kam
yonet c/c 45, tra'ktör % 51, alkümülaftör •% 30, suni 
gübre % 14»8. 

Bu sanayi yapısındaki büyük üretim düşmeleri 
gıda sanayiinde : Zeytinyağı üretiminde cfc 63, filit-
reli sigara üretiminde % 27, kıyılmış tütünde % 23 
oranlarındadır. Bunun sebebini yalnızca ülkenin içe

risinde bulunduğu döviz darboğazıyla açılklamak bi
ze göre son derece yetersizdir. Bu kuruluşların in -
put, o ut - put tablolarını, girdi ve çıktılarını tahlil 
ederseniz, bunların çoğunun ham malzemesinin Tür-
kiye'dekü kamu kuruluşları tarafından üretildiğini ve 
Türkiye'deki kamu kuruluşları tarafından pazarlan-
dığını tespit edersiniz. Neden bu ölçüde büyük üre
tim düşmesi olmuştur? Çünkü, Hükümet kamu ku
ruluşlarının üst kademe yöneticilerini baştan aşağıya 
değiştirmiş ve maalesef bugün basında bu Hüküme
tin kurulmasında oldukça kalem oynatmış bir yazarın 
ifadesiyle bazı hallerde sokaktaki adamlardan genel 
müdür yapabilmiştir. Sokaktaki adamı genel müdür 
yaparsınız; ama, o genel müdür o kuruluşu böylesi
ne perişan hale getirir. 

Değerli arkadaşlarım, kamu kesiminin bütçe gö
rüşmelerinin bütününde gördük, bütçenin gelir faslı
nın 1/3'ünü yutan dev haline gelmiştir Kamu İktisa
di Teşebbüsleri; 100 milyar lira civarında finansman 
ve zarar içindedirler. Özel sektör ne haldedir? 1978 
sonunda özel sektörün kamuoyuna sıkça raporları 
neşredilen TÜSİAD'ın bir araştırmasına göre, «1978' 
de işler nasıl gidiyor?» sorusuna, c/c 50'den fazla iş
yeri «geri» diye cevap vermiştir, «aynı» diyenlerin 
sayısı c/r 20 civarındadır, bilhassa kimya, çimento, 
malkine, elektrik- makineleri, taşıt araçları imalat sa
nayilerinde 1978 yılı bir önceki yıllardan çok kötü 
bir yıl 'olmuştur, Sadece dokuma ve gıda sanayii 1978' 
de durumlarını koruyabilmişlerdir, özel sektörde ka
pasite kullanımı önceki yıllarda % 84 civarındayken, 
1978'de % 72 civarında olmuştur. % 54'ün üzerin
de işletme % 70 az kapasiteyle çalışmıştır; 1979'da 
sanayinin daha da kötüye gideceği endişesi içerisinde 
onduğumuzu özellikle Sanayi Bakanlığı Bütçesinde 
ifade edelim. 

Değerli arkadaşlarım, 'Hükümetin bütünüyle büt
çede getirdiği teklifler, Hükümetin ihracat ve ithalat 
meselelerine bakışı sanayinin meselelerinin maalesef 
sıhhatli bir biçimde tespit edilemediği endişesini bize 
vermektedir. Ayrıca, hâlâ Anayasa düzeni ortadayken 
Devletin Anayasa düzeninde ekonomik modeli belli 
'iken, Hükümetin değişik kararları, değişik beyanları 
Türkiye'nin bütünüyle sosyalist bir sanayileşme ter
cihine mi, piyasa ekonomisi içerisinde karma ekono
miye dayanan bir sanayileşme tercihi içerisinde mi ola
cağı yolundaki tartışmalar 1978 yılını bir kayıp yıl hali
ne getirmiştir. Temennimiz, eğer bu Hükümet devam 
edecekse, bu Hükümetin başta Sayın Başbakan ol
mak üzere, sorumlu bütün bakanlarının iktisadi mo
del ve doktrin tartışmalarını bir tarafa bırakıp, piya-
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saya bütünüyle güven getirecek sanayileşme tercihle
rini açık ve seçik ortaya kaymalarıdır. Diğer taraf
tan değerli arkadaşlarım, sanayileşme büyük bir sos
yal yapı değişikliğidir. Üzülerek Planlama Bütçesin
de de ifade ettiğimiz gibi, sanayileşmenin meydana 
getirdiği hızlı şehirleşmeye, bu hızlı şehirleşmenin 
yerleşik kültür kıymetlerinden, gecekondu kültür dün
yasına geçişte meydana getirdiği yıkıma karşı, Devlet 
Planlama Teşkilatının hiçbir tespiti ve tercihi yoktur. 
IBiz Müliyötçi Hareket Partisi olarak ne Marksizm'in 
Sanayi toplumunu ne de kapitalizmin sanayi 'toplu
munu makbul görmüyoruz. Bizim arzuladığımız, sa
nayileşmiş Türkiye'de, ihsanlar maddenin, makinenin 
dsiri değil, efendisi olacak, benliğini, kültürünü, ma
neviyatını kaybetmeyecek, aksine geliştirecektir. Sa-
nayileşirken bütün bu değerlerin muhafazası için 
gerekli tedbirleri alan hükümet politikalarının daima 
yanında ve savunucusu olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, sanayileşme eğer proleter 
yığınları meydana getiriyor, toplumun sosyal denge
lerini alt üst ediyorsa o toplum geleceğine güvenle 
bakamaz. Dünya üzerinde sanayileşirken kültür kıy
metlerini çağın kültür kıymetleriyle bütünleştirmiş ve 
kendi öz kişiliğini kaybetmeden dünya kültür aleminde 
hem sanayileşip hem de kültür dünyasıyla kendi var
lığını devam ettirebilmiş, güçlü ülkeler vardır. Bir 
Japon, sanayileşme örneği, bir Alman sanayileşme 
örneği bunun canlı misalleridir. Bizim Türkiye ola
rak kendi şartlarımızda, kendi sanayileşme modeli
mizi kendimiz olarak tespit etmemiz ve geliştirmemiz 
şarttır. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz yıl bütünüyle 
sanayileşmemiz için sıkıntılı bir yıl olmuştur. Bu, 
yalnızca hükümetin uyguladığı mal; politikadan, kredi 
politikasından ileriye gelen bir sıkıntı değildir; kendi 
yapımızdan ileriye gelen, geçmiş yıllardan biriken ve 
bugüne sıçrayan meseleler vardır; ama, Hükümetin 
tavrı ve tutumu içerisinde bize göre en büyük sıkın
tıyı doğmakta olan Anadolu sanayii geçirmiştir. Ana
dolu sanayii henüz gelişme dönemindedir. Ülkemizin 
çok uluslu şirketlerle irtib altlanmış ve onlardan sağladı
ğı imkânlarla döviz darboğazını aşabilmiş, becerikli, 
büyük kent sanayiinin mahareti henüz Anadolu sana
yiinde yoktur. Anadolu sanayiinin içinde bulunduğu 
•sıkıntıları üst kademe yöneticisi, pazarlama, kredi, pro
je, iptida madde kortlularında Hükümetin özellikle ele 
almasını ve Anadolu basını son alınan kararlarla pe
rişan eden Hükümet tedbirlerinin Anadolu sanayiini 
de perişan etmemesini temenni ediyoruz. 
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Aziz arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârların duru
mu çok büyük önem taşımaktadır. Sanayileşmekte 
olan bütün ülkelerde, sanatkârlar kabul edilen mo
delinin icabı ya işyerlerinin işçisi olur veya orta se
viyede sanayici haline gelirler. Bugüne kadar bu Hü
kümet döneminde özellikle, küçük sanayicinin elinden. 
nasıl tutulduğunu ve bu küçük sanayicinin ne ölçüde 
büyümeye itildiğini görebilmemiz mümkün olama
mıştır. Toplumumuzun sağlam, dengeli, milli ve ma
nevi değerlerine bağlı, demokratik düzenin oturduğu 
sağlam karakter ve kendi kendine yeten iktisadi bü
tünlüğe kavuşmuş bir orta tabakaya dayanmasını is
tiyorsak, esnaf ve sanatkârımıza sahip olmaya mecbu
ruz. Esnaf ve sanatkâra sahip olmayan rejimler, orta 
sınıfı yıkan rejimler, ülkelerine büyük buhranlar ge
tirirler. Türkiye'de orta sınıf politikası bizi dış pazara 
açılmakta güçlü kılar. Ortak Pazardan, İslam Ortak 
Pazarı deyiniz, Avrupa Ekonomik Topluluğu deyi
niz, bütün bunların özü, gelişen bir sanayinin dış 
pazara açılması zaruretidir. Dış pazara açılmadan 
ıbir sanayinin yaşaması mümkün değildir. Dış pazara 
açılırken küçük sanayi işletmelerimizden koıkmaya-
lım, 30'a - 40'a kadar işçi çalıştıran küçük sanayi iş
letmeleri oynak teknoloji tercihlerine uyabilen ve 
teknolojinin gerekli kıldığı stratejik sıçramaları ya
pabilen kuruluşlardır; bu kuruşlar bizim gücümüz
dür; yeter ki, biz bunların üzerine eğilebilelim. 

Değerli arkadaşlarım, öyle görünüyor ki, bütçeden 
sonra Yüce Meclis vergi kanunları fazlasıyla işgal 
edecektir. Vergi kanunlarına geçerken, Türkiye'de sa
yın Sanayi Bakanından ricam ve istirhamım, güçlü bir 
teknorat kadrosu elindedir, çok rica ediyorum, şu 
anda Türkiye'de sanayi hangi vergi şartlarındadır? 
Bu Kurumlar ve Gelirler Vergisiyle enflasyon döne
mi içinde sanayi perişan olmaktadır. Ticari kazancı 
nakdi, moneter bir gelir anlayışına dayanarak vergi
lendirilen Kurumlar ve Gelirler Vergisiyle Türkiye' 
de sanayinin güçlenmesi mümkün değildir. Bu kanun, 
sanayi kuruluşlarında enflasyonda vergi yükünü ağır
laştıracak, üretim hacmini daraltmakta, firma cesa
metini küçültmektedir. îktldar kanadına mensup de
ğerli arkadaşlarım öyleyse Vergi Kanunundaki deği
şikliklere neden yardımcı olmuyorsunuz? diyebilirler. 
Bu soruyu hemen cevaplandırayım, gelen vergi ka
nunları, maalesef Kurumlar ve Gelirler Vergisi Ka
nununu sanayimiz açısından daha perişan hale getir
mektedir. Onun için, biz Sanayi Bakanının fevkalade 
yüklü iş hacmi içinde sayın Bakanın bu vergi deği-
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sikliğini layıkı veçhile inceleyebildiklerine kani deği
liz, incelemelerini de beklememiz insafsızlık olur. 

Çok rica ediyorum, bu mevcut vergi kanunları 
sanayii nasıl bir cendere içine almıştır, nasıl gdişrne-
meye mahkûm etmiştir; bunu tespit buyursunlar ve 
bunu kurtaracak tedbirleri getirsinler. 

Değerli arkadaşlarım, sanayide amortismanlar me
selesi fevkalade zararlı bir çizgiye gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Güner, lütfen toparlayınız ko
nuşmanızı. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkanım. 

1963 yılında 205 sayılı Kanunla getirilen azalan 
bakiyeler usulüyle amortisman hesaplanması, geçen 
15 yıl içinde en yüksek olanın % 25'e dondurulması 
ve yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle işlerliğini yi
tirmiştir, iktisadi kıymet ifade etmemektedir. 

Üçüncüsü, sanayimizde gizli bir servet vergisi 
vardır. Çünkü ilave moneter kaynaklarla vergisi öden
miş gelirlerden sağlanan sanayi 'kuruluşlarının, aynı 
üretim ölçeğini koruyabilmeleri için devamlı malzeme 
alma zorunda kalmaları sanayii mevcut uygulama 
içerisinde gizli bir servet vergisine mahkûm etmiştir. 
Gider vergilerinin tesiri ise maalesef sanayii azaltıcı 
yöndedir. 

Gayrimenkul vergilerini ele aldığınız zaman sa
nayi şirketlerinin hisse senetlerini yeniden değerlen
dirme imkânından mahrum olduğunu görürsünüz. 

Böylece çok hızlı bir biçimde özetlemeye çalıştı
ğım vergiler, sermaye piyasasıyîa ilgili hukuki bir 
•düzenlemeye geçilememiş olması sanayimizi kendi iç 
piyasasından yeterli ölçüde kaynak sağlamaktan mah
rum bırakmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, altyapı yetersizlikleri, itha
lat tıkanıklıkları, yüksek oranlı enflasyon sanayimizi 
tam bir bunalıma getirmiştir. Ancak., devalüasyondan 
sonra sanayii koruyucu ve geliştirici tedbirlerin isa
betle alınıp uygulamaya konulamamış olması Hükü
met yönünden büyük bir şanssızlık ve sanayi yönün
den büyük bir darbe olmuştur. 

Öyleyse bizim temennimiz, 1978 yılındaki tecrü
belerin 1979'da değerlendirilmesi ve Türkiye'nin milli 
bir özlem olan sanayileşme hedefine giderken sana
yiin içinde bulunduğu, özel sektör sanayiinin içinde 
bulunduğu, sanatkârın içerisinde bulunduğu vergi 
şartlarını gerçekçi bir biçimde değerlendirip kurtarıcı 
yeni bir vergi anlayışına ülkeyi götürmek ve bunun 
ötekinde de kamu kesimini Türkiye'de ekonominin 

sırtında bir kambur olmaktan kurtarıp bu kuruluş
ların elindeki büyük tecrübe, kaynak ve teknisyen bi
rikimini ekonomiyi güçlendirici istikametlerde de
ğerlendirici tedbirlerin alınmasıdır. 

Bu ölçü ve ümitle .Sanayi Bakanlığı bütçesinin ha
yırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum, 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Şeref-

oğlu, buyurun (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADİNA MEHMET ŞEREFOÖLU 
(Kahramanmaraş)' — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım 
adına Yüce Meclisin muhterem üyelerini en derin 
saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal meselelerini çöz
mek, uluslararasındaki varlığını koruyabilmesi, hür
riyetçi demokrasiyle idare edilen devletler arasındaki 
yerini muhafaza, memur ve müreffeh bir topluluk 
haline gelebilmesi sanayileşmesine bağlıdır. 

Sanayileşerek kalkınma, kalkınma hamlemizin 
strateji sini tespit etmiştir. Bu nedenle kalkınma plan
larında sanayileşme, kalkınmanın bir aracı değil, bi
zatihi bir hedef olarak verilmiştir. 

Gerçekten sanayileşme, en çok katma değer yara
tan gayrisafi hâsılaya en büyük payı artıran, daha 
geniş istihdam imkânları yaratan, daha dengeli ve 
devamlı bir gelir dağılımı sağlayan, bölgeler arasın
da gd'işiTKşl'ik farklarını azaltan, küçük tasarrufları 
değerlendire'bilen en tesirli bir olgudur. 

Uzun vadede yapılan programlarla, planlarla be
lirli hedeflere eşirebilemk, ancak sanayide öngörülen 
belirli kalkınmalarla mümkündür. Milli gelir içindeki 
sanayi sektörünün payının devamlı artmasıyla müm
kündür. Oysa ki 1978 yılı, planlı dönemin en karanlık 
sanayi senesi olmuştur. Kalkınma hızı, nüfus artışı 
oranı düşüldüğünde, maalesef sıfır olmuştur. Sanayi 
ürünleri düşmüş, üretimler düşmüş, bir çok fabrika 
kapanmış, Türkiye yoklar ülkesi haline gelmiş, işsiz 
sayısı artmıştır. Yüzbinlerce vatandaş yeniden işini 
kaybetmiştir. Enflasyon, görülmemiş boyutlara ulaş
mıştır. Yatırımlar gerçekleştirilememiş, iş yapanlar 
devletten istihkaklarını alamamış, ekonomik yapı 
büsbütün bozularak çok daha ağırlaşan şartlar altın
da, çok daha ağırlaşan boyutlara vararak, 1979 yılına 
gelinmiştir. 
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Buna mukabil iş başındaki Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümeti, sorunların çözülmesi yerine, bu so
runları zaman içinde kendi kaderine terk etmiştir. Bu 
Hükümet, milletçe gönül verdiğimiz sanayileşerek 
kalkınma hamlesini geri plana itmiştir Müzakeresini 
yaptığımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1979 
yılı Bütçe yekûnu, 1978 yılı Bütçesinden rakam ola
rak 100 rhilyon lira, oran olarak % 3 daha eksiktir. 
1978 yılında CA> 52 olan enflasyonun 1979'da da 
aynı hızla devam edeceğini söylemek, kehanet olmasa 
gerektir. O halde bu Hükümet, 1979 yılında, 1978'de 
yaptıkları yatırımın yarısından daha az bir yatırım 
yapacaktır, demektir. 1978 yılında ne yaptıkları hepi
mizin malûmudur. 

Sayın milletvekileri; her nedense, Cumhuriyet 
Hak Partisi Hükümetleri, sanayileşmeye önem ver
memekte, bu işi becerememekte, büyük Türkiye'yi ka
fasına ve gönlüne sığdıramamaktadır. Cumhuriyet 
Halk Partisinin «Enkaz devraldık» dediği 1977 Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçesi, yine 1977 fi
yatlarıyla 14,7 milyar lirayken, 1979 yılında aynı ba
kanlığın bütçesi, 3,3 milyar liraya indirilmiştir. Sa
yın Bakanım diyecekler ki belki, «Birçok KİT'leri, 
İşletmeler Bakanlığı şu veya bu bakanlıklara devret
tik.» Ama, 1978 bütçesi de 3,4 milyar lira. 1979'da 
niçin 3,3 milyar liraya düşürülmüştür? 

Sayın Bakanım, bazı bakanlar KİP, KUP, patlı
can, domates toplama projeleri gibi uydurma birta
kım projelerle bütçelerini c/€ 48 artırıdıkları halde siz, 
koskoca bir Sanayi Bakanlığının bütçesini 1979'da, 
I978'e göre c/c 3 daha eksiltmişsiniz. İlla Bakan ol
mak, illa koltukta oturmak uğruna, sanayi ve sanayi
cilere yaptığınız bu hakareti, yüce millet affetmeye
cektir. 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılı sanayi sektörü ba
kımından en olumsuz, en kötü bir sene olmuştur. Sa
nayi sektörünün katma değer büyüme hızı, 1978 yı
lında •% 4.8'e düşmüştür. Bû büyüme, plan dönemi
nin en küçük rakamıdır. Müsaadenizle son yılların 
büyüme hızlarını arz edeceğim : 

1971 yılında % 1Q,2; 
1972'de %10,7; 
1973'te %• 11,3; 
1974'te % 8,3; 
1975'te % 9; 
1976'da !% 10,3; 
1977'de % I0;8; 
1978'de % 4,8 
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Yukarıda arz ettiğim rakamlara dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Büyüme hızının en düşük olduğu 
1974 c/c 8,3, 1978 % 4,8. Bu rakamlar Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarlarının alameti farikasıdır. 

Sayın milletvekilleri, sanayi ve sanayileşmenin 
seyrini gösteren rakamların takdimine devam ediyo
rum. 

Son senelerde yatırımların GSMH'ya göre oran
ları şöyledir : 

1973'te •% 19, 
1974'te % 18,1, 
1975'te % 21,9, 
1976'da % 23,28, 
1977'de % 25,4, 
1978'de % 20, 
Burada da yine en düşük rakamlar 1974 ve 1978, 

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olduğu dönem
lerdir. 

1977 yılı fiyatlarıyla 1977 senesinde sabit serma
ye yatırımları 199,7 milyar lira iken, 1978 yılı yatı
rımları </r 21 eksiğiyle 175,8 milyar liraya düşmüştür. 

1978 senesinde fiyat artışlarına bir göz attığımız
da Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olduğunu 
hemen görürüz. 

Fiyat artışları yakın senelerde şöyledir : 
1974'te 't/ 29, 
1975'te % 10,1, 
1976'da % 15,6, 
1977'de <</c 24, 
1978'de % 52. 

Muhterem milletvekilleri, 1978 fiyatlarıyla 1979 
yılı sabit sermaye yatırımları 291,3 milyar lira olmuş
tur. Yani 1978 yılı yatırımlarından sadece % 18,8 
daha fazladır. 

Hepinizin malumu olduğu gibi 1978 yılında en-
filasyon oranı % 52 olarak plana geçmiştir. Bu gö
rülmemiş enflasyon birdenbire durdurulamayacağına 
göre, 1979'da yapılacak yatırımlar 1978 yılının yarı
sından da az olacaktır. Düşmeye devam eden bu ra
kamlarla üretimi nasıl artıracaksınız. İşsiz vatandaşa, 
senede bir milyon artan nüfusa nasıl iş bulunacak. 
Kıtlık, yokluk, kuyruklar nasıl bitecektir. 

Bu rakam ve açıklamalar önümüzdeki senelerde 
ülkemizde belirecek kara bulutların açık ve kesin işa
retleridir. Bu rakamlar grafiğinin ifade ettiği mana. 
umut tacirlerinin iflası, akgünler balonunun sönme-
sidir. 

500'e yakın kapanan fabrikaların ve halen % 50 
kapasiteyle çalışmaya çabalayan fabrikaların ham-
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maddeleri temin edilmiş midir? İki ay ilerisi için 
program yapamayan sanayici kesiminden, devletleş-
tirici zihniyetten 1979 yılı için c/f. 4'lük bir büyüme 
beklemek mümkün mü? 

Bu gelişmeyi sağlayabilmek için sanayiye ham
madde temini sanayiciye güven duygusu vermekle 
mümkün olur. Sanayici ve iş adamını vurguncu, soy
guncu, irtikapçı diye tavsif eden bir zihniyetle Türki
ye'nin kalkınması beklenemez. 

Sayın milletvekilleri, 1979 yılı programında kamu 
sektörü yatırımları % 28,8 artırıldığı halde, yani 124,8 
milyar liradan 160,8 milyar liraya çıkarılmıştır; özel 
sektör sabit sermaye yatırımları 120,5 milyar liradan 
130,5 milyar liraya yükseltilmiştir. Bu rakamların 
ifade ettiği mana % 8,3'lük bir artış düşünülmüştür. 

1978'de ödenemeyen toplu sözleşme farkları ve 
müteahhit alacakları yekûnu tahminen 50 milyar ci
varındayken, 1978 Sanayi Bakanlığı kamu yatırımla
rı fiziki tahakkuku maalesef sıfıra yakın ve 1979*da 
tüm KİT'lerin zararı 74 milyar civarında seyrederken 
ve de 1979*da bu rakamın 110 milyar lira civarında 
olacağı tahmin edilirken, 161 milyar liralık kamu yatı
rımının nasıl yapılacağını Sayın Bakandan sormak is
tiyorum. 

Öte yandan yatırım yapma potansiyeli bulunan 
özel seîktöre, kendi tasarruflarından daha az yatırım 
imkânı verilmiştir. Özel tasarruflar için 134,6 milyar 
lira planlandığı halde, özel yatırımlar için 131,5 mil
yar lira tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle sabit ser
maye yatırımlarının % 55,2'si kamu kesimi tarafın
dan, :c/c 44,8'i özel kesim tarafından yapılmak üzere 
programlaştırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda sıralamaya çalış
tığımız bu yatırım dağılımı 1978 yılı nispetlerine çok 
yakındır. Sanayi Bakanlığı bünyesinde 1978'de ger
çekleştirilen fiziki sanayi yatırımlarına bir göz atıp 
birkaç m'isal vermek istiyorum. 

SEKA Genel Müdürlüğünün 14,5 milyar lira olan 
proje bedeline fiziki gerçekleşme oranı yüzde sıfıra 
yakındır. 

Makine Kimya'nın 13,8 milyar lira olan proje be
delinde fiziki gerçekleşme oranı % ,26'dır. 

Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünün 9 milyar 
lira olan proje bedelinde fiziki gerçekleşme ı% 75'tir. 

Azot sanayii, çimento sanayii, Demir - Çelik, 
TESTAŞ ve TUSAŞ gibi büyük firmalarda da fiziki 
gerçekleşme oranı yüzde sıfırdır. 

1'979'da aynı Hükümet aynı zihniyetle daha düşük 
bir bütçe ile ve [f/( 50'nin üzerinde seyreden 'bir enf-
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lasyonla 1979 sanayi yatırımları tahakkuk ölçüsünü 
Yüce Meclisin takdirlerine bırakıyorum. 

Kamu sektöründe durum böyle de özel sektörde 
daha mı iyi? Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin 
1978 yılında tutarsız ve zikzak çizen ekonomik karar
ları, özel teşebbüscülerin yatırım arzularını kırmış, 
güven ortamını zedelemiştir. Özel teşebbüsü özendi
ren ve yönlendiren teşvik tedbirlerinin kaldırılması 
münakaşa edilir olmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğı İle Devlet Planlama Teşkilatı arasında devam eden 
tartışmalar ekonomik çevreleri ve sanayicileri huzur
suz ve tedirgin etmiştir. 

Özel teşebbüsler istikrarlı ve güven verici ortam
da gel'şirler. Her sene hatta bir sene içinde birkaç 
defa değişen prensip ve tutarsız kararlarla yatırımları 
artırmaya imkân yoktur. Kalkınma hamlemizi tamam
layabilmek için bütün kaynakları kullanarak en uy
gun yatırım alanlarını yönlendirerek en rasyonel şe
kilde kullanılmasını sağlamak zorundayız. Özel sek
törü yatırım konusunda mümkün olmadığından, 
mümkün olmayacağına göre kalkınma planlarındakl 
hedeflere erişebilmek için özel sektörün belirli hedef
lere şevkinde birtakım teşvik tedbirlerini değerlendir
mek mecburiyetindesiniz. 

Bu özendirici ve yönlendirici tedbirleri uygulamak 
şöyle dursun, özel sektörü vurguncu, kapkaççı ve ir
tikapçı olarak kabul edeceksiniz. Mevcut fabrikala
rına hammadde getirtemeyeceksiniz, yeni kurulan fab
rikalarını engelleyeceksiniz. Bu suretle de henüz ye
şermeye başlayan Türk sanayiine en büyük darbeyi 
indireceksiniz. 

Ve bütün bunlardan sonra da 1979 senesinde sa
nayide •% 10,4'lük bir gelişme bekleyeceksiniz. Bu 
hayal olur muhterem arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, CHP Hükümeti işbaşına 
gelir gelmez yatırımların ve kalkınmanın simgesi, bir
çok sanayiin anagirdisi olan demir - çeliğin tedarik 
ve dağıtımını bir kararnameyle devletleştirmiştir. 

Bakınız neticesinde ne olmuştur? Planlanan de
mir - çelik ithalatı yapılamamış, yeterli tevzii depola
rı kurulamamış, dağıtım kuruluşları bürokrasiye bo
ğulmuş, vaat edilen tek fiyat uygulamaları sağlana
mamış, spekülasyon daha büyük boyutlara ulaşmış, 
vatandaş ihtiyacı olan demir - çeliği yine karaborsa
lardan sağlamış, birçok fabrika ve haddehaneler ka
panmış, binlerce işçi açıkta kalmıştır. Yapılan sınırlı 
miktarda ithalat zamanında ve istenilen kalitede ol
mamıştır. 

1977 yılında toplam demir - çelik ürünleri kalkın
ma talebi 4 163 500 tondur. Bu miktar 1976 yılına 
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göre f/o 10 fazladır. Demek ki yüzde 1976'dan 1977'ye 
geçerken % 11 büyüme hızı sağlanmıştır ki, ekono
minin, kalkınmanın, 'büyümenin işareti de budur. 

Ancak 1978 yılında 1,4 milyon ton olan demir it
hali ki bunun içinde 1977 senesinde özel sektöre ve
rilen ithalat müsaadesi de dahildir, 1978'de kullanı
lacak demirin miktarı 3 816 000 ton olarak tahmin 
edilmektedir. Bu "değere 1977 yılında verilen özel sek
tör ithalatı da dahildir. Buna göre, 1977'den i% 8,4 
daha düşüktür tou rakam. 

Sanayileşmenin şahdamarı olan enerji üretimini 
plan hedeflerine göre düşüreceksiniz, demir - çelik 
üretimi ve ithalatını düşüreceksiniz bu durumda se
nede 1 milyon artan nüfusa nasıl iş bulunacak? Bu 
memleketi nasıl kalkındıracaksınız? Türkiye pamuk, 
tütün, üzüm, incir satmakla bir yere gidemez. Türki
ye'yi sanayileştirmeye mecburuz. 

Salyan imMlefeveMlIeiiii, Sayım 'Balkan Bûîşe -Karma 
IKömiisyonjunlda yaptığı (bir Ikjonıulşimialaıa 7CQ IbJn !dcN 
Ifcar aiy çliçeği !e!kjtfeecöğ(i;n!i., b'öîy'liaoe miömklkgiıije ne-
foaliÜ yağ sılkınltföını gLld!arefce§ini, ıbu giöıavi; Söker Ç!':r-
Sçötünlim yapacağını söylüyor. 

IDuıniu italkldl'irle Ikıariş ılıyoruz. Söker Ş^kKûATn çalüş-
malannı ve ibalşaınl'anını taikıdiır eümemicfk ımülrnlkün ds;-
gil Aracalk, 'böyle bıüylüfk bir projeyi ımelvcuıt ^şki.Cüb-
m ün ülzförfine ibıir angarya kabilinden yılk arsanız bumLır 
içim gerelkılli öidiehıelklletni verlmıazisenıiz daha evvel uygula-
dığnnıız foesıi projesi gUbii Ibiu ıdia alkaımeltü uğrar. 

îllhraıoaitımıız %in Iblüiytülk bir döviz (kaymağı olan 
can/lı hayvan ve eit iıhraealtınt ıgeıliişijv-ımek. üızore Şv.fjjr 
'Şiir|kpdJne biösi projelsi Ü[ye ibir projeyi uygu^ma gp-
revü veri'lmıişltö, IB'aişilanlgıçita fevfkaialde iyi göden tu 
proje ibuigiüırr aıkaimelte uğramış, âdelta <uyıgu:: acımaz ha
le giellmiilşıtir, 

'1979 yıllımda 30 mülyar fea olan KİT zararian 1978 
»de öılldiüirlülciü z'almlasra ve de KİT'leri ikıuitarrnlalk içirt 
ku'rldiuğuınıuz Işjleltimd'er Bakanlığına rağmen, 74 mrl-
ıylar lira zarara igiirjırtf'şltir. 1979'da bu zararın IOVJ mil
yarı alştacağt telsalplaınmlaJk/tajdır. '1978'de KİT'ler.} 
4C| 156 k|işii üışçi ve memur olarıalk almışsıne. 1979' 
da 'buınjun 8Q bini bllamayacağını ıkliimse söylieyelnısız. 

Her Sıene 4C| bin Gulmlhuriyet Halik Paniği ya'ndişı 
toeLİanıelk Tülm-'Derti ailltyapı d'âviijmicitenirti ıtatimiJn 
edecek dcjvleltlöşttiirımie'îer iiçİn vaıtanldaişın alşınmış oup-
ılerıinıe el :altaıralk verlgi üslflüne vergi, mim ü's'iüns zam 
yaparalk; bu imielmfclkietii kailkındiırimianız müımlkün âz^'A. 

•Oumihturliyelt Haılik Partisli Hü'kiülmıeliLinlJn gayeli iş-
çiıyi, ımeimıujıu ve köiyliyü daha falkMleışfemeik, orta 
smılf >oQaln eisnlaıf ve samıajtikârı ydk eltimiek, 'belirllti bir1 
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i zümremin vurgun ve soygunlarına göz yuımaraik re-
j'jmıi ve Cuımihuriıyejti uçurnı'mun kenarına gaükereik 

! «yJkılası bu düzten» deJdL'ğli düzemi değ'şt::rmek iste-
j irmiktir. Buıgün Türfkjtye'niiın 'bdk, pra'blfâmji 'bu düzen de-
J ğiışltiıl'cileıriinlden kuritulmalktır. 

Her. şeye rağmen Sanayi Balkanlığmın Bütçesinin 
Yüce Türlk mjilleClJne, S'anjaıyi Balkaıhlığı menisuplartnaj 
Ihayırlı uğurllu olimaısımı dUler, Vüce 'Mecİise saygılar 
sumarıüm;. (ÎAP sıralaırıındıain ailkiiş'lar) 

IBAŞKAN — Teşe!k|k|üır ödeüilim Saıyın Şanafoğkı. 
Şalhsı adnna, ieıhündle S'ayı/n Altan Tuna, 'buyurun. 

I ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Baişikan, 
saıyın mıiHielrJveik'iMed; 20 nci lylüızlyı'lın, son çeyreğind1© 
sanalyi'Ieşlmieik liçin çıajbalıalyan !bir tikle olanalk döViz 
darlboğaizı içiinlde ibluıtıaılimıaım'ıız Iblilze yıdllaridır uylgıulama 
gell-sn sanalyMeişmie polıiıtıilkiamızın yanlışliğını en çarpın 
çı tlir (bıiçfiım'de göistermıelkjteldıir. 

Yılardır Ikap'iitafet yoldan lkıal(km|ma şampiıyoniıu-
I ğu yalpanıllar, Idışa .'bağıimjlı mjonltajcı yapıyı öziünld^ ta-

şjıyıan Ikaîlkınmjiş ültk/etor&n artılk İl'gitennıjedıiğii 'hafif sa
nayi ve Ikıüiçülk ö'lçelklıi geril 'ti.lkiniolöjlJÜi yalpım •sanayCi'r.ıi 
hallkınınzıa sanayilieışlme d"iye yultlturdiuüar. Oysa sanayi-
leşime hızla antan ve tarımlda iş ıbiulalmayan, niülfusuimu-
za Liş toulimıa'k ve yapıısallaişan dış Ödemıeiler açığımızı 
(k'apaitmıalk •zorıumdadiT. 

iDurum ise bıumun ferisii oİJmjuştuır. Toplıaım. kiay-
] nakllîarm 1/3'üniü kiull'aınan Ibu seiktör, artan i'şigudüniün 

1/ılO'una !iş sağlalyalbMlnt'ş ve döviz ıgelSinacepr blS^z>-
n'tiken dışaılıım eğıiîiimjinıi artınaralk dış açığımızın, 'baj-
fca İbir 'deiyiişHe dış ibbırfçlajornıızın 'buigiünlkiü idaıyıanuimaız 
Iboyuitlaim uîaişimlaJsmt gelrjiıriip dalya'tmmşltır. 

'Bu nedenlerite sanayileşmıe ve lka!llk!inniiayı şîöyk ta-
nıımilayaibiiuiiz. Emıağin üıieıtıkenıliiğünlJn ar'tırılıması ve 
elkoniomilk dışa bıağilmlılığın az'alltılnıaısıının 'iıttoi gücü, 
'mjöVcuit telknlotoj'ilk gendkllliliiği ydk etmeni'n aracı, Küm 
isaniajyMın 'bLçDmjlenldiriilm'elsı'i ye 'bağîim)sız ulusal sanıa-
yün ıfceımıefii olan maık'.ne i.'ımıatet sanayiinin ıkur;ulma-
sıdır,. 

Demir - çelik, motor ve aktarma organları, talkım 
tezgâhları saınaiylilliariimin efkonomlijk olara'k 'büıylölk cıl-
çe'kterdıe ve poMlk olaralk (bence devi'elt eliyle kurul-

| ması gerekir. 
IMa'kiinje limakıt samaiyiıinide kamunun eltlkJli deneüimi 

iiçon hen şöylden ömce 'kaimlu payının ylülfcselk olması 
zorunludur. Ayrıca Ibu dlalın 'tüm ^sanayii belDirleyecieği-
n'i, elkonıomliik büiyülmıeyi ve kaillkınımayı yanJenduimıo 
ve IkJoMtrol açiisınldıan Iblüyük işlövkiiini diiklkalte ahr&alk 
'kamu payı Ve de'meifc.'miiniin önemıi kenldiiiİPİJnlden ortaya 

J çilkaicaik)ttr. 
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Geçim iş plansız ve planlı dönemlerde 'bu yola gi
dildiği söylenraraıezton, 'bugün de olumlu gjj.Iüğürnüz 
bazı g'inişıiimler pelk çek nedenlerle crigelfenisialmt'k'.e-
djr. Blumların 'başında ımidtor ve aktarma organları sa-
rtaı>ı">i g;lmdkitedir. 

•Sayın mlill'etvdkilleri, 'bu sanayii kimin kuracağı
nın önidmii neredem kaynakCıanıyor? Niçin ıbazı çev^ier 
kafrnu elıîyle kurülmjasına Ikarışı Çilkim:aikıtaıd;r sorular;-
nın yanıltı gayet aÇıkltır-Bu s'dkftfönü denetleyen, kuru
luşunda ön alan kişi veya gruplar; d^ğer özel sektör 
Ifiımnal'arıını da zaımıanla piyasadan silerek ıtülm Uışıt 
ürdtliımtinıi ele geçinip, tekel oluşturacaklardır. 

(Böylesüne güçlü ıbir Çekel; ekonomik güç - -s/yasal 
güç ilişkisi yoluyla 'bence ülkemliz siyasetine de, aiya-
setçiJieame de ©gömen olacaktır. Bu gerekçelerle 'ben 
şöyle demıdk İşitiyorum; hem ökonomlilk, 'hem d: polti-
tik nedenlerle kaımunun ellinde olmaüı genelken •bu 
sdkltörü kamu adına gerçekleştirmekle görevli kuru
luş olan TÜMOSAN'a omuz ve/ıe'ili'm, Meelfsierimiz-
!e, plamlcıllarılmızla, ımaliyecileriımiz ve teknokratla rı-
rnızUa destek oMum. 

Sayın mlilleltvdklilfcri, sanayileşme ve teknolojiyi in
san luınsuıriuınd&n soyutlayanı ayuz. Dünyadaki! Cüm gü
zelliklerin ve zıengiinlllikleriin . yaratıcısı araç kull'nınan 
©mıetoir. Sanayileşjmıe t'dkjnik (bilgilerle donanmış toi-
ümisıal ibiıllkaimıe salbip, deneyjmılli, yeni gelişmelerle açı'k 
uzman kadrolar ister. Sanayileşrroamlzin yükümü çe j 

ton ve çekecek olanların işçi, üata, ustabaşı, tellcm'ker, 
mlülhenid'is !daımamının emdklerüniin 'karşılığı ve;'ii;m>eli-
dlir. 

IBulglün, 657 sayılı Yasaya göre 'ücretlendiirilen •tüm 
ıtökmalk dem anlar özel sdkftöre akmak zorumda kaılı--
yorîar. Saıniayi 'Bakanlığındaki mühendislerin % 9 j'mvni 
3 yrliılk'tam yemi olduklar in ı Sayın Bakan söykım'^er
di. Bu nedenle sanayileş'mdyi cidden isliyor ve bu
nun ıte)k çıkar yolunun kaimu elliyle yürütülmesi oklu
ğuna inanıyorsak, öncelikle devletin teknik eleman 
çalıştırma ve üicreltlenjdiiime politikasına ivedilikle el 
a'tmalıyrz. Onlara kiamıu kurumlarımda iter dökmeyi 
çekici duruma geıtlMlmıdİyiz. 

Sayın lEaşikaln sayım milkıtvdkillleri; Bütçe Karma 
Komliıs yomunda söz alarak eleşltirliler yapmış ve bazı
larının yanıitlaırını almiiştıim. Gerekli bulduklarıma 
kusaca 'burada yenliden değiınlrmdk İstiyorum: 

1) Açık çimento: 1978 yılımda 'torba kâğıdı ola
rak 5Q CK}Q ton yeri , 3Q CÛQ ton da 13 milyon dolar 
karşılığı, dışarıidan alınma kâğıt kullamd iğimizi, 

Japonya'da % 95 oranında açık çimento kulla
nıldığını, 
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Fajbrika ve iş y'erier'inde masraflı yatırımlar ge-
'rököindiğinlden, (bizde 1979 yılı sonunda ancak % 22 
düzeyine ulaşalbileceğfrnii Sayın Bakandan öğrendum. 

(Beni öneriimi yimeıiiyo'rjulmi: Üikemiız'in coğrafi ve 
nüfus ıdıeseni Japonya'ya benzemese dıe, 'bcJediiye imar 
yöm;Jtmjali-lkiıerii ve devidt /ihale şartmarneleıi yoluyla 
açık çümemtlo kulllamıimını zorlamalı ve 'bu 'oranı yük
seltmeliyiz. 

Çiımjenîto dışsatım ıımızsn, 'bu yıl çolk yüksek or^n-
laıida gerçdkteşlt'iğinii -söviinıareik; öğren,'iyonum,; fakat iç 
'piiyasada :suni darlılk, yo'luiyla, Gazianıuelp g'Tcii. blaeı yiö-
neîerde, fliyat yülksıelmelerjinlin olduğunu da duydıuım. 
Bununla ıda ilgili önlemler alınmalıdır. 

II) Traktör dağiitımı: Dördündü Beg, Yılük Kal-
ıkınma Planı 'bu konuiyu şöyle düzenkmıiş, İlke 2247, 
fıkra 8: «Konıpie 'trlakjtör dıişalumı ve dağiitımı, (knüJ'k 
dürumlıarda Türkiye Zirali Donatım Kurumunca ya-
pıla'bilecdkı't'ir. Yurt içinde üretilen ve dışitan, alınan 
ıtr'aktıö.r'lerin, gerçdk ihft'İyaç sa'h'iiplerlinie dağiitılmn için 
gerekli düzenlamıeler getiirilecdktıir.» 

Saym. mllldtlvdkdll'eii', bu düzenieme ıbir an önccı 
yapılımialıdır. Çün/kü, şurada size ıbas'iıt bir ihasaıp ya-
pıacağılmı: 

1977 yılında yurdumuzda 70 'bin traktör sıatıldığ» 
'blil'inliıyor. Karaiborsıainın varlığı dia 'bir gerçdkltir. 
Tfakıaöır l'oaşına ortaıl'aımıa 1QQ »biin liradan, o yıl 7 miil-
yar liranın karalbîorisa'cılari'n 'düne ge-çö'ğini, ;bıuna ya-
s'al 'kârlarının dıŞinda fazladan, verıgjs'inii öıdelmeidetn* 
'halkımızı soyarak kazanldJklarını ibiliyoruz. 

ıBu yüzden, iç ürdürn, dışalım 'tüm traktörlerin 
dağiıtımiMiı, ymlt düzeyiınJde 22 ibölge ve 3!50 şübeai 
olan Türlkfâye Zirai Donaitım Ku'numuna, Planın anı
lan i'ükesli uyannıca ıbir an öhoe vermeliyiz. 

'Böylelilkle : 
ıL iKaralborsa önlenereik tralktörde '1/4- ucuzlulk 

sağlanır. 
2. Traîktör gerçek ihtiyaç saihiıpieriiniin düne geç-

miiş olur. 
3. Tarım, böllgdleri arasında dengeli olarak trak

tör dağıitıîmış olur. 

III. — Teşvik Bdlgesli : 
ıAralık - 1978 ayında Ifcaşıvilk ıbeilgabrinıin para ola

rak tutarının 13 mli'iyar TL. sına lulaışitığını, Ocak 
ayında bunların birkaç yüzm'iyon liralık kısmının 
lipitial ddilldiğinıi ibiiliyoruız. Bununla Iberaiber, İstanıbul 
Sanaiyü 'Odası M'dcİüs Başlkıanı, pul dağiıtilır gilbi 'teş
vik belgıes'i dıağıitıildığmıdian yalkunjıyor. ©tın, de bu Ba-
kianlığın, MC dönemlerlinlde teşvik 'bieCgeL'i G.citim ve 
ticardt anlonlim- şi'rikidtl durumuna gdtirıiıidiğinıi söy'ıe-
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müftüm. 1979 yılı ibdşıvOk tablosu 'bir an, önce yayın la-i 
ınaralk, Ikoinüşmıajrran; Iblaşmlda -sanaıyıileişime 'ile i'lgfl!ii d'ii-
şüınioeterlioTİi ibelintirfkletn «öiyleldiğiım 'eisajslara da uyacak 
tür aınjlıaiyKşIlia, sanayiırnjizde yapısal ıdağjşı'MIMar ge-tJr-
mieyecelk, IkÜiçiülk ölçeBdli. ve îkiurullu benzerleri olan ku
ruluşları ıteşiVilk dtmıeirndiyiz. 

TV. — Demir - çdilkj:' 
iBu ımıajmüiıllerin gerçeik ühtiyaç sahipleninün e'Lns 

geçmesini sağlayacalk, Ikaraiborsaıyı önleyecek düzen-
l'ûmelıer yapılmalı. Demlir ıfcdvzi mlüeissdsıesiinıin örgütü, 
yurt ıdülzıeiyinldfâ yaygıınılaşjtırttajahldır. 

Üretimimizden öksük Ika'lan tür ve smÜktariarun, 
dışalım yoluyla sağlanımiasında, döviizin. devtolîen, 
ıgelünmjeisli öızıell kişilerden olmasın istenmiştim. 

BAŞKAN — Siaiyın Tuna, toparlayınız lütfen, 
müdlddtinliız dloılldu. 

ALTAN TUNA (Devamda) — Bitli'röyaruım Sayın 
Bakkamım. 

ISayıın Balkan 45 imiiliyoın'luik bir ülkddıe 40|Q'lden faz
la- 'dierriiır - çelik tJJplinkı Ifcdk elden ithal ödiîim'esi pna-
t';ık baıkıimldan oılüimlküın, kteğittr, (tecrübelerimizle ina
nılsın dıdmıişlti, Keındıiılerjirua İnanarak; faikiat her şeye 
rağmen, tnalktör ve demıir - çdlı.lkU'e b:r Ikarafoor'sa ola
yının vaı Ilığımı baltıdaltaraik şlöylıe diiyorum: 

'Medjiisün ana mördlilvemleriinde ve her zaman, her 
yerde yuribtlaşlar-iımjiz bu konularida bizlere yalk,ına.calk!trr 
Vıe yalkımjrrçalkitaldırtar. ıBen Ikuauru ıbajşIkıaıLanma a'tiüi-
lıarJdlan, d eğilimi. Daha 'iiyisimii yapamiazmıyız sorulanm 
getürfiyiorumi. İlkitüldaırıimızun türn eylıemfeRnlden. kunldi 
pajyılma ıdüişan sorumluluğu üstlenirim, Hiçbir zaman 
ba'hamiefer anaımaldian üsJCtenıirliım. 

Yurjdumuızda 'faişlilst tiinmianışı durdurarak, deımloik-
rasıiyi yenıildien ©narjmlataıiiza 'blüıylülk 'ktaıtlkılları olanlara 
inancımı w içten teşdklklürleriımii ıbu klürsıüde'n belir-
• (tiklim, 

Sayım Başkam, sayım, ımMfeüvıdkillepi, 1979 yılı Sa-
ma'yıi )Ba)k|ajrtlığı iBlültiçeslimıin, lülllkemjiz ve haıükı'mıza, !Ba-
'kaniılk mıemisulpl'arıma halyırlt olmasımı düler, saygılar 
sıunartımı. (CHP sırafarıinldan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşeklkür ektenim Sayım Tuna. 
Sayın Bakan, buyurun (CHP sıralarından alkışlar). 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Ankara) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 1979 
yılı Bütçesinin Yüce Meclisimizde şu ana kadar yapı
lan görüşmesi esnasında grupları adına dört muhte
rem arkadaşım ve şahsı adına da bir arkadaşım söz 
almışlar, görüş ve fikirlerini 'beyan ederek eleştiride 
bulunmuşlardır. Bu görüş ve eleştirilerden çalışmala

rımızda azami derecede faydalanma yoluna gideceğiz. 
Bütün bu arkadaşlarımın kıymetli fikirlerine içten te
şekkürlerimi arz ederim. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, grupları adına 
konuşan bütün arkadaşlar, Bakanlığımız çalışmaları 
hakkında hakikaten katkıda bulunucu değerli fikirler 
beyan etmişlerdir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. 
'Bu yapıcı tenkitlerden ve fikirlerden biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, azami derecede faydalanacağımız 
muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bilindiği üzere sanayi 
sektörü, gelişmekte olan ülkelerde hızlı kalkınmanın 
en başta gelen araçlarından birisidir. Sanayi, ekono
mik yönüyle gayri safi yurt içi hasılaya en büyük 
gelir payı aktaran, en çok katma değer sağlayan, atıl 
kalmış küçük tasarrufu ve sermayeyi harekete geçi
ren ve geniş istihdam olanağı sağlayan ve dolayısıyla 
işsizliği önleyen, sosyal refaha giden en kestirme va
sıtadır. Bakanlığımız yurdumuzu tam sanayileşmiş bir 
ülke haline getirmek 'için her türlü gayretin içerisin
de bulunmaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, üzerinde en 
çok durduğu bir numaralı görev, 1978 yılında oldu
ğu gibi 1979 yılında da yurt sathındaki bütün fabrika 
ve iş yerlerimizin üretimlerini devam ettirmesi, müm
kün mertebe bu üretimlerini artırmak olduğunu belirt
mek isterim, Üzerinde önemle dürduğurnuz ve gayretle 
çalıştığımız konu buldur, mevcut fabrikalarda üretimi 
devam ettirmek ve bu fabrikalardaki üretimi kapa
site seviyesine çıkartmak olmaktadır. Bunun için Ba
kanlığımız bütün tedbirleri almaktadır, günün şartla
rına uygun olarak. 

1978 yılında yurt sathındaki tüm fabrikaların ge
rek hammadde ve gerekse yatırım malı niteliğindeki 
gereksinmeleri için bütün imkânlar kullanılarak ge
rekli tahsisler Bakanlığımızca yapılmıştır. Dövizle il
gili bu tahsislerin büyük bir oran içerisinde trans
ferlerinin gerçekleşmesi için gerekli girişimlerde bu
lunmuşuzdur. Bu hususta çalışmalarımıza büyük bir 
gayretle 1979 yılında da devam edeceğiz. 

Türkiye'miz ekonomik darboğazdan çıkmak için 
büyük ve önemli adımlar atmıştır. 'Bu darboğazdan 
ibir an önce kurtulmak için Hükümet ve özel sek
tör olarak işbirliğinin önemli katkılarda bulunacağı
na inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, malum olduğu üzere 
yurdumuzda bugün 900 kadar kamu sektörü fabrika
sı ve 30 bine yakın da özel sektör fabrikası mevcut
tur. Binaenaleyh, Sanayi Bakanlığı olarak hem bu 
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900 adet kamu fabrikasını ve hem de 30 bin adet özel I 
sektör fabrikasının üretimine büyük ölçüde devam et
mesi, bizim üzerinde durduğumuz önemli bir husus- j 
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1978 yılında başlattığımız ı 
ve 1979 yılında devamını arzu ettiğimiz ve devamı i 
için gayret sarf ettiğimiz hususlar şunlardır. (Bunları 
gecenin geç saatinde kısa 'kısa arz ötmek isterim, kıy
metli vakitlerinizi fazla almamak 'içlin): 

Birincisi, biraz evvel arz ettiğim gibi, yurt sathın
daki tüm kamu ve özel sektör fabrikalarının üretim- j 
lerini norrnal düzeye çıkarmak ve üretimlerini devam I 
ettirmek. 

İkincisi, Bakanlığımıza bağlı kuruluşların fabrika- I 
lardaki maliyetleri düşürücü ve genel masrafları azal
tıcı tedbirleri almak ve bu amaçla ilmi ve teknik ma
nada metot, organizasyon çalışmalarını geliştirmek ve 
sürdürmek. -

Bir başka konu da, başlanmış ve birçoklarının te
meli atılmış olan yatırımları uygun bir öncelik içeri
sinde rayına oturtmak, bunların bir an önce tamam
lanmasını ve üretime geçmesini sağlamak. ı 

Bakanlığımızca yeni yatırımlar yapmak ve Bakan- . 
lığımız öncülüğüyle kurulacak fabrikaları bir an önce 
başlatmak ve gerçekleştirmek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ele aldığı
mız atılımları, sanayi ve teknoloji sahalarındaki ham
leleri gerçekleştirmek. Yatırımlarda daha fazla yerli 
makine ve teçhizat kullanılmasını sağlamak amacıyla, 
T978'de başlatılan yerli imalat potansiyelini saptama 
ve değerlendirme çalışmalarına önemle devam et
mek. 

Bu suretle, yatırımlarla ilgili ithalatı, başta ma
kine ve teçhizat olmak üzere diğer konularda da as
gariye indirme çalışmaları yürütmek. 

Bakanlığınıza bağlı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
üretimlerinin başlıcalarını teşkil eden ve kısmen ka
mu ve özel sektör tarafından üretilen demir-çeiik, güb
re, kâğıt, çimento, silah ve mühimmat gibi önemli mad
delerin üreetimin, gelişmiş ülkelerdeki fert başına dü
şen üretim miktarlarıyla kıyaslamak suretiyle tespit 
edilen hedeflere ulaştırmak amacıyla bu çok yönlü ça
lışmaları sürdürmek. 

Bir başka konu da, gayrisafi yurt içi hâsıladaki 
sanayi sektörü payını artırmak, sanayi sektörünün 
kendi içindeki tüketim malı, ara malı ve yatırım malla
rı payını gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerdeki yapı
ya uygun olarak, yatırım malları ve ara mallan lehi
ne artırmak. | 
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Sanayiimizin geliştirilmesi ve yönlendirilmesiyle 
ilgili diğer çalışmalar ise kısaca şöyle olacaktır, ol
maktadır: 

Yatırım yapacak müteşebbislere hangi yörelerde 
hangi konularda imalat yapabilecekleri hakkında ya-, 
tırım öncesi yardımda bulunmak üzere, yöresel po
tansiyel çalışmaları ve fizibilite raporları, plan ve pro
jelerle ilgili çalışmaları sürdürmek; ayrıca işçi ve 
küç'ük halk tasarruflarının yatırımlara yönlenmesi için 
öncülük etmek. 

Sanayiimiz için en öncelikli yatırımların tespiti ile 
ilgili planlama ve uygulama işlerini yapmak, ayrıca 
yurt sathında fiziksel planlama çalışmalarını sürdür
mek. 

Kritik sektörlerle ilgili çalışmaları sürdürmek; de
mir - çelik, gübre, bitkisel yağ ve benzeri gibi. 

Plan yatırımını izleme çalışmalarını önemle devam 
ettirmek, planı izlemek. 

Küçük sanayinin geliştirilmesi ve küçük sanayi
cilerimizin sorunlarının halledilmesi yolundaki çalış
maları sürdürmek. 

Teknik elemanlarla ilgili sorunların çözülmesi. için 
gerekli çalışmaları yapmak; ayrıca sanayi mamulleri 
ihracatının büyük ölçüde artırılması için gerekli ted
birleri almak ve düzenleme çalışmalarını sürdürmek. 

Önemli engellerden biri olan bürokrasiyi asgariye 
indirme ile ilgili koordinasyon çalışmalarını yapmak. 

Hükümet - işveren ve işçi münasebetlerinin geliş
tirilmesi amacıyla Bakanlığımıza düşen görevleri yap
mak. 

Bakanlığımız çalışmalarında herkese eşit muame
le yapmak, başvuruları süratle sonuçlandırmak, ale
niyet prensiplerine önemle devam etmek. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, teknik ve ilmi ba
kımdan üzerinde durmaya devam ettiğimiz konu
ları sizlere kısaca arz ettim. 

Böyle Sanayi Bakanlığımız gibi, hızla kalkınması 
zaruri olan bir memlekette, pek tabii sanayi konu
sunda saatlerce konuşmak mümkündür; çalışmaları
mız hakkında izahat vermemiz mümkündür; Bakan
lığımıza bağlı Kamu İktisadi Teşekküllerinin prob
lemlerine temas etmek ve yaptığımız çalışmaları bura
da belirtmek mümkündür; ancak, dediğim gibi, müd
detin kısa olması dolayısıyla ben, daha ziyade pren
siple ilgili ananoktalara temas ettim. Şimdi, birkaç 
dakika da Sanayi Bakanlığı Bütçemiz hakkında, zah
met verip hazırlanıp, konuşan arkadaşlarımın ileri 
sürdükleri fikirlere cevap arz etmek istiyorum. 
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Milli Selâmet Partisi Grubu adına konuşan Oğuz-
han Asiltürk arkadaşım, Bakanlığımızla ilgili birtakım 
temennilerde bulundu; sanayileşme üzerinde fikirler 
beyan etti. Katılırım. Hakikaten Türkiye gibi nüfusu 
hızla artan bir memlekette fabrika kurmanın önemi 
büyüktür. Biz de bu itibarla, her ne kadar bizden ev
velki dönem zarfın'da birçok fabrikaya birden temel 
atmak suretiyle başlanmışsa da bunları düzenlemek 
çalışması bize düşmüştür. Çünkü, birdenbire başla
tılan 18 çimento fabrikası, 15 gübre fabrikası, 9-12 
şeker fabrikası gibi hakikaten sayıları çok olan ve 
temelleri atılmış olan ve yalnız idari binaları başlamış 
olan bu fabrikaları yönlendirmek, bunları muayyen 
bir sıra içerisinde istikametlendirmek kolay iş değil
dir. Fabrika lazımdır; pek tabii. Türkiye'de daha bir
çok şeker fabrikalarına, çimento fabrikalarına, kâğıt 
fabrikalarına, gübre fabrikalarına ihtiyaç olacaktır; 
ancak, bunların tabii, gönül ister ki başlamaları, yine 
plan dahilinde olsun. Birdenbire çok sayıda 'fabrika
nın temelinin atılmasının, elde zaten mahdut olan ya
tırım için ayrılan ödenekleri dağıtmak bakımından 
mahzurları da vardır. O bakımdan biz, bizden evvel 
başlamış olan yatırımları muayyen bir sıra dahilinde 
rayına oturtma çalışmalarını yaptık 1978 senesinde; 
1979 senesi de bizim Hükümet olarak yeni fabrika
lara başladığımız dönem olacaktır. Bu maksatla, önü
müzdeki aylar zarfında bir kısım fabrikaları biz de te
melini atmak 'suretiyle inşaatına geçmek istiyoruz. 
Ancak bunları, muayyen plan dahilinde ve projeleri, 
her şeyleri hazırlanmak suretiyle yapmak arzusunda
yız. 

Tabii bütün arkadaşlarım bileceklerdir ki, Tür
kiye'de işsizliğin önlenmesi için yeni fabrikalara ih
tiyaç vardır. Vatandaşlarımız artık fabrikanın ehem
miyetini anlamıştır. Bizler siyasetçi olarak, bilhassa 
bizim gibi eski siyasetçi arkadaşlarımız bilmektedir ki, 
eskiden bir köye yahut da bir kente gittiğiniz zaman, 
bundan senelerce evvel, su isterlerdi, yol isterlerdi 
köylerde, okul isterlerdi, elektrik isterlerdi. Yol da
vası, yurdumuzda köylerimiz için büyük çapta hallol
muştur; ama yol davası bitmez tabii. Su meselesi 
yine bitmez; ama kısmen hallolmuştur, sonu gelmez. 
birçok köylere elektrik gitmiştir; fakat 1978'lerin, 
1979'ların devri artık, yahut 1970'lerden sonraki de
vir elektrikten sonra artık fabrika kurma devridir; 
vatandaşlarımız her yerde, haklı olarak hem bir eko
nomik bakımdan katkıda bulunması göz önünde tu
tularak hem de İşsize iş bulunması bakımından fabri
ka üzerinde durmaktadırlar. Doğrudur. Binaenaleyh, 

hızlı sanayileşme için yurdun her yöresinde uygun 
fabrikaların kurulmasına taraftarız; fabrika, fabrika, 
fabrika ve sanayileşme, muhakkak ki Türkiye'mizin 
hızla kalkınmasının temeli olacaktır. Biz bu inançla 
hızlı sanayileşmeyi gerçekleştirmek amacındayız; bu
nun için çalışmaktayız. 

Patent Kanununa temas etti arkadaşımız. Haki
katen geçen asırdan kalma eski yazılı bir Patent Ka
nunu bugün Türkiye'mizde ıhüküm sürmektedir ve biz 
bu Patent Kanununu yeni şekle göre hazırladık, dün
yanın yeni şartlarına göre hazırladık. Bu, yakında 
Yüce Meclise gelecektir, burada da konuşacağız. Bu 
Patent Kanununun Türkiye'mizde teknoloji transferi
ne ve memleketimizin teknolojik bakımdan, sanayileş
me bakımından gelişmesinde büyük hizmetler yapa
cağına inanmaktayız. Çünkü bu yeni Patent Kanunu 
memleketimizde lisans almaya, lisans transferine im
kân vermekle beraber, Japonların ve Rusların tatbik 
ettiği kopya sanayinin de rahatlıkla tatbikine imkân 
verecektir. Hepiniz bilmektesiniz ki, bugün mesela Ja
ponya'yı ele alacak olursak, yıllarca evvel Alman'la-
rın yapmış olduğu bu layka makinesini aynen kopya 
etmek ve onun ismini değiştirmek suretiyle bugün fo
toğraf sanayiinde büyük hamle yapmıştır. Rusya yine 
öyle yapmaktadır. Bu kopya sanayinin Türkiye'mizde 
de tatbikatı vardır. Fakat bunun rahatlıkla diğer sa
nayii kollarına ulaştırılmasında fayda vardır. Tabii 
ben tafsilata girmek istemiyorum. Bazı sanayi kolla-

Enver Karabeyoğlu arkadaşımın konuşmalarına 
teşekkür ederim, yapıcı konuşmalarından dolayı. Ken
disi rakamlarla izah etti. Türkiye'de hakikaten hepi
mizin bildiği gibi gerek planda ve şimdiye kadar yapı
lan bütçe konuşmalarında, hem Bütçe Karma Komis
yonunda, hem de Senatoda ve hem de Millet Mecli
simizde, beyan edildiği gibi tüketim malları sanayii 
yurdumuzda daha fazla gelişmiştir. Ara malları ve 
yatırım malları sanayiinde muayyen bir seviyeye ula-
şamamışızdır. Tabii Hükümet olarak (biz de tüketim 
sanayiini mümkün mertebe azaltmak ve ara malları 
ve yatırım sanayii mallarını, yani sanayiini mümkün 
mertebe gelişmiş ülkelerdeki ekonomilerde olduğu gibi 
artırmak, bizim de hedefimiz .Bu maksatla gereken 
çalışmaları yapmaktayız. Arkadaşımız Sanayi Bakan
lığı olarak bilhassa petrol ve demir - çelik, gübre gibi 
üretimler için ve bunlardan üretimleri yetmeyenler 
için dışarıdan ithalat yaptığımızdan bahisle, bu yatı
rımlar üzerinde önemle durulmasını arzu ettiler. 
Doğrudur, biz de aynı istikamette çalışmalar yap
maktayız. 
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rında buna ihtiyaç vardır, bazısında yoktur, yeni tek
nolojiye ihtiyaç vardır. Yalnız ben böyle bir Patent 
Kanununun ve teknoloji transferiyle ilgili bir kanu
nun yurdumuzda büyük faydalar sağlayacağını inanı
yorum. Çünkü vakti zamanında Japonya'da bu mak
satla çıkarılan bir kanundan sonra sanayileşmede bekle
nenden çok fazla bir hız kaydedilmiştir. Bu kanunun 
bizim memleketimizde de sanayileşmede büyük ham
leler sağlayacağına inanıyorum. Onun için bu ka
nunla ilgili cümleleri burada arz etmiş oldum. 

Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşan Agâh 
Oktay Güner arkadaşım sanayinin önemine temas et
tikten sonra, o da ara malları ve yatırım malları sa
nayiinin üzerinde. durulmasını temenni etti. Doğru
dur, toiz de aynı konu üzerinde duruyoruz. «Sanayi
leşmenin hukuki, ideri envanter çalışmasıyla ilgili, 
krediyle ilgili problemleri vardır» dedi. Doğrudur, 
onlar üzerinde duruyoruz. Teşvik üzerinde de duruyo
ruz; "ama, teşviklerin uygun olmasını istiyoruz. 

Cari masraflardan bahsetti arkadaşımız. Doğru
dur hakikaten cari masrafların azaltılması gerekmek
tedir. Türkiye'mizde bunun için her türlü tedbirlere 
ihtiyaç vardır. 

KÎTlerin ıslah edilmesi lazımdır. «Biz de aynı ka
naatteyiz. TÜMOSAN, TAKSAN gibi müesseselerin 
KİT haline getirilmemesini temenni ettiler. Ben de ay
nen buna katılırım. Çünkü KİT'ler bu kadar zarar et
mişken bu TÜMOSAN, TAKSAN gibi SAN'h şirket
lerin mevcut statülerinin muhafaza edilmesi, KİT hali
ne getirilmemesi faydalıdır derim. Esasen Hükümeti
miz de bu yolda, KİT haline getirilmesi yolunda bir 
kararı da mevcut değildir. 

1978 senesine ve 1978 senesindeki ekonomiye te
mas edildi. Tabii Türkiye'de 1978 senesi zor bir se
ne idi. 1979 senesine daha büyük ümitle bakmakta
yız. Tabii 1978 senesine gelişimizin sebepleri vardır, 
evveliyatı vardır. Ben bu konuda herhangi bir şeye 
girmek istemiyorum. Ancak, 1979 senesinin 1978'den 
daha olumlu geçmesi için gayretlerimiz vardır. Neti
celerini kısa zamanda alacağımızı ümit etmekteyiz. 
Bu maksatla çalışmaktayız. 

Arkadaşımız, sanayileşmede örnekten bahsetti. 
«Japonya'nın, Almanya'nın kendisine göre bir örne
ği vardır»' dedi. «Bizim kendimize göre olması lazım
dır» dedi, buna da katılırım. Ama 1978 senesinin 
kayıp bir yıl olduğundan bahsetti, ona katılamadığı
mı belirtmek isterim. 

Anadolu basınından bahsetti, «Anadolu basını pe
rişan oldu» dedi. Gazete kâğıdı meselesinde burada, 

tabii SEKA bakımından bizimle ilgilidir, değinmek 
istemiyoıum. Bugün Türk basının kağıtsız kalmama
sı için Hükümetimiz büyük bir fedekârlık içerisinde
dir. Konu Sanayi Bakanlığımızı da ilgilendirmektedir. 
Çünkü senede 60 bin ton gazete kâğıdı ithal etmek
teyiz. Bu ithalatı yapmak için gayretlerimiz büyük 
olmuştur, 1978 senesinde. 1979'da aynı gayretle ça
lışıyoruz; sırf gazetelerimizi kağıtsız bırakmamak 
için. Ama bu konuda iyi havadis vermek isterim si
ze. Balıkesir Kâğıt Fabrikamız bu sene sonuna doğ
ru işletmeye girecektir; bu fabrika işletmeye girdik
ten sonra, Türkiye'nin gazete kâğıdını artık dışardan 
ithal etmesi bahis mevzuu olmayacaktır. Böylece ga
zete kâğıdı meselesi kendiliğinden halledilmiş olacak
tır. Bunu huzurunuzda belirtmek isterim. Bu konu
daki şikâyetler haklı olsun, haklı olmasın tamamen 
ortadan kalkmış olacaktır. 

Arkadaşımız bir de tabii, küçük sanayici ve es
nafa temas etti. Aynen katılırız. Bugün orta sınıf de
diğimiz, esnaf teşekkülleri ve küçük sanayi, bilhas
sa Hükümet olarak buna önem vermekteyiz ve bun
ların dertleriyle yakınen meşgul olmaktayız, bunu 
huzurunuzda belirtmek isterim. 

Arkadaşımız vergilere temas etti. Tabii vergi ka
nunları buraya geldiği zaman, konu burada uzun 
uzadıya müzakere edilecektir, bütün arkadaşlarım 
fikirlerini söyleyeceklerdir; onun için ben burada 
vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Yalnız Sana
yi ve Teknoloji Bakanı olarak pek tabii ki, sanayi 
kuruluşlarımızın bu vergilerden mümkün mertebe za
rar görmemesi için gayretimiz büyük olmaktadır. 

Mehmet Şerefoğlu arkadaşım, Adalet Partisi Gru
bu adına 'konuşma yaptı. Onun da konuşmalarından 
dolayı kendisine teşekkür etmek isterim. Bazı katkı
larda bulunmak istedi. Yalnız 1978 senesinde yapı
lan yatırımlarla ilgili olarak bazı rakamlar verdi. 
Ben, bu rakamlar bildiği gibi değildir, kendisine bil
hassa bunu arz etmek isterim. Burada vaktinizi al
mak istemiyorum. Yalnız gerçekleşme rakamları çok 
düşük değildir. 1978 yılında çimentoda gerçekleşme 
rakamı % 49, şekerde bu rakam fazla. Azot Sana
yiinde '% 52,8 ve demiir - çelikte % 80'ne yakın, 
TESTAŞ ve TUSAŞ gibi diğer teşekküllerimizde de 
gerçekleşme payları çok düşük değildir. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Fiziki gerçekleşme dedim. 

SANAYT VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — «CHP Hükümetleri, bu Hükü
met sanayie önem vermiyor»ı dedi. Bilakis, hızlı sa-
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nayileşmeye önem veriyoruz. Bu maksatla, dediğim 
gibi 1978 senesi, bizden evvel başlamış olan fabrika
ların rayına oturtma yılı olmuştur; ama 1979 sene
sinde hızla sanayileşmesi için gereken fabrikalar ta
rafımızdan da başlatilacaktır. Çünkü biliyoruz ki, sa
nayileşme Türkiye'nin yegâne kurtuluş yoludur. Mil
letçe 45 milyon nüfusa ulaşmışken, sanayileşmeyi 
gerçekleştirmemiz lazımdır. 

Dünyadaki bütün araştırmalar şunu göstermrştir 
ki, bir millet eğer nüfus itibariyle 40 milyondan faz
la ise, 40 milyondan fazla bir nüfusa sahip olmuşsa, 
o memlekette makul olan her şeyin artık yapılması 
lazımdır. Çünkü, 40 milyonluk bir memlekette, 40 
milyon nüfusu aşan bir memlekette her nevi sanayi 
sektörünü, her nevi sanayi kolunu gerçekleştirmek 
için kâfi derecede işçi vardır dernektir. O bakımdan, 
biz de bu inançla, memleketimizde yapılması müm
kün her şeyi yapma yoluna muayyen bir plan dahi
linde gitmekteyiz. 

Arkadaşım, (Senatoda da bu aynı şekilde söylen
di) «500 fabrikanın kapanmasından» bahsetti, «Üre
timin yüzdelerinden» bahsetti. Türkiye'de umumiyet
le böyle oluyor. Her şeyin aslında ilmi etütlere ve 
araştırmalara dayanması lazım. Bugün, dediğim gibi, 
30 bin özel sektör fabrikası, 900 kamu sektörü fab
rikası var. Bunlardan 5CQ tanesinin, özel sektörün 
fabrikalarından 500 tanesinin kapandığı şeklindeki 
rakamlar yanlıştır. Bu bir bilgiye, bir araştırmaya 
dayanmamaktadır; bunu Senatodaki bir arkadaşımız 
dıa aynen böyle ifade etti. 

Devrimizde, 1978 senesinde herhangi bir fabrika 
kapanmış değildir. Evet, zaman zaman kapanan fab
rikalar, normal ölçüde her zaman .olmaktadır; ama 
üretimleri için verilen rakamlar da uygun değildir. 
Bazı fabrikalarda, bazı zorluklar dolayısıyla; döviz 
zorluğu ve diğer birtakım zorluklar dolayısıyla üre
timi azalanlar, grev dolayısıyla üretimi azalanlar var
dır; ama şunu ifade etmek isterim ki, 500 fabrika 
geçen sene kapanmıştır, üretim yüzde 40'tır, yüzde 
50'dir şeklindeki rakam, vasati rakam da olsa yan
lıştır. Burada vaktinizi almak istemiyorum, her sek
törde, her fabrikada üretimlerin ne olduğu elimizde
ki rakamlarda mevcuttur. Ben arkadaşıma bunu özel 
olarak arz etmek isterim. 

Özel sektörden, devlet sektöründen, devletleşme-
den bahsetti; doğrudur, özel sektör fabrikalarının ge
lişmesini, özel sektörün yatırım yapmasını istiyorsak, 
ona güven vermek durumundayız. Ben de buna ka
tılıyorum. Esasen burada devletleştirme yahutta özel 
sektör münakaşaları yapacak değiliz. 

25 . 2 . 197« o : 3 

Konuşmamın son kısmına gelmiş bulunuyorum. 
Dizim Anayasamızda karma ekonomi var. Türki

ye karma ekonomiye göre yönetilecektir. Türkiye'de 
özel sektörün yapacağı işler vardır, kamu sektörü
nün yapacağı işler vardır. Türkiye'de Cumhuriyeti
mizin kuruluşunda sermaye teşekkülü olmadığı için 
kamuya gidilmiştir, kamu teşekkülleri işbaşına gel
miştir. İşte Sümerbank, Etibank ve diğer bankalar 
ve holdingler kurulmuştur; ama bugün özel sektörün 
katkısı da büyüktür. Binaenaleyh, biz karma ekono
mi (içerisinde hızlı sanayileşmenin kısa zamanda ger
çekleşeceğine inanıyoruz. Hedefimiz karma sektör
dür. Atatürk ilkeleri böyledir ve nitekim Anayasa
mız da bunu icap ettirmektedir. Bu bakımdan, dev
letleştirme diye bir şey yoktur. 

«Demir - çelik devletleştirildi». dedi; öyle bir şey 
de yoktur. Geçen sene çıkan bir kararnamede, döviz 
darlığı dolayısıyla, yurdumuzda üretimi kâfi gelme
diği için ithali gereken demir ve çeliğin, Karabük ve 
Ereğli fabrikaları eliyle yapılması öngörülmüştür; 
ama bu sene bu kararnamede gerekli tadilat yapıl
mak suretiyle, büyük sanayicilere de, diğer ihtiyaç 
sahiplerine de kendi eliyle ithalat imkânı sağlanmış
tır. Binaenaleyh, herhangi bir devletleştirme yoktur; 
işin normali de budur. Bu bakımdan, memleketimi
zin şartları ne ise ona göre gerekli tedarik imkânları 
sağlanmaktadır. 

Arkadaşımız, ayçiçeği konusunda takdirlerini di
le getirdi, huzurunuzda teşekkür ederim. Hakikaten 
Şeker Şirketimizin, şeker fabrikalarımızın Türkiye' 
deki bitkisel yağ konusunu, yağlı tohum konusunu 
halledeceğine bendeniz de inanıyorum. Nitekim, 700 
bin dönüm araziye ayçiçeği bu sene ekilecektir. Önü
müzdeki sene bu miktar iki mlisilıine çıkarılacak ve bu 
şekilde artık Türkiye'nin bitkisel yağ ithal eden bir 
memleket olmaktan çıkması imkân dahiline girecek
tir. Müteakip iki senede Türkiye aynı miktar bitki
sel yağı ihraç etmek İmkânına sahip olacaktır. Tür
kiye'ye yakışan da budur. Bitkisel yağ ithal etmek 
yerine ihraç etmesi lazımdır. Şeker Şirketi bunu ger
çekleştirecektir. Yalnız burada güzel bir şey söyledi : 
Tabii ziraatçilere çok yüklenmiş oluyoruz; lama Şe
ker Şirketinin, ziraatçilerin bu işi başaracağına ina
nıyoruz; ama pek tabii ki, yeni ziraat personeline ih
tiyaç vardır. Bu arkadaşlarımızı da takviye etmek 
durumundayız. Bunun da idraki içerisindeyiz. Tabii 
iş bir başlasın yürüsün, bu da bu arada yapılacak
tır. 

Besi kredisinin değerini anlıyoruz. Biz de eldeki 
imkânlar nispetinde besi kredisi üzerinde durmakta-
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yız. Daha fazla besilik hayvan yetiştirilmesi üzerin
de duruyoruz; çünkü şunu biliyoruz ki, bu besi kre
disi sayesinde Türkiye'de kaliteli et temini imkânı 
mevcut olmuştur. Bunun faydaları çok büyüktür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, 
lütfen toparlayınız. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Bitiriyorum efendim, ikazınıza 
teşekkür ederim. 

Altan Tuna arkadaşım da yapıcı konuşmalarda 
bulundu, temenniilerde bulundu. Yalnız bir noktada 
belki kendisine tamamen katılamıyorum. Kendisi 
Bütçe Karma Komisyonunda da Bakanlığımız bütçe
sinde bıir konuşma yaptı, arkadaşımız biraz fazla dev
letçiliğe kaçmak istiyor. Yani, devlet eliyle birçok 
işlerin yapılmasını istiyor. Buna katılmak mümkün 
değildir. Dediğim gibi, biraz da Anayasa buna mani
dir, karma ekonomiye inanmak lazım, fakat kendisi
ne şunu ben, vakit dar olduğu için Bakanlığımıza ge
lecek olursa, bilhassa kendisine fabrikalarımızı gez
dirmek isteriz, bazı özel fabrikaları da gezdirmek is
teriz. 

Tabii kıymetli bir tahsili var, mülkiyeden mezun 
olmuştur, fabrika hayatımıza alışacak olursa zanne
derim, bizim görüşümüze kendisi katılır, böyle biraz 
fazlaya kaçan devletçilikten de kendisini kurtarmış 
oluruz, zannederim. Ben bu inançtayım, çok teşek
kür ederim kendi konuşmalarından dolayı. 

Muhterem arkadaşlarım, çok teşekkür ederim, kı
sa tutmak istedim konuşmalarımı, ama ne de olsa 
Bakanlığımız bütçesi dolayısıyla, önemli bir bütçe 
dolayısıyla bu kadar konuşmak zarureti vardı, hepi
nize ayrı ayrı teşekkür eder saygılar sunarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sorular vardır ayrılmayınız efendim. 
Sayın Külahlı, Sayın Haznedar, Sayın Çatalbaş... 
Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı?.. 

Yok. Soru kaydetme işlemi bitmiştir. 
Buyurunuz Sayın Külahlı. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Saıyın Başkan, 

arpacılığınızla Saıyın Balkandan bazı sualler sormama 
müsaade buyurmanızı rica ediyorum. 

1. Sayın Bakan, senelerden beri muhtelif hü
kümetlerde bakanlık yapmışlardır, simidi de Sanayii 
Bakam olarak mühim 'bir görevi deruhte ettiğini bi
liyoruz. 

Şimdi devlet kesiminde Sanayi Bakanlığına bağlı 
sanayi kuruluşları vardır, bunun dışında başka ba

kanlıklar bünyesinde sanayi kuruluşları var, bir de 
özel kesimin sanayi kuruluşları var. Bakan olarak; 
bu muhtelif, kendilerine bağlı, başka bakanlıklar
daki, özel kesimdeki fabrikalar konusunda sanayii 
yönlendirme, sanayiin gelişmesi bakımından kâfi 
derecede yetkilere sahip midirler, bu mevzuda Dev
letlimizin sıkıntıları nelerdir? 

2. Özel kesimi yönlendirmek bakımından teşvik 
tedbirlerinin, sanayi bölgelerinin kuruluşu dışında, 
özel sektörü daha güçlendirmek bakımından başka 
birtakım tedbirlerin, yasal tedbirlerin alınmasına 
kani midirler? 

3. AET'ye girmemiz bakımından, Türk sanayii 
ne durumdadır? 

4. Traktör ihtiyacımızı ne zaman % 100 olarak 
kendi fabrikalarımızdan karşılayabileceğiz? 

5. Büyük ve küçük sanayi sitelerinin daha sü
ratle ikmali konusunda Sayın Bakan ne düşünüyor
lar? 

6. Türkiye'deki sendikal gelişme ve toplu pazar
lık sisteminin sanayiimizin gelişmesi yönünden müs
pet veya mehrfi etkileri nedir? 

7. Yabancı sermaye konusunda Sanayi Bakan
lığı olarak görüşleriniz nedir? 

8. Türkiye'de uçak sanayii ne zaman kurula
bilir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külahlı. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Sayın Başkan müsaade ederse
niz, Sayın Külahlı arkadaşım hakikaten birbirin
den önemli 8 sual sordu, yazılı cevap vereyim, esas
lı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, so
ru cevaplanmıştır. 

Buyurunuz Sayın Hazneder. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 
Başkan, aracılığıniizla Sayın Bakandan aşağıdaki so
rularımın cevaplandırılmasını rica ederim. 

1976 senesinde planlanarak Türkiye'mizde 18 çi
mento fabrikası kurulması Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılmıştı. Sayın Bakan biraz evvel bunlardan 
bahsetti ama, bölgemde, yani Kütahya'nın Emet 
Kazasına da bu 18 fabrikadan 1 tanesi verilmiş; yeri 
tespit edilmiştir. Sosyal tesisler kurulmuş ve faali
yete devam ederken hükümet değişikliği sonunda ye
ni bir kararname ile bu fabrikanın İnşaatının durdu
rulmasına ve yeni bir araştırma yapmak suretiyle 
başka bir yere nakline ait bir kararname çıkmıştır. 
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Şimdi, milyonlar sarfı ile meydana gelen bu te
sisler, lojmanlar ve sahanın düzeMtoesi ve yerleri
nin yapılması (çünkü burada sosyal tesisler yapıl
mıştır), bunllar için büyük masraflar yapılmışken 
acaba, bu fabrikanın buradan tekrar başka bir yere 
nalkli neden düşünülmüştür? 

Bu fabrikanın, bu şartlar altında Sayın Bakanlık 
tarafından tekrar inşaatına devam edilecek midir? 
Bunu öğrenmelk istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANİ ORHAN 
ALP (Devamla) — Sayın Başkan, bu fabrika ile 
ilgili bir hammadde sorunu vardır, müsaade ederse
niz ben kendisine tafsilatlı olarak en iyi bir şekilde 
yazılı olarak cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Geçen 
sene de burada aynı sualleri sordum, cevaplandıraca
ğını bildirdi, fakat bugüne kadar kendilerinden bir 
cevap alamadım. 
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1978 yılında kamu yatırımları gerçekleşme oranı, 
planlı dönemin en düşük gerçekleşmesi olarak hesap 
edilmiştir. Şimdi, Sayın Bakan konuşmaları esnasın
da kamu fabrikalarından bahsettiler, bu kamu fab
rikaları hangileridir, bu fabrikalarda neler üretile
cektir? 

Kalkınmanın bel kemiği olan ve plan hedefleri 
içinde 220 büyük proje vardır. Bu projelerin yatırım 
gerçekleşme oranı % 40'tır. 34 milyar proje bedelli 
Sivas Demir - Çelik Fabrikası tesislerine harcanan 
para, Devlet Planlama Teşkilatına göre 5,7 milyon. 
Sanayi Bakanlığımıza göre de 27 milyon liradır. Ya
ni •toplam proje bedelinin binde birinden daha az, bu 
fabrika ne zaman bitirilecektir ve üretime ne zaman 
geçecektir? 

Doğu ve Güneydoğu Anadoluya götürülen hiz
metler durmuştur ve çok yavaşlamıştır. 1975 - 1976 
yıllarında başlatılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu-
nun sanayileşmesine dahil Urfa Şeker Fabrikasına 
1978 yılında hiçbir harcama yapılmamıştır. Mardin, 
Kars, Ağrı, Van şeker fabrikalarına ise gayet yüklü 
harcamalar yapılmıştır. Her yıl nüfus başına 25 lira 
ortalama şeker tüketimi yapan ülkemizde önümüz
deki yıllarda şeker üretiminin düşeceği endişesi içeri
sinde bu fabrikaların ne zaman biteceğinin ve üre'tü-
iîi3 ne zaman geçileceğinin cevaplandırılmasını arz 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Çatalbaş ar
kadaşım köy yollarının bitmiş olduğundan bahsetti
ğimi söylediler. Böyle bir şey mümkün değildir; Tür
kiye'de yol hiçbir zaman bitmeyecektir. Yolun bit
mesi asfaltlamakla mümkündür; binada çatı neyse 
asfalt da odur. Asfalt işi de yapılıp bütün köy yol
ları asfaltlanıncaya kadar yol inşaatı Türkiye'de de
vam edecektir. O bakımdan yol bitmez hiçbir zaman. 
Gidemediğin yer de senin değildir efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Ömür 
biter yalnız Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Evet, ömür biter, yol bitmez. O 
bakımdan ben burada daha ziyade Türkiye'deki köy 
elektrifikasyonu devam ettiği müddetçe ve bu gerçek
leştikçe fabrika ihtiyacı büyük çapta kendisini gös
termiştir dedim ve bunun yapılması lazımdır dedim. 

Bunun dışında bir de bu sene yapılacak kamu 
fabrikalarından bahsettiğimden söz ettiler; doğrudur. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Ben bütün suallere cevap verdi
ğim kanısında idim, tetkik edeceğim eğer böyle bir 
yanlışlık yapmışsam, hem özür dileyerek kendisine 
tekrar cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — BuyuAın Sayın Çatalbaş. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, ben 6 senedir eski bakanlara sorduğum sorula
rın halen cevaplarını alamadım. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ediyo
rum : 

1. Sayın Bakan, konuşmaları esnasında, «Köy 
yolları bitmişti ve bize sadece köye sanayi götürmek 
düşüyordu» demiştir. O zaman KUP Projesine ne 
lüzum kalmıştır? 

KİT'ler arasında verimli çalışmaları yaptığına 
hepimizin tanık olduğu ve onur duyduğumuz Türkiye 
Şeker Fabrikaları, yapılacak şeker fabrikalarının % 
85'ini, Türkiye'de en verimli besi projesini, bitkisel 
yağ konusunun yanında makine fabrikalarını ve şe
ker fabrikalarının yine % 85'ini, çimento fabrikaları
nın % 60'ını kendi imkânları ile yapabilmektedir. 
Verimli çalışan bu ünitelerin sanayi hizmetlerinin 
çoğaltılıp çoğaltılmayacağının açıklanmasını rica edi
yorum. 
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Bu sene kamu fabrikaları da yapılacaktır, özel sek
tör fabrikaları da yapılacaktır Bu fabrikalar nelerdir; 
bunlara yazılı olarak cevap vereyim. Diğer sorular 
gibi mühim konulara temas ettiklerinden müsaade 
ederseniz hepsine yazılı olarak cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. So
rular bitmiştir, buyurunuz Sayın Bakan. (CHP sıra
larından «Bravo»1 sesleri, alkışlar) 

Son söz olarak aleyhte Sayın Ekrem Ceyhun, bu
yurun. (AP sıralarından alkışlar) 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
çok muhterem milletvekilleri; gecenin bu geç saatin
de vaktinizi uzun almayacağım. Çok kısa olarak kişi
sel görüşlerimi arza çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milleti kalkınmayı sa
nayileşmede görmüş ve bunu benimsemiştir. Yüce 
Meclisimizde bulunan bütün parti grupları ve sayın 
milletvekilleri ve senatörlerimizin aynı görüşü paylaş
tıklarından şüphem yoktur. 

Planlı dönemle birlikte başlatılan sanayileşme 
hamlesi Türkiye'nin Dördüncü Plan döneminde de 
devam ettirilecektir. Planlı dönem sonucunda 1977 
yılında tüketim sanayiinin payı, 1972'deki c/c 53.2' 
den % 49'a; ara mallarının payı % 33.9'dan % 37.7' 
ye; yatırım mallan payı % 12.9'dan % 13.3'e çıkmış
tır. Böylece sanayileşme hamlesinin tüketim malların
dan ara ve yatırım mallarına kaydığı plan rakamla
rıyla tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bunun sonucu olarak milletçe iftihar edeceğimiz, 
bir zamanlar iğnesinden ipliğine kadar her şeyini it
hal eden Türkiye'nin, 1970'lerden sonra sanayi ürünü 
ihraç eder bir ülke haline gelmiş olması hepimize kı
vanç vermelidir. Bunun yanısıra Türkiye'nin bugün 
çimento fabrikası için gerekli araçları kendisinin yap
mış olması, demiryolları için lokomotif yapabilmiş 
olması, gemilerini kendisinin yapması, otomobil, oto
büs yapabilmesi ve bunları ihraç edebilmesi; moto
runu, elektroteknik cihazlarını, elektrome'kanik ci
hazlarını yapmak için tesisleri kurmaya başlamış bu
lunması da milletçe bizi sevindirmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu gayretler sonucunda gay-
risafi milli hâsıla içerisinde imalat sanayiinin payı, 
1963'te % ll 'ken, 1967'de % 14.2'ye; 1972'de % 15.6' 
ya; 1977'de % 17.5'e yükselmiş bulunuyor. Bu da ül
kemizin sanayileşmesinde hızlı bir temponun mevcut 
kaynaklara göre yürütüldüğünü göstermesi bakımın
dan iftihar edebileceğimiz bir husustur. Bunu yeterli 
bulmuyoruz. Daha çoğunu, daha hızlı bir şekilde 
yapmak için milletçe elbirliği ve gönül birliği yapma 
kanaatini taşıdığımı ifade etmek isterim. 

1978 yılına kısaca bakarsak, gördüğümüz husus 
şudur : 

1978 yılında programa göre sanayi sektörünün kat
ma değerinin % 8 artış göstermesi gerekiyor idi, 4,8 
gerçekleşebilirdi. Bu hız oldukça düşük bir hızdır. 
1977'de gerçekleşen hız % 10,8 idi. Bu hızm neden 
düşük olarak gerçekleştirildiği 1979 yılı programında 
döviz darboğazına, buna dayalı olarak ithalatın ya
pılamamasına, kapasite kullanımının düşmesine, iç 
finansmanın sağlanamamasına, yatırımların program
lanan süre içerisinde bitirilmemesine bağlanmıştır. 
1979 yılında Sanayi Bakanımızın bu tespitleri önleyici 
tedbirleri alarak, 1979 yılı program hedefine sanayi 
sektörünü ulaştırmasını bekliyoruz. 

Sanayi sektörü içerisinde imalat sanayiinin payı 
ise €/c 8,5 olarak programlandırılıp % 2,6 olarak ger

çekleşmiştir. Bu gerçekleşmede nazarı dikkatimizi çe
ken bir husus, tüketim malları endüstrisinin % 4,1 
artışına karşılık, ara mallarının 4,6, yatırım malları
nın 8,3 düşüşüdür. Bu hususta da Sayın Sanayi Ba
kanımızın dikkatini çekiyoruz. 1979 programında dü
zeltici tedbirleri alacağına inanıyorum. 

Bunun sonucu olarak 1977'de imalat sanayiinin 
marjinal katkısı #• 30,6 iken, 1978'de % 17,5'a düş
müş bulunmaktadır ki, bu kayıptır kanıma göre. 
1979'da bunun telafi edilmesi gerekir. 

Sayın Bakanımız izahatları sırasında, 1978 yılında 
üretimlerde düşüş olmadığını ifade ettiler. Müsaade 
buyururlar ise Devlet Planlama Teşkilatının neşret
miş bulunduğu Aralık 1978 üretim kitabından bazı 
örnekler vermek istiyorum. Buna göre mesela; ham-
demir üretimi % 21, pik üretimi c/c 48,8, hamalimin-
yum % 13,5, bilister bakır c/c 13,4, otomobil lastiği 
dışında kalan lastikler c/r 77,5, otomobil üretimi 
f
y'c 12, otobüs, minibüs üretimi % 14, kamyon ve 
kamyonet % 47, traktör c/c 53, akümülatör % 31 ci
varında düşüş gösteriyor. Bu rakamlar da yanlış ola
bilir. Sanayi Bakanlığında daha doğru rakamlar var
dır. Kendileri onları bize lütfederler ise bu yanlışları
mızı düzeltme imkânına kavuşmuş oluruz. 

Bunların meydana gelişinde, kişisel kanaatim ola
rak arz ediyorum; Hükümetin demiri devletleştirme, 
çimentoyu tevzie tabi tutma, özel sektör imkânlarını 
kısma, hammadde için döviz temin edememe gibi bir
takım yanlış politikaları neden olmuştur. 1979 yılında 
bunların düzeltilmesini ve Anayasamızın 40 ve 41 nci 
maddelerinin öngördüğü şekilde bir sanayileşme poli
tikasına dönük olarak hizmetlerin götürülmesi halin-
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de, bu noksanların düzeltilebileceğine olan inancımı 
belirtir, beni bu geç vakitte sabırla dinleyen Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin bölüm

lerine geçilmesıini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

D) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi: 

Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 532 633 CCCi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Sanayii koruma ve geliştirme 2 587 984 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Küçük sanatları koruma ve ge
liştirme 430 045 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sanayii teşvik ve uygulama 28 149 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sanayii araştırma, planlama, 
projelendirme 16 259 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 17 795 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

Bütçe görüşmelerine devam etmek üzere, 26.2.1979 
Pazartesi günü (bugün) saat 10.00'da toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 0<2.07 
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Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Da'ir C. 
Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 
1/583) (M. Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. 
Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 15.2.1979) 

X 2. — 1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisli : 
1/238; C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisli S. Sayısı : 
320; C. Senatosu S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Mecfei : 
1/209; C. Senatosu : 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı : 
292; C. Senatosu S. Sayısı: 845) 

X 2. — 1979 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/210; C. Se
natosu : 1/585) (M. Meclisi S. Sayısı : 293; C. Se
natosu S. Sayısı: 846) 

X 3. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 
/586) (M. Meclisi S Sayısı : 294; C. Senatosu S. 
Sayısı : 847) 

X 4. — 1979 Yılı Ankara Ünlrversitesıi Bütçe Ka-
nunır Tasarısı (M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 
1/587) (M. Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senatosu S. Sa
yısı : 848) 

X 5. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu-' : 

1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Senatosu : 
S. Sayısı: 849) 

X 6. — 1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 
1/589) (M. Meclisi S. Sayısı : 297; C. Senatosu S. 
Sayısı : 850) 

X 7. — 1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 
1/590) (M. Meclyisi S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. 
Sayısı : 581) 

X 8. — 1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 
1/591) (M. Meclisi S. Sayısı : 299; C. Senatosu S. 
Sayısı : 852) 

X 9. — 1979 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 
1/592) (M. Meclisi S. Sayısı : 300; C. Senatosu S. 
Sayısı : 853) 

X 10. — 1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/218; C. Senato
su : 1/593) (M. Meclisi S. Sayısı : 301; C. Senatosu 
S. Sayısı : 854) 

X 11. — 1979 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı (M Meclisi : /219; C. Senatosu : 1/594) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sayısı : 
855) 

X 12. — 1979 Yılı Fırat Üniversitesii Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M, Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 
1/595) (M. Meclisi S. Sayısı : 303; C. Senatosu S. 
Sayısı: 856) 

X 13. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu : 
1/596) (M. Meclisi S. Sayısı : 304; C. Senatosu S. 
Sayısı : 857) 

X 14. — 1970 Yılı İnönü Üniversitesi Büitçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 
1/597) (M. Meclisi S. Sayısı : 305; C. Senatosu S. 
Sayısı : 858)' 

(Devamı arkada) 
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X 15. — 1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/223; C. Se
natosu : 1/598) (M. Meclisi S. Sayısı : 306; C Sena
tosu S. Sayısı: 859) 

X 16 — 1979 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 
/599) (M. Meclisi S Sayısı : 307; C. Senatosu S. Sa
yısı : 860) 

X 17. — 1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 
1/225; C. Senatosu : 1/600) (M. Mediisi S. Sayısı : 
321; C. Senatosu S. Sayısı : 861) 

X 18. — 1979 Yılı Karadeniz Tknifc Üniversite
si Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/226; C. Se
natosu : 1/601) (M Meclisi S. Sayısı : 308; C. Sena
tosu S. Sayısı: 862) 

X 19, — 1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/227; C .Senatosu : 
1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Senatosu S. Sa
yısı : 863) 

X 20, — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisli : 1/228; C. Senatosu : 
1/603) (M. Meclisi S. Sayısı : 310; C. Senatosu S. Sa
yısı : 864) 

X 21. — 1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 
1/604) (M. Meclisi S. Sayısı : 311; C. Senatosu S. 
Sayısı : 865) 

X 22. — 1979 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/230; C. Se
natosu : 1/605) (M. Meclisi S. Sayısı : 312; C. Sena
tosu S. Sayısı : 866) 

X 23. — 1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/231; 
C. Senatosu : 1/606) (M. Meclisi S. Sayısı : 313; 
C. Senatosu S. Sayısı : 867) 

X 24. — 1979 Yılı Devet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı 
(M. Meclsi : 1/232; C, Senatosu : 1/607) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : .868) 

X 25. — 1979 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı (M. MecM : 
1/233; C. Senatosu : 1/608) (M, Meclisi S. Sayısı : 
315; C. Senatosu S Sayısı : 869 

- X 26. — 1979 Yılı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/234; 
C. Senatosu : 1/609) (M. Meclisi S. Sayısı : 316; 
C. Senatosu S. Sayısı: 870) 

X 27. — 1979 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı (ıM. Meclisli : 1/235; C Se
natosu : 1/610) (M. Meclisi S. Sayısı : 317; C. Sena
tosu S. Sayısı : 871) 

X 28 — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 
1/236; C. Senatosu : 1/611) (M. Meclisi S Sayısı : 
318; C. Senatosu S. Sayısı: 872) 

X 29 — 1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/237; C. Senato
su : 1/612) (M. Meclisi S. Sayısı : 319; C Senato
su : S. ayısı: 873) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMBLER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

> • • < • 



Dönem : 5 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 320 

1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/238; 

C. Senatosu : 1/613) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 874) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7033-1/613 

i / - 2 . 1979 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20 . İ . 1979 gün ve 1/238-64 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1979 tarihli 40 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Orman Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ 150 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

102 
47 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/238, C. S. 1/613 
No. : 107 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

12 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1979 tarihli ve 40 ncı Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 




