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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda: 
1978 mali yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
İmar ve İskân Bakanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, 

Bütçeleri kabul olundu. 
AP, CHP, Müli Birlik ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Grupları Başkanlıklarının, Milli Savunma Bakanlığı 
bütçesinin kabulü münasebetiyle Türk Silahlı Kuv
vetlerine güven, saygı ve takdirlerinin iletilmesine dair 
önergeleri kabul olundu, Başkanlıkça gereğinin yapı
lacağı bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Ulaştırma Bakanlığı, 

Bütçeleri kabul olundu. 
1978 mali yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısının bölüm 
ve maddeleri onaylandı, tümünün gelecek birleşim 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

10 . 2 . 1978 Cuma günü saat 09,30'da toplanılmak 
üzere Birleşime (10.2.1978) saat 02,15'te son verildi. 

Başkan Başkan 
Başkanvekili Başkanvekili 

Rahmi Erdem Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 

Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Kanun 

1. — TBMM Eski Üyeleri hakkında Kanunun 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 
1/32; C. Senatosu : 1/554) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna) (Müddet : 1 ay). 

( 7 . 6 . 1974 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir). 

Rapor 
2. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Parti

ler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/496; C. Senatosu : 
2/125) (S. Sayısı : 758) (Dağıtma tarihi : 10.2.1978) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cum'ıurbaşkamnca S. Ü.); Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — Sayın senatörler 28 nci Birleşimi açıyorum. 

i n . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

A) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

2. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu 
1/548) (S. Sayısı : 752) 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam edi
yoruz. Programımız gereğince şu anda Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşmelere 
devam edeceğiz. 

Grupları adına ilk söz, Milli Birlik Grupu adına 
Sayın Vehbi Ersü, buyurunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, rica etsek de, şu söz alanların isimlerini bir oku
sanız. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın Vehbi Ersü MB Grupu adına, Sayın Mu

zaffer Demirtaş AP Grupu adına, Sayın Ergün Er
tem CHP Grupu adma. 

Şahıslan adına; Sayın İsmail İlhan, Sayın İsken
der Cenap Ege, Sayın Kâzım Karaağaçlıoglu, Sayın 
Fethi Çelikbaş, Sayın Mehmet Feyyat. 

Buyurun, Sayın Vehbi Ersü. 

MB GRUPU ADINA VEHBİ ERSÜ (TabM Üye) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun saygıdeğer üye
leri; 

Grupum adına Sağlık Bakanlığı Bütçesinin eleşti
risini yaparken önce Sağlık Bakanlığına tahsis edil
miş olan bütçe rakamlarıyla ilişkilerini eleştirmeye 
çalışıyorum. 

Bilindiği gibi, hizmetlerin aracı bütçelerdir. Ye
terli kaynaklar sağlanmadıkça, başarılı hizmetlerin 

(1) 729 S. Sayılı basmayazı 7 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

2 . 1978 tarihli 

beklenemeyeceği ele açıktır. Bakanlığa ayrılan öde
nek, genel bütçenin % 3,9'udur. 1960'Iarın % 5,5'iik 
oranlan, ağırlaşan hizmetler karşısında artacağı ycı-
de, sürekli gerilemiştir. 

Gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerden, 
Avusturya, genel bütçesinin % 26'sını, Kanada % 
17'sini, Şili de bütçesinin % 17'sini sağlık hizmetleri
ne ayırabilmektedir. 

Sağlık Bakanlığına verdiğimiz plan hedeflerinin 
gerçekleşmesi için, en az bugünkü ödeneğin iki katını 
ödememiz, vermemiz gerekmektedir. Bununla bera
ber, kalkınma hizmet üretimini sadece bütçelerin 
maddi sınırları ve dar kalıplan içerisinde tutmanın 
doğru olacağına inanmış değiliz. Amaç ve ilkeleri 
doğru saptanmış planlar ve bilinçli uygulamalarla, 
olanakları dar bütçelerle büe müessir sonuçlar almak 
mümkündür. Bu görüşümüzü bir örnekle açıklığa ka
vuşturmak isterim : 

100 bin nüfuslu bir yerleşim ünitesini örnek ola
rak alırsak, bu ünitede 100 yataklı bir hastane, 15 ka
dar sağlık ocağı ve 35 kadar sağlık evi yapımına, 1978 
fiyaîlarıyîa, yaklaşık olarak 100 milyon TL. sı harca
yarak ulaşabiliriz. Yılda, böylece 8 yerleşme birimi 
gerçekleştirilecek olursa, 8-10 yılda sorunların çözül
mesi işten bile değildir. 

Oysa, bugün yapılmış ihalelerin bile sahipsiz olu
şu, Bakanlığı çok güç durumda bırakmaktadır. 

Su önerilerimizi gerçekleştirmek için, kaynak baî-
mzk büyük b:r sorun değildir kanımızca. Hac için tü
ketilen 70 milyon dolar, yaklaşık 1,5 milyar TL.'s», 
ilerde arz edeceğim MC Hükümetlerinin sadece bu 
Bakanlıkta yaptığı nakil ve atama furyasına harca
nsa 200 milyon civarındaki para, dışa yapılan turis
tik gezilerden yapılabilecek bir miktar tasarrufla ra
hatça 2 milyar lirahk kaynak sağlamak mümkündür. 
Politik çıkarlar yerine gerçekçi yaklaşımlar, kaîkm-
mak isteyen ülkeler için sağlam kaynaklar bulmak
ta başlıca yöntem olursa, yukarda verdiğim yatırım 
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hedeflerini de aşan sonuçlar almak kolaylıkla müm
kün olabilir. Yıllardan beri planlı kalkınmaya sut çe
viren iktidarlardan daha olumlu sonuçlar beklemek 
elbette olası değildir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ekonomimizin girdiği darboğaz, yalnız yatırım

ları değil, hizmetleri de olumsuz yönde tırmandırmış, 
içinde bulunduğumuz bozuk düzen, MC iktidarlarının 
savruk yöntemleriyle alabildiğine bozulmuş ve tam 
bir anarşiye dönüşmüştür. Öteden beri, personel po
litikası olmayan Bakanlık, kem aletle kemalat yarı
şma girmiştir. 

Sağlık Bakanlığımız 20 bini aşkın hekim potansi
yelinden sadece 4 bini ile hizmet vermeye "çalışmakta, 
bir türlü hekim ve yardımcı sağlık personelini hizme
te sokamamakta, personel yetiştirme politikasındaki 
bozukluk yüzünden bir çok kadrolar ciddi açıklar 
vermekte, ellerindeki hizmetlileri bile kaçırmaktadır. 
Atamalardaki adaletsizlik, rüşvet ciddi sorunlar ya
ratmıştır. Ayrıca, Devleti parselleme politikasıyla ak
im almayacağı bir atama ve nakil furyasma giril
miştir. 

Sadece bu Bakanlıkta, giderayak 4 bin nakil ol
muş ve 3 bin militan yeniden hizmete sokulmuştur. 
Bu nakil ve atamalar, yaklaşık 2 yüz milyon TL.'sına 
mal olmuştur Bakanlığa. Bu işin sadece mali portre
sidir. 

Bakanlık mensuplarının hizmet aşkının kırılması, 
yeteneksiz kişilerle örgütün doldurulması, milyarlarla 
karşılanamayacak hizmet kaybına neden, olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Atama ve nakillerde verdiğim 2 yüz milyon TL.'sı 

bir Bakanlık dokümanı değ!!, kendimin ortalama ve 
yaklaşık rakamlarla yaptığım bir hesabın sonucudur. 
Herkes, herhalde bedava bu yerlere kolay kolay git
medi. 

Değeri' arkadaşlarsın; 
Bu terör ve anarşi, sadece personel durumunu 

değil, hizmetleri de aynı kargaşanın içine düşürmüş
tür. Bu cümleden olarak, personel tesis ve hizmetle
rinin s'urt düzeyindeki dağılımı da tam bir denge
sizlik ve kajıı-manin tipik örneklerini vermektedir. 
Bu yargılsnmızı, sadece sosyalizasyon bölgelerindeki 
uygulamaları d'kkaünlze sunarak doğrulamak iste
rim. 

Bugün 3ö'cn üstünde II ve üç eğitim bölgesin
de sosyalizasyon uygulanmaktadır. 3 bin kadar uz
man ve pratisyen hekime ihtiyaç vardır bu bölgeler
de. 3 bin hekime karşılık 700 hekim istihdam edil

mekte, açık 2 300, 2 000 hemşire ihtiyacının yalnız 
800 kadarı mevcuttur. Hemşire açığı da 1 200 civa
rındadır. 

Bu sayılar, tüm sosyalizasyon bölgelerindeki per
sonel sayısını yansıtmaktadır. Oysa uygulamada, ba
zı illerin durumu, bundan da çok daha vahimdir. 

Örneğin; doğu ve güneydoğu illerinden, Adıya
man'da 21 sağlık ocağının mevcudiyetine karşılık 
tek hekim yoktur. 

Ağrı'da : 23 sağlık ocağına rağmen 0 hekimle 
çalışıyor. 

Bingöl : 12 sağlık ocağına rağmen 0 hekimle ça
lışıyor. 

Bitlis : 6 sağlık ocağına rağmen 0 hekimle çalışı
yor. 

Erzincan : 23 sağlık ocağına rağmen 0 hekimle 
çalışıyor. 

Diyarbakır : 30 sağlık ocağına rağmen 1 hekim. 
Elazığ : 21 sağlık ocağına rağmen 4 hekim. 
Erzurum : 59 sağlık ocağına rağmen 3 hekim. 
Sekiz ilde, sadece sekiz hekim var. 
Değerli arkadaşlarım; 
Bir de İsparta ilinin durumunu dikkatlerinize 

sunmak islerim. 

Uzman hekim 
Pratisyen hekim 
Diş hekimi 

Hemşire 
Sağlık memuru 
Ebe 
Eczacı 

: 49 
: 62 
: 10 

+ 
121 

: 153 
: 84 
: 82 
: 26 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüldüğü g!bi, sekiz iümizde, sadece sekiz he

kim varken, İsparta ilimizde 121 hekim görevlidir. 
İş bıı kadarla da kalmıyor, bu İldeki sağlık kurumla
rını da dikkatlerinize sunmak isterim. 

Bir Devlet hastanesi, bir memleket hastanesi, as-
keji hastane, göğüs hastanesi, doğumevi, kemik ve
rem hastanesi, SeRİrkent Verem Hastanesi, Senirkent 
Devlet Hastanesi, Yalvaç Devlet Hastanesi, Şeıbin-
karaağaç Devlet Hastanesi, 5 adet dispanser, sağlık 
koleji, ebe okulu, Uluborlu, Keçiborlu, Atabey, Ak-
SB sağhk merkezleri, Eğridir muayene ve tedavi ev
leri ve İsparta merkez sağlık ocağı... 
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= Değerli arkadaşlarım; 
Gönül isterdi ki, İsparta iline verilen hizmetlerin 

hiç değilse bir kısmı, mahrumiyet içindeki diğer va
tandaşlarımıza da verilmiş olsun. Bu durum, Devlet 
hizmetlerinde kayırıknanın ve adaletsizliğin en tipik 
örnekleridir. Vatandaşa götürülmesi gereken hizmet
lerdeki bu derece adaletsizlik, ayırıcı ve bölücü fi
kirlerin tohumlarını atmaz da, ne yapar? Bazı böl
gelerimizin halkına üvey evlat işlemi yapanlar, bazı 
slogan sömürücülüğü yapanlar kadar sorumlu olmaz
lar mı? 

Rıfat Paşanın «Gidemediğin yer, senin değildir.» 
ilkesinin bugün daha da çok geçerli olduğunu hatır
latmakla yetiniyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sağlık hizmetleri ve personel dağılımındaki den

gesizlikler tüm yurtta yaygın haldedir. 500 kişiye 
bâr hekim düşen yerlere karşılık 40 ^ 50 bin nüfusa 
bir hekim düşmeyen yörelerimiz de vardır. 

Toplam nüfusun % 20'sinin yaşadığı birkaç ilde 
hizmetlerin % 70'i, nüfusun % 80'inin yaşadığı yak
laşık 64 ilde hizmetlerin sadece % 30'u verilmekte
dir. Bu durum, bir yörede hizmetlerin cüceleşmesine, 
diğer yörelerde atıl kapasiteler doğmasına neden ol
maktadır. 

Sayın üyeler; 
Bu dengesizlikleri, tam gün çalışma ve sosyali

zasyon uygulamasına gereken önemi vererek gidere
biliriz. Başlangıçta sosyalizasyona alerji duyan par
tilerimizin sağlık bakanları, çalışmaları yerinde gör
dükten sonra, Türkiye gerçeklerine en uygun sistem 
olduğuna inandılar ve uyguladılar. Türk halkının 
ayağına ilk kez böyle bir hizmet götürüldüğüne olan 
inançlarını Parlamento tutanaklarına geçirdiler. Sos
yalizasyon uygulamasındaki bölge halkının, kendi 
dilleriyle, bu hizmeti gökte Allah, yerde sosyolozo 
anlamıyla tarihimize geçirdüer. 

Değerli arkadaşlarım; 
Plan ve programımızda, önceliği koruyucu sağlık 

hizmetlerine verdiğimiz halde, uygulamada tedavi 
edici hizmet ve yatırımlar ön plana geçmektedir. Bu 
nedenle, koruyucu sağlık hizmetleri plan hedeflerinin 
çok gerisinde kalmıştır. Bu çarpık uygulamadan ve 
çelişkilerden, bir yandan sosyalizasyon uygulaması
na gereken önemi verirken, öte yandan iyi bir per
sonel ve hizmet politikası güderek, sağlık hizmetle
rini dağınıklıktan kurtarıp, entegre bir sağlık anla
yışım değerlendirir, gerçekleştirirsek, yalnız halk sağ
lığım değil, Türkiye'nin kalkınmasına da ciddi kat
kılarda bulunulacağını ifade etmek isterim. 

Sosyalizasyon uygulamasından söz ederken, bu
nun büyük ölçüde koruyucu hizmetleri içerdiği açık
tır. Bu uygulamada, bundan önceki dönemlerde 
olduğu gibi, başarısızlığa uğramamak için, Dördüncü 
Plan döneminde, hizmetin götürüleceği yerlere yol, 
su ve elektriğin birlikte götürülmesi koşulu gözönün-
de tutulmalı ve bu hizmetleri götürecek ilgili kuru
luşlarla, Sağlık Bakanlığı bu plan döneminde sıkı bir 
şairliğine gîrişmelidir. 

Sağlık hizmetlerinde süzgeç görevi yapacak tesis 
ve hizmetler, uçtan merkeze doğru planlanmalıdır. 

Sayın Bakan; 
Politik atamalardan Bakanlığı arındırarak, yeterli 

ve yetenekli sağlık personeli hizmete sokulmalı, mad
di ve moral tatmin sağlanarak, hizmet şevk ve arzu
su uyandırılmahdır. Özendirici önlemlerle, yurt içi 
ve yurt dışındaki hekimler devlet hizmetine çekilme-
Ji, tam gün çalışma koşulları yaratılarak, personelden 
yüksek verim sağlanmalı; hizmet ve yetkilerde teda
hülü Önlemek, atıl kapasiteleri harekete geçirmek ve 
personel hizmet, araç ve girdilerde tasarruf sağlamak 
ve sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi için en
tegre bir sağlık politikasının uygulanması gözönünde 
iutulacak başlıca hususlardır. 

Sosyal hizmetlerin Bakanlık bünyesinden, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına devredilmesi zamanı artık gel
miştir. Bakanlığın bununla harcayacak zamanı yok
tur. Kaldı ki, kumlan Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 
aslında bu görevler için kurulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başarılı plan kriterleri arasında başta gelen husus, 

hiç şüphe yok ki, hizmetin götürüleceği nüfus sayı
sıdır. Plan ve programlarla saptanacak hedeflere ula
şabilmek için, nüfus artış hızının ciddi bir kontrola 
tabi tutulması şarttır. Özellikle, kırsal bölgelerdeki 
yüksek artış hızı düşürülmedikçe, devlet hizmetleri
nin ihtiyaca cevap vermesi söz konusu olamaz. Gizli 
açlık ve işsizlik bugünkü boyutları aşarak, kalkınma
mız, içinden çıkılmaz hale gelebilir. Kaldı ki, basın, 
radyo ve televizyonda izlediğimiz programlarda Türk 
halkı, Türk anaları artık böyle bir kontrola baş kal
dırmalı yerine, bunu fiilen istemektedirler. Hiç bir 
zora gerek kalmadan, ciddi uğraşlarla sonuç almak 
mümkün hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Plan ve yönetim konusundaki önerilerimizi ana-

iıaîlan ile özetlemiş bulunuyorum. Şimdi de kısaca 
beslenme konusuna değinmek istiyorum. 

— 449 — 



C. Senatosu B : 28 

Sağlığın ilk koşulu olan beslenme, ülkemizde kri
tik bir aşamaya ulaşmıştır. Bugün çok şükür açlık
tan ölenimiz yoktur; ama artan nüfusla üretim ve 
ürünlerin paylaşılınasındaki dengesizlik, özellikle hay
vansal protein açlığına neden olmaktadır. 

Dünya standartlarına göre, ortalama fert başına 
tüketilen tahıl 180 kg. dır. Gelişmiş ülkelerde bu, 
50 - 60 kg. a düşürülmüştür; buna karşın, et tüke
timi 100 kg. m üzerine çıkarılmıştır. Bizde ise, yılda 
fert başına 500 kg. tahıl ve sadece 20 kg. civarında 
et tüketilmektedir. Bu nüfus artış hızı ile üretim den
gesizliği giderek açık açlığa dönüşmeden, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak hedefler sap
tanarak, insan sağlığından da daha önemli, insan hay
siyetini koruyup kurtaracak önlemlerin alınmasını di
leriz. Özellikle, anarahminden itibaren ve doğumdan 
sonraki 6 ay içinde olan çocukların beslenmesi, Ulu
sumuzun yarınları için büyük önem taşımaktadır. 
Beslenmenin de en kritik dönemidir. Buna gereken 
önemin verilmesini dilemekteyiz. 

Devletin yetiştirdiği beslenme uzmanlarını atıl 
bırakmak yerine, bu alanda verim artırıcı, tasarruf 
sağlayıcı ve dengeli beslenme yönündeki katkıların
dan da yararlanılmasını dilerim. 

Saym üyeler; 
Halk sağlığı laboratuvarlarının önemine yıllardır 

işaret ettiğimiz halde, Refik Saydam Enstitüsü dı
şında işlerlik kazanmış laboratuvardan söz etmek 
olanağı yoktur. 

Bozuk gıda maddeleri, bir yandan halk sağlığım 
tehdit ederken, turizm yönünden de büyük bir han
dikaptır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ve belediyelerin bir sürü 
ayrı girişimleri yerine, ortak girişimlerle hizmette ve
rimlilik, hizmette ekonomi sağlanmasını önermekte
yiz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Sağlık hizmetlerinin çıkarcı politikaya feda edil

mesi ve MC Hükümetlerinin ciddiyetsiz tutumları so
nucu, kader haline getirilen salgınlar, bu sorumlula
rın gözleri önünde tırmanmalarını sürdürmüşlerdir. 

1970'deki kolera salgını, bugün de yer yer patlak 
vermekte ve bağırsak enfeksiyonu deyip geçiştirmek
teyiz. Kolera ve sarılık gibi salgınlar, gsda ve beslen
me bozukluklarının da etkisiyle, zaman zaman ülke
mizde kol gezmekte ve 70 sentlik başbakanlar tarafın
dan ulusal trajedi oyunları halinde sergilenmektedir. 

Cumhuriyet döneminin başanlı uğraşları sonu
cunda, sıtmanın kökü kazınmışken, 1960'dan bu ya-
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na uyarılarımıza rağmen, Güneydoğu ve Çukurova 
bölgesinde yeniden salgın halini almış ve yayılmaya 
başlamıştır. 

Önce, 10 bin dolaylarındaki vaka sayısı, sorumlu
ların gözleri önünde 100 binin üstüne ulaşmıştır. 

Aynı şekilde, verilmekte olan başarılı verem mü
cadelesi, sanırım, 1970 - 1971 bütçelerinde, Saym 
Doktor Üner'in önerdiği, henüz bizde bulunmayan 
bir ilacın ithali suretiyle vereme son darbenin vurul
masının da ihmal edildiğini sanıyorum. Eğer yapıl
mışsa, başarılarından dolayı Bakanlığı kutlar, yapıl
mamışsa, bu ihmalin giderilmesini tavsiye ederiz. 

Sayın senatörler; 

Sıtma ve sinek mücadelesinde, özellikle turistik 
bölgelerde insanların gözüne DDT serpilerek yapılan 
bilinçsiz mücadeleler artık son bulmalıdır. Dünya, bu 
mücadelede DDT yerine daha etkin ve insan sağlığı
na daha az zararlı buluşların içindedir. Size TÜBİ
TAK'ın yayınlarında rasladığım bir mücadele tipinin 
sonuçlarını kısaca arz etmek isterim. 

Borneo adalarında yapılan sıtma mücadelesi sı
rasında kaplama yaygın DDT mücadelesi sonucun
da sivrisinekler gerçekten ölmüş; fakat bu sivrisinek
leri seven bir kertenkele türü, sivrisinekleri yemek 
suretiyle aygınlık, baygınlık, ölüm haline gelmişler; 
o kertenkeleleri seven evcil ve dağcıl kediler kerten
keleleri yemek suretiyle, daha hassas olan bünyeleri 
sonucu, doğa zincirinden tamamiyle kedi türü kalk
mış. Doğa zincirinden çıkan bu kedilerin fonksiyonu, 
kalkınca tanrının hiç bir boşluğu yaratmadığını çok 
kere iddia ederiz; bunun bilinçli olarak uygulanma
sında da yarar var. Bu defa fareler Borneo'yu istila 
etmiş ve bunun sonucunda da sıtma mücadelesi ya
palım derken, veba salgınları başgöstermiş, yağmur
dan kaçan doluya tutulmuş. 

BAŞKAN — Sayın Ersü, 2 dakikanız kaldı efen
dim. 

MB GRUPU ADINA VEHBİ ERSÜ (Tabii Üye) 
— Bitirmek üzereyim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım; 
İlaç sorunu da artık yılan hikâyesine döndü. 
Halk sağlığının korunmasıyla görevli Devlet, ar

tık halk sağlığının spekülasyonlardan kurtarılmasını 
sağlamalıdır. İlaç israfı, türlerin çokluğu, ambalaj 
sorunu, toptancı kârlarıyla, sınai maliyet saptanması 
u:uîü başlıca sorunlardır. Kalite kontrolü, hammadde 
üretimi ve ithali, hayati ilaçların yapım ve ithali kesin 
bir Devlet müdahalesini artık gerektirmektedir. 
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Tıbbi alet ve malzeme, hurda parkı halinden kur
tarılmalı, bu konudaki suiistimallere son verilmeli, 
modern tıbbın bu araçlarına gereken önem verilerek, 
tesislere işlerlik kazandırılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Son olarak, aktüel hale gelen doğa ve çevre sağ

lığı konusuna değinmek istiyorum. 
Kültür düzeyi gelişmiş ve doğa bilincine erişmiş 

toplumların başta gelen bu sorunu, bizde henüz uyan
dırılma aşamasındadır. Gelişmiş ülkelerde siyasal par
tiler, senatör ve milletvekilleri doğa ve çevre sağlığım 
koruyacaklanna söz vererek kendilerine seçim şansı 
ararken, bizde ilk kez devlet örgütünde bu konuya 
gereken önem verilmiş ve bir Devlet Bakam görevlen
dirilmiştir. Bilinçsiz istiskaller yerine biz, Milli Bir
lik Grupu olarak bu girişimi takdirle karşılıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
İzmir ve îzmit körfezleri ölmüş, Marmara tehlike

li olmaya başlamış, Akdeniz kıyıları kirlenmeye baş
lamıştır, Ankara'da zaman zaman toplu ölümler aşa
masına gelinmektedir. 

Batıda sanayileşme sürecinin sonucu olan kirlen
meler önlenirken, biz soba bacaları ve egzoz gazla
rıyla mücadeleden aciz olmanın utancı içindeyiz. 

Üçüncü ve Dördüncü Kalkınma Planlan ve 20 
yıllık strateji belgesi tedbirler öngörmüş ve idari plan
da ilgili kuruluşlar çevre sorunlarıyla görevli birim
ler kurmaktadırlar. Bu birimlerin kuruluş ve işleyiş
lerini ve öngörülen önlemlerin hızlı ve etkili biçimde 
uygulanmasını diliyoruz. 

Sayın Bakan; 
Şunu biliniz ki, Bakanlık ve hizmetleri şu anda 

hastadır. Önce kendi bünyenizi sağlığa kavuşturma
lısınız. Ancak, bundan sonra Türk halkına layık ol
duğu değerli sağlık hizmetlerini götürebilirsiniz. 

Yeni kurduğunuz ve kuracağınız hizmet kadro
suyla başanya ulaşacağınıza inanıyoruz ve bunu di
liyoruz. 

Eleştirilerimizin acılığından sadece üzüntü duy
maktayız. Ancak, sorunları açıklığa kavuşturmak, çö
züm için tek yoldur sanıyorum. 

Amacım, önümüzdeki yıllarda başarınızı sağla
maktır. O zaman da övgülerimizi sunmak, bizler için 
sadece sevinç kaynağı olacaktır. Sizler için de şeref 
vesilesi olacaktır. 

Her şeye rağmen, değerli Bakanlık mensuplannın 
geçmiş hizmetlerini takdirle karşılar, hizmetlerinizde 
basanlar diler, beni dinleyen arkadaşlarımın hepsine 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

10 . 2 . 1978 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mu

zaffer Demirtaş'ın. Buyurun. 
AP GRUPU ADINA MUZAFFER DEMİRTAŞ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Adalet Partisi Grupu adına Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı Bütçesi hakkında görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, sosyal yardım ve sosyal hizmet
leri düzenlemek ve gereken teşkilatı kurmak, ferdin 
beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini temin et
mek için gerekli tedbirleri almak, ülkenin sağlıklı 
bir hayat sürebilmesine uğraşmakla yükümlüdür. 

Bakanlık, bu geniş kapsamlı hizmetleri yürütürken, 
anatemel kaynak personeldir, yetişmiş elemandır. 
Memleketimizde, üzülerek ifade edelim ki, yeterince 
hekim bulunamamaktadır. 

Tıp Fakültesi yurdumuzda bir tane iken 900 me
zun vermekte idi. Bugün 16 tıp fakültemiz vardır. 
3 000'i geçen öğretim üyesi vardır; alınan öğrenci 
sayısı 1 500'ü geçmemiştir, mezun olanlar da 1 050' 
dir. 

Sağldt Bakanlığı, bünyesindeki hastaneleri her za
man üniversitelerimizin emrine vermiştir. Fakat özerk 
üniversitelerimiz her nedense bu miktarı artırmamış
tır. Ayrıca, mezun ettiği hekimin % 70'ine yakın bir 
kesimine ambargo koyarak hekim blokajı yapmak, 
Bakanlık hizmetlerine dar bir kadro bırakmıştır. Üni
versite hocalarının full - time çalışmadığı bir yerde 
fakülte adedini artırmak, öğrenci sayısını yerinde say
dırmakla Türkiye'nin ne hekim sorunu, ne sağlık da
vasını halletmek mümkün değildir. 

Bu arada, yurt dışına giden hekimlerin Türkiye' 
ye dönmelerini temin edecek özendirici tedbirleri cid
di olarak almış değiliz. Gelecek hekimlerimizin, Tür
kiye'de çalışmakta olan doktorlarımızın müktesep 
hakları korunarak, emeklilik, dengesiz ücret sistemi, 
muayene alet ve edevatlarının gümrük muafiyeti hal
ledilmedikçe, hekim dönüşü beklenemez. 

Şunu da bu arada kaydetmek gereklidir ki, bu
gün tedavi edici hekimlikte ihtisas yapmak için çok 
az sayıda asistan alınmaktadır ve birçok hastaneleri
mizde klinikler boş durmakta, mütehassıs hekim te
min edilememektedir. 

Türkiye'de hekim istihdamı ciddi bir problemdir. 
Devletin sağlık kurumları arasında farklı bir ücret sis
temi tatbik edilmesi, maalesef Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığında hekim bırakmamaktadır. Bazı ka-
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mu kuruluşları rahatlarken, hatta % 58'e varan boş 
yataktan atıl bir vaziyette tedavide yararlanılmazken, 
halk diyar diyar hastane dolaşmaktadır ve en âcil, 
en hayati durumlarda birkaç ay sonraya randevu ala
bilmektedir. 

Özellikle mahrumiyet bölgelerinde sözleşmeli per
sonel istihdamına gidilmezse ve ileride daha iyi im
kânlarla çalışma güvencesi verilmezse, birçok sağlık 
tesislerinin kapılarında kilit görülmeye devam edile
cektir. 

12-sayılı Kararname ile sözleşmeli personel istih
damı mümkün idi. Bugün ne kadar sözleşmeli perso
nelimiz- vardır?.. 

Birçok hastanelerimizde füll - time çalışma yapıl
maktadır. Ancak, bugünün şartları içerisinde ücret
ler yetersizdir ve hekim, muayenehane özlemi içeri
sindedir. 

Full - time çalışmayı, hekime '% 18lik bir mua
yene ücreti bırakan bir sistemle devam ettiremeyiz. 
Full - tfane'ı, hekime bir yük değil, ayrılması dezavan
taj olan bir duruma getirmedikçe, mütehassıs hekim 
bulunamayacaktır. 

Ayrıca, şef ve mütehassıs hekimleri hastaneye bağ
layabilmek için muayyen bir ölçüde yatağı emrine 
vermedikçe, pirim sistemi tatbik edilmedikçe, şikâ
yetlerin ve ayrılmaların önüne geçilemeyecektir. 

Gecesi, gündüzü, sevinci ve kederi belli olmayan 
hekimin yıpranma kanununu mutlak çıkarmak lazım
dır. Buna mecburuz. Asistan tazminatları verilmeli 
ve artırılmalıdır. Fedakâr yardımcı sağlık personeline, 
gördükleri hizmetin zorluğu ve tehlike derecesine gö
re, tatmin edici imkânlar aranılmahdır. 

Sayın senatörler; 
Yıllardır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kal

kınma planlarımızda hizmetlerinin ve sisteminin dü
zenleneceğinden, sağlık hizmetlerinin tek elden yürü
tüleceğinden bahsederiz. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilatını yeniden düzenlerken, koruyucu ve 
tedavi edici hekimliğe ait iki müsteşarlık kurulmalı. 
Tedavi kurumlarımızı bir genel müdürlük altında top
lamalıyız. Bu teşkilatımızın malî yükümlülüklerini 
karşılamak için sağlık sigortası kanunu bir an önce 
kanunlaştırılmalıdır. Ancak, sağlık sigortasının ve
rimli olabilmesi için hasta yatağı, doktor ve sağlık 
personeli adedi ve her türlü malzeme ihtiyaçları gibi 
altyapı hizmetleri öncelikle ele alınmazsa, kanun çık
sa bile, müspet netice alınacağına inanmadığımızı be
lirtmek isteriz. 

Kanun, devletçi bir görüş altında hazırlanırsa, dü
zene ters düşeceği gibi; ferdi kabiByetterin- harcana
cağını da hatırlatmakta fayda vardır.* 

Bu arada, sosyal hizmetler kurunu* kanunu da 
çıkarılmalıdır. Bakanhk, sosyal adalet ilkelerine uy
gun işlemelidir. Halk, eşit imkânlar içerisinde sağlık 
hizmetlerinden istifade etmeliy koruyucu hekimlik 
koordineli bîr çalışma içerisine girebilmelidir, bir sis
teme bağlanmalı, verim yükseltilmelidir. İyi eğitim, 
iyi denetim, iyi organizasyon başanknahdır. 

Değerli senatörler; 
Sağlık hizmetlerini sosyalleştirme istenilen he

deflere ulaşamamaktadır. 
Hastane kurumlarımız, illerdeki nüfus nazarı iti

bara alınarak yaygınlıktan kurtarılmalıdır. 
Personel israfı çözümlenmelidir. Nüfusu 50 bini 

geçmeyen illerde çeşitli dispanserleri ayrı ayrı yerler
de açmak birçok israfa yol açmaktadır. 

Arsa, bina, hekim, personel, araç ve gereç mas
raf lan bu yaygınlıktan büyük mali yükümlülükler ge
tirdiği gibi, gayeye hizmet edememektedir, hedefe va
ramamaktadır. 

Tedavi ve koruyucu hekimlikte çok yönlü hizmet 
veren sağlık hizmetlerine önem vermeliyiz. 

Nüfusu az olan yerlerde merkez etrafında seyyar 
ekip halhtde en küçük ünitelere gitmek ve haflun sağ
lık hizmetlerini ayağına götürmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın senatörler; 
Hastanelerimiz üzerinde de biraz durmak istiyo

rum. Artık büyük şehirlere hasta akınını önleyecek 
tedbirlerin günü gelmiş ve geçmektedir. 

Bölge hastanelerine eşit standardı vermek suretiy
le kurmak mümkündür. İhtisas gruplarını kurmadan, 
yüksek ihtisas kollarındım mezun olan hekimler ken
di bölgesinde yine eski görevlerine tayin edilmeyip, 
emeği ve külfeti boşa götürmemek lazımdır. Halk, ha
yat mücadelesini, büyük şehir hastanelerinin kapısın
da, otel köşelerinde, parlamenter tavassutunda verme
melidir. Ekonomik şartların ağırlığı içerisinde varım, 
yoğunu harcayarak bölge imkânları içerisinde tedavi 
olamayan vatandaş perişan olmaktadır. Anayasamızın 
sağlık konusunda verdiği emredici hükümleri yerine 
getirmede Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanhğı daha 
ciddi, daha titiz hareket etmelidir. 

Şehir hastanelerimizde hakiki ihtiyaç sahiplerinin 
poliklinikler önünde ıstırap içerisinde sıra beklerken, 
şoför ehliyeti, öğrenci sağlık raporları için itişip - k a 
kışmadan, doktora günde 50 - 60 kişiye muhatap er* 
mekten kurtarmalıyız. Bunları, ayrı i>ir heyet kurup, 
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meseleyi bürokrasinin çarkından kurtarıp basite irca 
etmek'vişbacmini düşürmek ^arttw. 

Hastanelerimizde karakol ve mahkemelerden ge
len ve öncelik, tanınan rapor, meselesine de bir çare 
aramafc donımundayız. Çeşitli nedenlerle birbirine 
giren kimselerin hastanelerde tedavi raporlarının ya
zılması, adli tabiplerin işini yüklenmek olur. Adalet 
Bakanlığı kadrolarım kendi bünyesinde doldurmak 
veya birçok AVrupa ülkelerinde olduğu gibi, dışarıda 
doktor* bir ücret mukabilinde tedavi olmalı, raporu 
ahnabilmelidir. 

Hastanelerimizde yerleşme planlan bozuktur. Ya
tak adedi azdır, lüks oda ve salonlara yönelik çalış
malar devam etmektedir. En acil durumlarda bile, bir 
başka - serviste yatak olmasına rağmen, bazı hastane
lerde ilgili servis, «Yatak yok, hekim yok» diye va
tandaşı hastane hastane dolaştırmaya mecbur etmek
tedir. 

Ana çocuk sağlığı merkezlerimiz daha da yaygın-
laştırıhp, ana ve çocuk ölümlerine 'çare aramak la
zımdır. Kırsal kesimlerde, tümüyle Türkiye'mizde 
Batı ülkelerine nazaran ana, çocuk ölümü oranı yük
sektir. Sağlıklı doğum, sağlıklı yetişme ve yaşatma 
anahedef olmalıdır. Toplumun sağlam ruhlu gençler 
yetiştirebihnesi için, çocuk bakımevleri ve yetiştirme 
yurtlarına daha çok önem verip, mali yönden destek
lemeliyiz. 

Bugün, artık televizyon gibi bir eğitici ve öğretici 
güçten yararlanmalı, halk sağlığı üzerinde pratik bil
gileri Bakanlık organize ederek halka sunmalıdır. 

Sağlık- müdürlükleri hizmet aksamasını ve kadro 
boşluğunu gidermek, yan ödemeleri ve kadra derece
lerini bugünkü ekonomik şartlara uydurmak gerekti
ğini bu arada kaydetmek isteriz. 

Ebe, hemşire, laborant ve hastabakıcıyı ailesinden 
koparan tayin' ve nakillerden' çekinümeiidir. Genç, 
fedakâr ka hizmetlilerin yalnızlığa itilmesi sosyal prob
lemler yaratmaktadır. 

Sağhk personeli yetiştirilirken Bakanlığın göster
diği gayretleri takdirle anarız. Ancak, kadrosu ve 
istihdam y«ri tespit edilmeden yetiştirilen personel, is
tihdam güçlüğü ile Devletimizi karşı karşıya bırak
maktadır; 

Saym senatörler, 
Koruyucu hekimlik sağhk hizmetinde arzu. edilen 

neticeterbr bir* kısmına: Bakanlığımız, övünçle kay-
detâtek gerekir ki,:.ulaşmaktadır. Verem taraması ve 
BCG aşı kampanyası müspet neticeler vermiştir. Sıt
ma mücadelesi başardı olmuş; ancak Güney ve Gü

neydoğu Anadoîuya bugün yeniden yaygınlaşma isti
dadım gösteren sıtma üzerinde hassasiyetle durmak 
gerekmektedir. 

Bu arada, birçok bulaşıcı hastahklann, belediye 
hizmetlerinin altyapı hazırlıktan ve eksiklikleri sebe
biyle Türkiye'mizde her zaman ciddi bir sorun ola
rak durduğunu belirtmek isteriz. Yerel Yönetim Ba
kanlığımız da kurulduğuna göre, sıkı bir işbirliği içe
risinde şimdiden önleyici tedbirleri almak gerekmek
tedir. 

Frengi mücadelesinde yeni bir taramaya gitme
miz gerektiğine ısrarla - inanıyoruz. Geçmişin hatalı 
tespitlerini, bu hususta tedirgin olan, ailevi sorunlar 
yaratan kayıtları tekrar gözden geçirmek mecburi
yetindeyiz. Bu konuda zaman zaman seçmenlerimiz
den şikâyet mektupları almaktayız. 

Hudutlarımızı zorlayan kolera üzerinde fedakâr 
hekimlerimizin ciddi çalışmalarını takdirle anıyoruz. 
Çevre sağlığı ve hava kirliliği, her ne kadar ayrı bir 
bakanlık konusu olmuşsa da, Bakanlığınızı neticeleri 
itibarıyla ilgilendirmektedir. Üzerinde hassasiyetle 
Hükümet olarak durulmasını istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Milletlerarası bir sorun olan kanser için bir savaş 

konseyi kurulmuştur. Kuruluş, plan ve projesini tes
pit etmiş; fakat eleman sıkıntısı hâlâ halledilememiş
tir. Bölge hastaneleri kurulamamıştır. Bakanlıkta müs
takil kanserle savaş genel müdürlüğü kurulmalı, her 
türlü imkân eline verilmelidir. 

Rehabilitasyon hizmetleri Türkiye'de yalnız An
kara Numune Hastanesinde bulunmaktadır. Başka 
illerimizde de açılmasına süratle gidilmeli, gerek kan
serle mücadelede, gerekse rehabilitasyonda bölge has
tanelerinde fizik tedavi ünitelerinden faydakmıhnah-
dır. 

Kan Bankası üzerinde durmak şarttır. Birçok şi
kâyetler devam etmektedir. Kan Bankası ile Trafik 
Hastanesi arasında haberleşme sistemini artık çağın 
şartlarına uydurup, seyyar her türlü personel, alet, 
malzeme ve kan ile mücehhez vasıtaları acil durum
lara müdahale edecek hale getirmeliyiz. Trafik has
tanelerini ve kan bankalarını yurdun her bölgesinde 
kurabilmeliyiz. 

Saym senatörler; 
Diş sağhğı üzerinde ehemmiyetle durmak istiyo

ruz. Türkiye'mizde diş sağlığı ciddî boyutlara ulaş
mıştır. Diş bakımı, gerek koruyucu, gerekse de teda
vide çocuk yaşlarda ve anasağhğmda başlar. Gıda 
Maddeleri Tüzüğünde tuza flor katılması Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının iznine tabidir. 
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Birçok Batı ülkelerinde diş çürümesini önlemek, I 
sağlıklı diş sahibi olmak, tuz içerisine pülvarizasyon 
suretiyle homogen bir tarzda sodyumflor katılmasıy
la sağlanmaktadır. Üniversitemizde bu hususta araş- I 
tırmalar yapılmış ve toksik bir etkisi olmadığı tespit 
edilmiştir. Amerika'da uygulama, suya flor katmak 
suretiyledir. 

Bakanlığınız, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine-
li bir çalışma içerisine girerse, müspet neticeler alı
nacaktır. İstatistik bilgi de böylece gözlerimizin önü- ! 
ne serilecektir. 

Hiç bir ülkede, Türkiyemizde olduğu kadar diş 
ve diş eti hastalıkları ve anomalleri yoktur. Diş çü
rüğü köylerde % 65, şehirlerde % 85'tir. Bu da şe
hir beslenme bozukluklarının ne derece üzerinde du
rulması gerektiğini gösterir. 

Diş hekimi ve eczacıların sorunları üzerinde has
sasiyetle durulmasını istiyoruz. Özel okulların verdiği 
mezunlardan sonra bir enflasyon meydana gelmiştir. 
Bunların mahrumiyet bölgelerinde görev almalarına 
Bakanlığınız yardımcı olmalıdır. i 

Zikrettiğim her iki meslek mensupları artık üvey 
evlat muamelesinden kurtarılmalıdır. Devletleştirilen 
özel okullar fakülte bünyesine alınarak eğitim ve öğ
reniminde daha güçlü Jıekim ve eczası yetiştirilmeli
dir. 

Bakanlıkta diş hekimliği bir genel müdürlük hali- ı 
ne getirilmelidir. 

İlaç sorunu ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bugün en 
hayati ilaçlar bulunamaz olmuş, fabrikalar faaliyet
lerini tatil etme durumuna girmiştir. Avrupa'ya yal
varmakla, el açmakla Sayın Bakanımızın beyanına 
göre bu konu halledilemez. Türk milletini bu hacil 
duruma düşürmeye kimsenin hakkı olmaması lazım
dır. Gerekli döviz transferi yapılarak, hastalarımızı 
ameliyat masalarında, hastane köşelerinde ecelle pen
çeleşmekten, eczane eczane kıvranmaktan süratle kur
tarmamız gerekiyor. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının en öncelikle halledeceği konunun bu olduğuna 
da inanıyoruz. İlaç kaliteleri kontrol edilmelidir. 

Değerli senatörler, vaktin müsaadesi nispetinde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi hakkında 
görüşlerimizi arz etmiş bulunuyoruz. 

Bütçenin Bakanlık mensuplarına ve Türk milleti
ne hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederek, he
pinize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirtaş. 
CHP Grupu adına Sayın Ergün Ertem, buyurunuz. 

I CHP GRUPU ADINA ERGÜN ERTEM (Ankara) 
Sayın Başkan, Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa

yın üyeleri, Sayın Bakan, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının değerli yöneticileri, sizleri, Cumhuriyet 
Senatosu CHP Grupu adına saygı ile selamlarını. 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanhğı 3 Mayıs 1920'de kurulmuştur. Sağ-
lık Bakanlığı büyük bir kuruluşumuzdur. Cumhuriye
timizin büyük başarılı hizmetlerini yapmıştır. Sağlık 

! işlerinin modern bir anlayışla benimsenerek ele alın
mış obuası. Cumhuriyetimizin en başarılı reformların
dan biridir. Kuruluşundan bugüne kadar olumlu ça
lışmalarından dolayı bütün Bakanlık mensuplarına 
şükranlarımı sunarım. 

Türkiye'de büyük bir sağlık potansiyeli mevcuttur. 
Sağlık Bakanlıgmdan ayrı olarak diğer bakanlıklar 
ve bazı kamu kuruluşları eü ile de sağlık hizmeti gö
rülmektedir. Bu güçler, bu zamana kadar birleşiirile-
memiş, para, personel, malzeme israfı önlenememiş 
ve bu suretle de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının hizmetleri bir ölçüde aksatılmıştır. 

I Ülkemizde sağlık personeli değişik kurumların 
hizmetinde ve değişik koşullarda çalışmaktadırlar. 
Bu durum, sağlık hizmetlerinden yükümlü kuruluş
ların, özellikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
hizmet politikasını önemli ölçüde etkilemektedir. 
Anayasamızın 49 ncu maddesine göre tüm nüfusumu
zun sağlık güvenliğini sağlamakla yükümlü Bakanlık, 
diğer kuruluşların olanaklarını elde edememiş, en azın
dan serbest meslek icra eden kesimi sosyal hizmete 
çekecek önlemleri alamamıştır. 1965 yılında yürür
lüğe giren tam süre çalışma yasaları ise beraberlerîn-
de bir çok sakıncaları getirerek günümüzde değerini 
kaybetmiş ve hatta bazı yozlaşmalara yol açmıştır. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun genel tam süre uygula
ması yanında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sa
dece bir kaç hastanede tam süre uygulaması yapabil
miş ve bu nedenle daha çok gerek duyulan hizmetlere 
eleman çekememiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında uygulanan tam süre yasasının özel muaye
neye oîanak sağlayan hükümleri, kamu hizmeti yanı-
sıra serbest meslek icrasını yasaklar görünmüş, ger
çekte ise serbest muayenehaneleri kamu üniteleri içi
ne taşımıştır. Bu sakıncalı örnek giderek Üniversite
lere de yansımış ve günümüzde vatandaşın yüksek üc
retler ödemeden tedavi olanağı kalmamıştır. Özel mu
ayenenin yer almadığı Sosyal Sigortalar Kurumunda 
ise enflasyon nedeniyle giderek değerini yitiren öde
meler, ihtiyari uygulamada hekimlerin büyük çoğun-

I luğunu yan süre çalışma düzenine çekmiştir. 
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Geçtiğimiz yıllar içinde mücadelesi yapılan ve ya- I 
salaşamayan yeni tam süre önerileri, bazı kuruluşla
rın yeni çözüm yollan aramasını hızlandırmıştır. 
Önerilerin kadiik olmasından sonra Sosyal Sigortalar 
Kurumunun başvurduğu fazla mesai uygulaması ger
çekte haklı bir eğitim niteliğindedir. Ancak, bu uy
gulama, farklılığı daha da çoğaltarak Sağlık ve Sos- I 
yal Yardım Bakanlığının istihdam politikasını yeni dar 
boğazlara sürüklemiştir. Bu ülkenin sağhk personeli, 
ülkemizde yaşayanların tümü için hizmet verme duru
mundadır. Kalıplaşmış tutucu anlayışı terk ederek ger
çeklere eğilme zamanı gelmiştir ve geçmektedir. En 
kısa zamanda tüm sağlık personelini ortak koşullarla 
kapsamına alacak Bir Tam Süre Yasasının çıkarıl
ması gerekmektedir. Bu yasada kamu hizmeti yamsıra 
serbest çalışmak yasağı zorunlu olmalı, özel muaye
ne primi uygulaması kaldırılmalı, mahrumiyet ve hiz
met niteliği esasına göre ayrı ödemeler getirilmeli ve 
özellikle uygulama dolayısıyla serbest çalışma hak
kından vazgeçmek zorunda kalan tıp meslekleri men
supları için ödemelerin bir bölümünün emekliliğe inti
kali sağlanmalıdır. Bu önemli konuda yapılacak ça
lışmalar siyasal görüş ayrılığı gözetilmeksizin tüm 
parlamenterler tarafından desteklenmelidir. En kısa 
zamanda tüm sağhk personelinin ülke hizmetinde üni-
form çalışma düzeni içerisine girmesi sağlanmalı
dır. 

Üniversiteler sağlık personeli de bu uygulamanın i 
dışında düşünülmemelidir. Aynı yasa ile veya benzer I 
yasalarla üniversite sağlık personelinin de aynı koşul- I 
Iarda eğitim görevlerini ve sağlık hizmetlerini yürüt
meleri sağlanmalıdır. Çalışma düzeninde benzerlik sağ
landıktan sonra, çalışma sistemi ve yönetiminde de 
birleşmenin sağlanması gereklidir. Yıllardır tek sistem
de yönetim veya tek elden yönetim gibi deyimler sağ
lık yöneticileri tarafından kullanılmış, fakat sonuca I 
gidebilecek önemli bir adım atılmamıştır. Geçtiğimiz I 
yıllarda Genel Sağlık Sigortası ismi ile getirilmek is- I 
tenen yeni sistem ise gerekli kamu sağhk hizmetini dü
zenleyici olmaktan çok dağınıklığa sürükleyici görü
nümü ile güven verici olmaktan uzak kalmıştır. Ele 
alınması gereken konu, ülkemizdeki tüm sağlık hiz- i 
metlerini birleştirecek ve tek elden yönetimi sağlaya- I 
cak bir formülün bulunmasıdır. Önemli olan, ben- i 
zerlerine göre en iyi hizmet düzeyine ulaşmış uygula- I 
manın temel alınması ve tüm nüfusumuzun uç kesim- I 
lerine yaşayanlara kadar aynı düzeyde sağlık hizme- I 
tinden yararlandınhnasıdır. I 

İşçilerin de payı olmak üzere tüm kamu sağhk 
ünitelerinin Sosyal Sigorta Sağlık Hizmetlerine bağlan- | 

[ ması ve Sosyal Sigorta Sağlık hizmetlerinin kapsamı
nı tüm nüfusumuzu içine alacak ölçüde genişleterek 
ortaya çıkan kuruluşun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca yönetilmesi geçerli en iyi yöntem olarak 
görülmektedir. 

I Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ülkemizin sağlık alanında çok önemli bir sorunu 

da sağlık personeli yetiştirilmesi konusudur. En iyi 
sistem ve tek elden yönetim sağlansa bile ülkemizin 
hekim, diş hekimi, hemşire ve ebe sayısı hizmetlere 
beklenen ölçüde yetişebilecek nitelikte değildir. Fi
nansman olanakları sağlandığı takdirde, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının yardımcı sağlık meslek
leri elemanları yetiştirilmesinde başarılı olacağı dü
şünülebilir. Diş Hekimliği Fakültelerinin bugünkü 
sayısı ve mezunları ile uzak olmayan bir gelecekte ele
man açığını kapayabileceği de tahmin edilmektedir. 
Ancak, hekim yetiştirilmesi sorunu henüz çözümlen
miş değildir. Geçmişte sadece iki Tıp Fakültesi ile yıl
da 1 000 mezun veren Üniversitelerimiz, bugün sayı
ları 16'yı bulan Tıp Fakültesi ile sadece yılda 1 200 
mezun vermektedir. Tıp Fakültelerinin çoğalması ile 
hekim üretiminin çoğaltılması sağlanamamış, sadece 
kendimizi aldatmak şeklinde bir görünüm yaratılmış
tır. Mevcut Tıp Fakültelerinin sadece 5'i hekim ye
tiştirebilmek için gerekli olanaklara sahiptir. Bu Fa-

I kültelerde gereğinden çok fazla öğretim üyesi biriki-
I mi de doğmuş bulunmaktadır. Diğerleri ise gerek öğ-
1 retim üyesi, gerek tesisler ve gerekse araç - gereç yö

nünden büyük sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış
lardır. Birikmiş kapasitenin en kısa zamanda diğer 11 
Tıp Fakültesine dağılımı için gerekli önlemler mut
laka alınmalıdır. Üniversitelerin bu alanda Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği yapması kaçınıl-

I maz zorunluluk durumundadır. Bugün, Tıp Fakülte-
I lerinin mezun verdiği hekim sayısı 2 katma çıkarılsa 

bile, nüfus artışı da gözönüne alınarak en erken 18 
I yıl içinde hekim açığının bir ölçüde kapanabileceği he

saplanmış durumdadır. 

Ülkemizin sağlık hizmetleri 1593 sayılı Hıfzîssıhha 
I Kanununa göre Devletin yükümlülüğü dışında görül-
I müş ve sadece denetim fonksiyonu öngörülmüştür. 
j Ne var ki, gerçekçi olmayan bu tutum zaman zaman 
I Devleti zorlamış ve bütünlükten uzak uygulamaları 

doğurmuştur. 

Her ne kadar Anayasamızın 49 ncu maddesi görü-
I nümü değiştirmiş ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile. 
I Sosyalleştirme bu anlayışı belli bölümlerde yıkmışsa 
I da, geçmişteki görünüm daha farklıdır. Trahom sal-
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gını, verem salgım ve sıtma salgım gibi birer afet ni
teliğindeki tehlikeler Devleti, hizmeti doğrudan yap
maya zorlamış ve özellikle bu bölümlerde Koruyucu 
ve Tedavi Edici Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
hizmetleri ortaya çıkmıştır. 

Sayın Başkan; 1940 yıllarında ülkemizi tehdit 
eden yaygın sıtma epidemisi Devlet sağlık eleman
larının fedakâr ve yoğun çalışmaları ile önlenebilmiş
tir. Yalnız ülkemizin tarihinde değil, Dünya tarihin
de değer alan bu büyük mücadele, uzun yular ülke
mizin sıtma afetine karşı korunmasını sağlamıştır. 
Harp yıllarının güç koşulları içinde sıtma savaşını ba
şarı ile veren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı men
suplarını ve rahmetli Dr. Refik Saydam'ı şükran duy
guları içinde saygı ile anıyorum. 

Ne var ki, son üç yıl içinde ilgisizlik ve sorumsuz
luk sonucu artık unutmak üzere olduğumuz Sıtma 
Tehlikesi yeniden başgöstermiş durumdadır. Bu gün 
içinde bulunduğumuz büyük tehlikeyi geçtiğimiz son 
5 yıla ait istatistiklerle belgelemek isterim. 

Saptanan Sıtma 
Yılı Vakaları Sayısı 

1973 2 438 vaka 
1974 2 877 » 
1975 9 828 » 
1976 37 320 » 
1977 (sadece 9 aylık) 103 913 » 

Bu rakamlar göstermektedir ki, sıtma vakaları son 
3 yıl içinde çoğalmağa başlamış ve her yıl yaklaşık 
olarak 4 katma yükselen bir oranda yayılmıştır. Ay
nı ilgisizlik devam ettiği takdirde 1978 yılında sıtma 
vakalarının 500 000'i bulması, iyimserliği bir yana 
bırakarak, beklenmelidir. En kısa zamanda gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde hastalık tüm ülkeye ya
yılacak ve özenle korumaya çalıştığımız ülkemiz 
Dünya Sağlık Teşkilâtınca Sıtma Bölgesi ilan edile
cektir. Çocuklarımız ve yaşlılarımız büyük ölçüde 
sıtma ölümlerinin tehditi altında bulunacaklardır. 

Güneydoğudaki bazı odaklardan başlayan epide
mi bugün Çukurova bölgesine yayılmış ve oradan 
da Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, 
Mardin, Adıyaman, Siirt, Malatya, Niğde ve Kayseri' 
ye sıçramıştır. 

Yeniden başlıyacağımız sıtma mücadelesinde eski
ye oranla daha büyük güçlükler içinde bulunmakta
yız. 

Bugün, Sıtma Eradikasyonu mümkündür. Ancak, 
aradan 1 - 2 yıl geçtikten sonra, duruma hâkim olu-
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namaz. Bunun nedeni, vakaların çoğalacağı değil
dir. Esas neden sivrisineklerin ensektisitîere karşı di
renç kazanmalarıdır. 

Uluslararası kuruluşlar sıtma bulunan ülkelerde 
mücadele ve yardım için bazı kriterler koymuşlardır. 
Buna göre sıtma vakaları belli bir oranın altında kal
dıkça yardıma hazır oldukları halde, belli bir orana 
ulaşınca kampanyanın başarılı oiamıyacağı nedeniyle 
Dünya Sağlık Teşkilatı sıtma eradikasyonuna destek 
olmamaktadır. 

Yeni ilaçları kullanmak ve gerekirse ithal etmek 
zorundayız. Bütün sıkıntımıza rağmen, döviz olanakla
rımızı zorlamalı ve girişimleri sonuçlandırmahyız. 
Mücadele için yetişmiş hekim ve biyologlara, tarama
lar için çok sayıda personele, araç ve gereçlere ihti
yaç bulunmaktadır. Bu büyük mücadelede Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı yalnız bırakılmamalıdır. 
Hangi bakanlıkta olursa olsun Devletin bütün olanak
ları bu mücadelede Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının emrine tahsis edilmeli ve Tıp Fakülteleri yalnız 
araç ve gereçlerle değil, öğretim üyeleri ve diğer ele
manları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile iş
birliği halinde bu mücadeleye katılmalıdırlar. 

Bir sağlık sorunu ötesinde, sıtmanın yurt ekonomi
sine zararları büyük olacaktır : 

Yurt dışında çalışan işçilerimizde sıtma vakaları 
görülmeye başlamıştır. Böylece ileride sıtmalı bir böl
ge sayılabilecek Türkiye'den işçilerin alınmaması ih
timali büyüktür. 

Sıtmalı bölgelere yurt dışından gelecekler, bu böl
geye gelmeden iki hafta önce koruyucu ilaç almak, 
bölgede kaldıkları sürece ve ayrıldıktan sonra da 3 
hafta süre ile ilaca devam etmek zorunluğundadırlar. 
Bu durumda Türkiye bir sıtma bölgesi durumuna gel
diği tespit edilirse, Turizme ileride telafisi mümkün ol
mayan bir darbe indirilmiş olur. 

Ülkemizin fedakâr sağlık personelinin bu amansız 
mücadeleden de yüz akıyla çıkacağına inanıyoruz. Ya
kın geltecekte uç kesimden merkezlere kadar örgütlen
miş sağlık ünitelerinin kurulmasıyla ülkemizin bu gi
bi afetlerden tümü ile korunacağı umudunu taşıyoruz. 

Sayın Başkan; 
Halk sağlığı alanında yıllardan beri koruyucu sağ

lık hizmetlerine ağırlık verileceği söylenegelir. Bu alan
da bazı çabalar olmuştur, ancak, çabalar bu görüşü 
büyük ölçüde bir slogan olmaktan öteye geçirememiş-
tlr. Gerçekte sağlık hizmetlerinin sunuluşunda ilke, 
kişi hasta olana kadar beklemek, daha sonra hasta 
olan vatandaşı tedavi etme çabasına girişmek değil, 
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vatandaşın sağkğuıı korumak,onun hasta olmasını ön
lemektir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin başında ana - ço
cuk sağlığı hizmetlerinin gelmesi gerekir. Toplumun 
sağlıklı olarak yaşamım sürdürebilmesi, çocukların 
sağlıklı yetiştirilebilmesiyle, anaların sağlıklı olmasıy
la mümkün olabilir. Türkiye'de ydlardır uygulanmaya 
çalışılan bir ana - çocuk sağlığı programı vardnr. An
cak uygulanmaya çalışılan model, koşullarımıza o ka
dar ayları olarak saptanmıştır ki, başarılı olması daha 
başlangıçtan itibaren olanaksız kılınmıştır. Bu model
de ağırlık kent merkezlerinde kurulan, uzman hekim
lerin çalışması öngörülen ana - çocuk sağlığı merkez» 
lerine verilmiştir. Modelin getirdiği uygulama kırsal 
yöreleri ihmal etmekte, sağlık hizmetlerine büyük ge
reksinme duyan geniş vatandaş kitlelerine ulaşama
maktadır. Kırsal yörelerde hiç olmazsa temel sağlık 
hizmetlerinin verilebilmesi için bu konuya çözüm ge
tirilmesi gerekmektedir. Türkiye, aynı gelişmişlik dü
zeyindeki diğer ülkelerden çok daha yüksek sayıda 
eğitilmiş yardımcı sağlık personeline sahiptir. Bu per
sonele gerekli hizmet içi eğitim verilir, iyi bir denetim 
sistemi kurulursa kırsal yörelerde temel koruyucu sağ
lık hizmetlerini sağlama yorana girer ve personeli bu
günkü eksik çalışma ortamından da kurtarmış oluruz. 

Sayın Senatörler; 
1965 yılında kabul edilen Aile Planlaması ile ilgili 

yasa, ailelerin sadece istedikleri sayıda ve istedikleri 
zaman çocuk sahibi olmaları için Devletin gerekli ola
naktan sağlamasını öngörmektedir. Yasanın bu il
kesi bugüne kadar, geniş halk kitleleri için yerine ge
tirilememiştir. Uygulamaları köstekleyen ana neden 
ortadan kalâırılmadücça durumu düzeltmek olanaksız
dır. Bu ananeden, bugün mevzuatın aile planlaması 
hizmetlerini sağlama yetkisini yalnız hekimlere tanı
masıdır. Yurdumuzdaki hekim sayısını ve bu hekim-

.-le»in yurt düzeyine dağıhş biçimini düşünecek olur
sak, hizmete en çok gereksinme duyulan kırsal yöre
lere hizmet götürmenin olanaksızlığı hemen ortaya çı
kar. Bu çıkmazdan kurtulmanın yolu açıktır. Eğer 
aile planlaması hizmetlerini yasanın öngördüğü biçim
de tüm halka sunmak istiyorsak, yardımcı sağlık per
sonelinden yararlanmak durumundayız. Bugün, Ame
rika ve İsveç gibi gelişmişlik düzeyinin en üstüne 
çıkmış ülkelerde bile bu yola gidilmiştir. Kaldı ki, 
yıllardu- yurdumuzda, mevzuata aykırı da olsa ebeler 
ve hemşireler aile planlaması hizmeti sunmaktadırlar 
ve hiç bir ciddi kopükasyonla karşılaşılmamıştır. Bu 
konu bilimsel bir araştırmaya da konu olmuş, hekim

lerle ebelerin uygulamaları arasında bir fark görülme
miştir. Nüfus Planlaması Bilimsel Kurulunun da son 
toplantısında bu yönde bir karara varıldığını memnu
niyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanlığın en kısa za
manda bu karar doğrultusunda uygulamaları başlat
masını bekliyoruz. 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler, Sayın Bakan; 
Bugün 42 milyon dolayında olan Türkiye nüfusu

nun 2000 yılında 75 - 80 milyona ulaşacağı beklen
mektedir. Artan nüfusa sağlık yönünden bizi düşün
düren sonuçlan, mutlak olarak bazı tedbirlerin alın
ması gereğine zorlamaktadır. Düne kadar nüfusun 
3/2'sinden fazlası kırsal alan diye kabul edilen böl
gelerden kentsel alanlara kaymaya başlamış ve bu 
kayış son yıllarda daha hızlı boyutlara varmıştır. Hız
lı kentleşmenin yarattığı sağlık sorunîanna bir örnek 
vermek gerekirse Ankara'nın hava kirliliği zikredile
bilir. 

Nüfusun hızlı artısının oluşturduğu sonuçlardan 
bir diğeri de genç nüfusun artması ve çalışan nüfu
sun beslemek zorunda kalacağı 15 yaştan küçük nü
fus oranının gittikçe artacağı hususudur. Hızlı artı
mın doğuracağı bir diğer husus ise, yatırım harcama
larının °/0 3 5 - 4 0 kadannm demografik yatının de
nilen ve üretime katkısı olmayan alanlara (Okul, ko
nut gibi) yapılmasını gerektirmektedir. Nüfusumuz 
yılda yaklaşîk % 2,5 artarken, Yunanistan'da artış 
hızı % 07, Yugoslavya % 09, Bulgaristan % 07, 
Polonya % 1, Romanya % 1,1 Rusya % 09, Fran
sa %03, Batı Almanya'da % 02, İtalya'da ise % 05'-
tir. Hızlı nüfus artışı dendiği zaman bunun ülke eko
nomisine olan etkisini bir yana bırakırsak kadın sağ
lığı ve çocuk.sağlığı açısından ilginç bir tablonun mev
cut olduğunu görürüz. Çok düşük yapan kadının sağ
lığının bozulduğu ve sık doğumlar sonucu çocukların 
yeterli anne bakımı görmemesi sonucu yurdumuzda 
aşın çocuk ö'ümleri olduğunu görüyoruz. 0 - 1 yaş 
arasındaki çocuk ölümleri Türkiye'de bugün % 0135 -
140 civarındadır. Halbuki bu rakam Avrupa ülkele
rinin hemen hemen hepsinde % 020 - 30 arasında de
ğişmektedir, Diğer bir deyimle yurdumuzda doğan 
çocuklar 1 yaşma gelmeden, Avrupa'da doğan çocuk
lara oranla 6 misli daha fazla ölme durumuyla karşı 
karşıya bulanmaktadır. 

Bugün ülkemizde çözümlemek zorunda olduğumuz 
bir çok sorunun temelinde (Nüfus Sorunu) nun bu
lunduğuna inanıyoruz. 

Bu sorunlar, sağlık, eğitim, konut, İstihdam, gelir 
dağılımı, kentleşme ve göçler gibi çok geniş bir alanı 
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kapsamaktadır. Bu konulardaki sonınlarm teşhis ve 
çözümünün ancak (Milli bir nüfus politikası) içerisin
de gerçekleştirilebileceği gelişmekte olan ülkelerin bu
gün üzerinde fikir birliğine vardığı temel ilke olarak 
saptanmıştır. 

Sorunun bütün yönleri ve bütün boyutlarıyla ince
lenmesi ve çözümü için getirilecek yolların saptanma
sında en kısa zamanda geniş kapsamlı bir (Nüfus Ku
rultayı) nın toplanmasında sayısız yararlar görmekte
yiz. 

Sayın Senatörler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının en önemli 

görevlerinden biri de, halkın sağlığı ile yakından ilgili 
îîâçlann, ilmi esaslar ve metotlara göre hazırlanıp ha
zırlanmadıklarının, tedavi edici tesirlerinin azalıp azal-
madıklarının daimi şekilde kontrolü hususudur. İlaç 
kalite kontrollan geliştirilmeli ve ilaç sanayii üretici
den ütkcticiye kadar kontrol altına alınmalıdır. 2 nci 
5 Yıllık Planda yer alan Devlet İlaç Kontrol Enstitü
sü kurulması hakkında Bakanlıkta yapılan çalışmala
ra hız verilmelidir. 

Sayın Başkan; 
Ülkemizde «İlaç politikası» büyük ölçüde dışa ba

ğımlıdır. Bunun en önemli nedeni henüz hammadde 
yapımında, ülkemizin optimum seviyenin çok altında 
olmasıdır. Bu ananoksanlığa ilâveten ilaç yapım, 
kontrol tüketimi ile ilgili sadece bir tek kuruluşa ait 
olmayan, fakat Haçlarla ilgili her kurumun aynı dere
cede mesul olduğu problemler vardır. Bütün bunlar 
yıllardan beri bir problemler kompleksinin birikmesi
ne sebep olmuştur. Fazla ruhsat talebi endüstride çok 
yanlış bir alışkanlık olarak uzun yıllar devam edegel-
miştir. Bu talepleri gerek bilimsel, gerekse idari yön
den engelleyecek tedbirler alınmamış, gerekli yasal de
ğişiklikler yapılmamıştır. Halen bu husustaki yürür
lükte olan yasanın 1928'den beri tatbikatta bulundu
ğunu daima hatırda tutmak ve ülkenin sadece endüst
ri kesimini değil, bütünüyle i'aç politikasını çağın icap
larına göre düzenleyen bir yasanın ivedilikle çıkarıl
masında zaruret vardır. Bugün ülkemizde mevcut 20 
b!n civarındaki ruhsatla (ki % 70'ten fazlasının bu
gün için tedavi edici değeri yoktur) bir etken tedavi 
y&pmak hem olanaksızdır hem de ülke ekonomisine 
zsrar vermekten başka bir şey değildir. 

Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlü
ğünün isminin (İlaç Yapım ve Uygulama Genel Mü
dürlüğü) olarak değiştirilmesi yerinde olur. Bu Genel 
Müdürlüğün görev ve yetkileri yeniden düzenlenmeli 
ve çağın gereği olan ilaç hakkındaki karar kriterleri 
yerleştirilmelidir. 

I Genel Müdürlüğe bağlı değişik şubelerin sorumlu
ları ile klinik farmakoloji, klinikçi, uzman eczacı, eko
nomist ve endüstriye bağlı araştırıcıların bulunduğu 
bir (İlaç Şûrası) kurulmak ve ilaçlar hakkında en yet-
kiîi komite olmalıdır. Devlet İlaç Kontrol Enstitüsü 
çağın icaplarına göre düzenlenmelidir. Herhangi bir 
farmasötik formda aktif madde tayini ile yetinilme-
melidir. (A) etken maddesini tam olarak ihtiva eden 
bir ilacın (uygun) olması çağımızda hiç bir şey ifa
de etmiyor. Araştırmalar gösteriyor ki, aynı etken 
maddeyi aynı miktarda içeren en az üç firma tara
fından yapılmış aynı farmasötik şeklin tedavi değerle
ri tamamen farklı bulunuyor. 

Kontrol mekanizmasında bütün ileri ülkelerde ol
duğu gibi, farmakolojik, toksikolojik, farmakofcinetik 
kontrolleri ön planda tutarak ilgili dalların uzmanları
na daha geniş yer vermek icabetler. 

Son bir kaç yıldır ilgili kurumlarca verilen beya
natlar ve basın haberleri, üîkede bazı önemli ilâçların 
yokluğunu göstermektedir. Döviz yokluğundan itha
lat yapılamaması ve diğer ekonomik nedenler bu olu
şumun en başta gelen sebepleridir. 

Sayın Bakanın, konu ile gerektiği şekilde ilgilen
meleri hayati önem arzeden ilaç sorununu kısa za
manda halledeceği ümidini taşımaktayız. Huzurunuz
da, sayın Bakan'a teşekkür etmeyi bir görev saymak
tayım. 

1977 yılı içerisinde belirli dönemlerde ve belirli sü
relerde yurdumuza röntgen filminin ithal edilemeyişi 
ayaktan ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların teş
hislerinde gecikmelere neden olmuş ve bu gecikme, 
hastanın hastanede kalış gününü uzattığı gibi, hasta 
devir hızını da dolaylı olarak düşürmüştür. Röntgen 
filminin yokluğu hastaneleri ister istemez yatan has
talarına eğilmeye yöneltmiştir. Yeni hasta kabulünü 
kısmaya, poliklinik vakalarını geciktirmeye neden ol
muştur. Polikliniklerde uzun süre beklemeler, gidip 
gelmeler kişisel geliri, dolayısıyla milli geliri ters 
yönde etkilemiştir. Hayati ilaçların ve teşhis gerek
sinmelerinin zamanında her zaman tedarik edilebil
mesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Ma
liye Bakanlığı ile işbirliği içinde eîele vererek bu haya
ti konuyu kesin olarak halledeceği inancındayız. 

Sayın Başkan; 
İzninizle Sayın Bakandan birtakım suallerim ola

caktır; yazılı veya şifahi cevap vermek kendi takdir-
lerindedir. 

1. Sıtmanın yayılmakta olduğu bölgelerde yoğun 
mücadele için araç gereç ve personel ihtiyacı nedir? 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu ihtiyacı karşı
layacak olanaklara sahip midir? 

2. Hekimlerin belli istihdam ölçülerine göre 
yurda dağılabilmesi için ne gibi önlemler düşünmek
tesiniz? 

3. Sağlık Bakanlığı hizmetinde olan 52 bin hasa 
yatağı full kapasite sayılabilecek % 70 doluluk ora
nına sahip midir? Değil ise, hangi nedene bağlıdır? 

4. Sağlık ocakları ortalama normlara göre has
ta başvurusunu karşılamakta mıdır? Sosyalleştir
menin yayıldığı illerde sağlık ocaklarının yıllık mu
ayene işlemi ne orandadır? Eksiklik varsa neden
leri nedir? 

5. Düşündüğünüz sağlık hizmetleri için ayrılan 
bütçe payı yeterli midir? 

6. ilaç kalite kontrolü ne şekilde yapılmaktadır 
ve Bakanlık ne düşünmektedir? 

7. İkinci MC Hükümetinin 5 aylık dönemi için
de personel nakli ve boş kadro olarak tayin sayısı 
nedir? 

Vakit dolduğu için bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Yüce Cumhuriyet Senatosunu en derin saygıla

rımla selamlıyorum. Sayın Bakana, Sağlık ve Sos-
yan Yardım Bakanlığı değerli mensuplarına başarı
lar, bütçe uygulamasının Ulusumuza esenlikler getir
mesini diliyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına 

Sayın Sadi Irmak, buyurun. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, aziz senatörler; 

Büyük bir geleneğe sahip ve çok büyük sorumlu
luklar taşıyan bir Bakanlığın bütçesini görüşmekte
yiz. 

Bu Bakanlığın, mazide yaptığı ve ödenmesi müm
kün olmayacak boyutlara varmuş olan hizmetleri ve 
bundan böyle taşîdîğı sorumluluklar gözönüne geti
rildiğinde, milli bütçelerden alabildiği payın daima 
yetersiz kalmış olduğuna ve bu yıl da ayrılmış olan 
ortalama umumi bütçenin °f0 3'ünü bulabilen öde
neğin kifayetsiz olduğuna işaret etmekle söze başla
mak istiyorum. 

Geçmişte de bu kifayetsiz şartlar., altında muazzam 
denebilecek hizmetler yapmsştır bu Bakanhk. Öyle 
ki, vahim, epidemik, bünyevi hastalıkların memleke
ti düşman ordusundan daha fazla tahrip ettiği devir
lerde bütçesi 5 milyonu bile bulamayan o zamanki 

gelirlerle bu korkunç hastalıkların kökü kazılırca-
sına mücadelesi yapılabilmiştir. Bundaki hikmeti 
iki şeye borçlu olduğumuz kanaatindeyim: Birisi, 
eldeki sınırlı imkânların yoğun bir tarzda belli hedef
lere başarıyla yöneltilmiş olmasıdır. İkincisi, bu 
hizmetler görülürken, halkın desteğinin kazanılmış 
olması; yani sağlık teşkilatının halkla mükemmel bir 
tarzda bütünleşmiş olmasıdır. Nihayet, bir faktör 
daha buna eklenebilir; başarının bir sırrı da, bugün
künden biraz farklı olarak, fen adamlarının tama-
miyle fen sahasında kullanılmasıdır. Buna bilhassa 
işaret etmek istiyorum. 

Bugün birçok alanlarda; yalnız Sağlık Bakanlı
ğında değil, birçok bakanlıklarda da çok güç yeti
şebilen fen ve teknik adamlarının çok ucuz yetişebi
lecek büro personeli yerinde kullanılması gibi bir 
israfla karşı karşryayız. Yeni ve genç Bakanımızın, 
bu tevarüs ettiği büyük çalışma hızına uygun bir 
çalışma temposu tutacağına güvenmekteyim. 

Sağlık Bakanlığının büyük zorlukları var. Bir ta
raftan, ana rahminden ödüme kadar devam eden sağ
lık olaylarının tek başına sorumlu organıdır; falkat 
öte yandan, icra vasıtaları ölebilecek olan teşkilat doğ
rudan doğruya kendi emrinde değildir. Sağlık hiz
metlerini başka bir bakanlık olan Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı yapar, Milli Müdafaa Bakanlığı yapar, Eği
tim Bakanlığı yapar ve bilhassa belediyeler yapar. 

Bütün buiîîar üzerinde Bakanlığın bazı temenni 
teklifleri dışında, fiili, etken bir denetimii yoktur. 
Bu şartlar altında şimdilik yapılabilecek, ileride tek 
elden bir sağlık idaresi kuruluncaya kadar yapıla'bile
cek şey; müteaddit defalar denemiş olan, fakat maa
lesef tam neticeye Yaştırılmamış olan, bütün bu ku
rumlar arasında yakın bir işbirliğini tesîs etmek olma
lıdır. 

Snğlık Bataklığının işlerini Zorlaştıran faktörler 
arasında; çok hızlı ve sıhfratsiz şehirleşme ve çok 
hızlı ve sıllihatsiz bir nüfus artışının başlıca rolü oy
nadığını görmekteyiz ki, kıymetli arkadaş!anın, ben
den evvel konuşan hatipler buna gereği g'Jbi temas 
elti'îer. Bu bakımdan, aile planlaması yurdumuz için 
çok ö!iTC'niîi bir durum haline gelmiştir. Maalesef bu 
teşebbüs memlekete iyi tanıtıîamamışhr. Halkın des
teği, diğer ha&'ialık mücadelelerinde olduğu gM, bu 
alanda gereği gibi sağlanamamıştır. Bazıları nüfus 
planlamasını, milleti külleri halde kısıtiaşiırma şek
linde anlamak veya yaymak istemişlerdir. Bazıları, 
şalisi hürriyetlere bir tecavüz gibi anlamışlardır ve ni
hayet bir kığını da, din hükümlerine bir müdahale, Ai-
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lah'ın işine bir müdahale gibi, gayet tehlikeli ve yanlış 
olan bir propagandayı yaymışlardır. 

Bütün bu sebeplere, özellikle kırsal alanda nüfus 
planlaması, a$e planlaması, Bakanlığın bütün gayret
lerine rağmen, yiMiyemeımiştir. 

Bakanlığın büyük derdi, miizminleşen derdi, bi
raz da bir dünya fenomeni olan hekim dağılışının ada-
letSizîiğMir. Bizde ve hemen hemen bütün dünyada 
da hekimler kalabalık şehirlere fazlaca rağbet eder
ler. Oysa, sosyal adalet diyoruz; sosyal adalettin en 
büyük tecelli şekli insanların sağlık hususunda ada
let bir muameleye tabi tutulmasıdır. Böyle bir hekim 
dağılışı bunu imkânsız hale getirmektedir. Bu dağı
lışı gerçekçi bir gözle düzeHtaıek için dünyanın da 
gittiği iki tane yol vardır. Birisi; teşvik tedbirleri. 
İkincisi; genel, adaletli, istisnasız yükümlülükler koy
ma yoludur. 

Sosyalizasyon kanunu çıktığı zaman, o zaman ka
bul edilen maaş ve gelir sistemiyle ümStli bir duruma 
geldik bir ara ve seviMyorduk. Doğu bölgelerimize 
oldukça ka$ahahk sayıda hekimlerimiz gitmişti ve 
onlar orada çok güzel çalışmakta idiler. Fakat son
radan Çıkarılan kanunlarla, yapılan ek ödemelerle sos-
yaSizasyojı bölgesinde çalışmanın avantajlı hali maa
lesef Orta'dan kalkmıştır. Bu bakımdan, teşvik tedlbir-
lerinfhı yeni baştan düzenlenmesine ihtiyaç vardır. 

YüMimîffiük durumuna gelince : Bu denenmiiştir 
memleketimizde ve bizim neslimiz de mecburi yüküm
lülük yapmış olan, hizmet yapmış olan insanlardır. 
Bu hadde kadar bu kanun iyi yürümüştür. Hadden 
mısksadım; tam eşit olarak uygulandığı sürece gayet 
muvaffakiyetle yürümüştür. Tıbbiyeden çıkar çıkmaz 
gelindik, Bakanın huzurunda kuramızı çekerdik, nere
de münhal varsa, kayıtsız şartsız oraya giderdik; has
ta raporu falan da kabul edilmezdi. Sıkı, adaletli, 
eşit olarak uygulandığı sürece bu iş yürüdü; fakat 
sonradan bazı insani zaaflarla ayrıca muameleleri ar-
ksya girince 'bu sistem dejenere oldu, yürüyendi 
Öyle k:5 kanonu getiren hükümet kendi eliyle bu ka
nunu geriye almak, iptal etmek zorunluluğunu duy
du. Onun jçin, Türk milleti, hürriyetten fazla eşitli
ğe hassastır. 

'Ne yapacaksak, her türlü fedakârlığı yapar bu mil
let; yeter ki taun istisnasız bir eşitliğe tabi olsun,. Evve
la, böyîe bir mükellefiyet konacaksa, yalnız hekim
lere değil? bu memîe&sftin yüksekokullarında, üniver-
siteieriiide bedava okuyan, üstelik bir çoğu da burs 
alsa bütün meslek mensuplarına eşit şeklîde memîe-
kctin. (Madem ki kıvançta, tasada beraberiz) mem

leketin mahrumiyetlerimde de beraber olmamız' lazım
dır. Onun için, hekimlere ve bütün diğer meslek men
suplarına son derece eşit olmak üzere tatbik edilecek 
yükümlülüklerin pekala yürüyebileceği kanaatindeyim. 
Kaldı ki, bu yükümilüîüklerîe teşvik tedbirlerin1! birleş
tirerek uygulamak yollan da bulunabilir. O bölge
lerde çakışanların asistanlıklarına kolaylıkla vermek, 
tıbbiyeden çıktıktan sonra kariyere girmek için mut
laka muayyen bölgelerde hizmeti şart koşmak gibi, 
hem teşviki, hem de mükellefiyeti tazammun eden ted
birler a'ınsjfrilir ve alınmalıdır. 

Bakanlığın, umumî sıhhatten sorumlu olmak ve 
fakat icra organlarına tam hâkim olamamak duru
musun doğurduğu başlıca müşküller, belediyeler yo
luyla sağlanması gereken birtakım görevlerin yerine 
getlrîîemenıeslidir. Bunun başında su ve kanalizasyon 
gelir. Bu iki problemin çözümlenmediği bir memleket
te genel bir sağlıktan balhis etmeye imkân yoktur. 

Belediyelerimiz bu hizmeti yapmaktan çok uzak 
durumda bulunuyorlar. Bir kısım belediyelerimiz de 
garip bir tarzda bu tarafa doğru eğihn'iyorlar; bakıyo
ruz çöplerini kaldırmaktan aciz gösteren beteöiyeler, 
bilhassa her refîm tebeddü'jünde bol sayıda pasüf kad
rolar ihdas etmektedirler. Bu pasif kadrolar üzerinde 
parmağımı bilhassa basmak istiyorum, çünkü bu has
talık Devlete de sirayet etmiştir, bütün teşkilatımıza 
sirayet etmiştir. Bu, bu Devîetm kalkmma paralarım 
bedavaya harcamaya götürür, bu, bürokrasiye götü
rür ve bu memleket işlerinin çok daha geç <ve güç ya
pılmasına sebep olur. 

Bu yeni görevleri, bu anlayışla yapabilmek için, 
tahmin ediyorum ki Saym genç Bakan basma geçtiği 
teşkilatı biraz dağınık buîmuş olsalar gerek. Memur 
kanunundaki bazı maddelerin zoru ile olacağını tah
min ediyorum; eskiden şube müdürlükleri hafinde ida
re edilen teşkilatın bir çoklarının umum müdürlük
ler haline getirildiği, bu şekilde, bir taraftan sorum
lulukların çok dağıldığı, ikincisi; mesul Bakanın bir 
YczuSiia netice aîs'VimeSi için durumun çok daha güç-
leşlüği meydandadu*. Aslında bu Bakanlık iki anafonk-
siyon ifa etmektedir; tedavicilik ve koruyuculuk. İki 
srtlLivtede toplanmalıdır bUİün teşki'at ki, Bakan bun
ların başına bu politikayı yürütecek bir sorumlu adam 
koyabilsin ve sorumüu adsinia en kısa bir temasla 
durumu her pn ve kolaylıkla tatbik edebilsin ve direk-
tifüetfirii vert*b iln. Hai'buiki bugün, birçok bakanlıklar
da o'iuğu gibi, Sağlık Bakanlığında da bir dağınıklık 
manzarası vardır. Bizim hizmet gördüğümüz yılarda 
Sağ'ık Bakanlığının iki tane umum müdürlüğü var
dı; Sağlık ve Sosyal Yardım Umum MüdürîUMe î idi, 
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Memleketin bir derdi, portörlerin çoğalmağıdır. 
Seyahat hürriyetinin yaygın bir hale gelmesinden son-
Ta memîekete şu veya bu hastalıkların tohumlarım be
raber getiren birçok portörler girmiştir. Bunları başı
boş bırakmayıp, yalnız seyahatlerden dönüşte değil, 
sürekli olarak murakabe altında tutmak mecburiyeti 
cardır. 

Çocuk ölümleri, gerçi Cumhuriyetin ilk yrijanna 
nazarraı hamdoîsun son derece azalmış telakki edile
bilir; fakat yine vardır. Çok ehemmiyetsiz hastalık
lardan çocuk kaybı vermemizin sebeplerinden bir ta-
aeâi de beslenmenin yetersiz oluşudur. Bilhassa kali-
tetiff besüerame, protein kıtlığı burada önplanda gel-
mektedir. Biz derslerimizde ortalama günde 110 gram 
protein Ihtiyacıridan bahis ederiz. Bumun yarısının 
hayvani, yarısının bitkisel protein olması gerekir. 
Memleketimizde hayvan proteini yetiştiremiyoruz; ki
fayetsiz tamamıyla. Bunun yerini tutmak için dünya
da bugün çok ucuz bir bitkiden faydalanılmaktadır; 
:ba, soya fasuîyesidir. Ekmeklere konmaktadır. Soya 
fasulyesi proteininin bir özelliği var; ihtiva ettiği amin 
s^îleri dolayısıyla, hemen hemen hayvani proteinin 
yerini tutacak güçtedir. Ucuz yetişir, kolay yetişir, ye
tiştiği tarlaya da ayrıca kuvvet verir, efüze etmez, 
ucuzdur, memleketimizin her tarafında yetişebilir. Bu
ram teşvik edilmesi gerekir. 

Arkadaşlarımızın temas ettikleri konuları tekrarla
mak Memiyoram. Bir zamanlar dize getirdiğimiz sıt
manın tekrar başkaldırması üzücü bir şeydir; fakat 
memleket sıtma mücadelesinde çok güzel bir imtihan 
vermiş olduğu için, bu defaki yeni hareketi de önle
yebileceği ümidindeyiz. 

Memleketin büyük bir şerefi, veremin kökünün 
kazıranış olmasıdır. Öyle ki, tıp fakültelerinde talebe
lerimize verem hastası bulmakta müşkülat çeker hale 
gelmlşizdir hamdoîsun. Bununla beraber, bu büyük 
zafer, milletimize inanınız büyük şeref getirmiştir dı
şarıda. Yalnız gelişmekte olan memleketler hizasında 
değil, en gelişmiş memleketler ölçüsünde dahi, Türki
ye'deki verem mücadelesinin zaferi kutlanmakta ve ör
nek Olarak gösterilin ektedir. Millete hizmet böyle olur 
işte... Dünyanın gözünü memleketimizin bu şerefli 
faaliyetine getirmiş bulunuyor. Sun?.. Baştan arz et
tiğim gübi, halkla bütünleşmedir. Verem mücadelesinin 
mümkün oMuğu, halkın desteğinin faydalı olacağına 
ha3k inandınlmıştır ve halkın gönüllü teşkilatıyla, Dev
letin teşkilatı mükemmel bir işbirliği, örnek olması la
zım gelen bir işbirliği yapmaları sayesinde bu büyük 
zafer kazanılmıştır. 

Bunun diğer mücadeleler için de örnek olmasını 
diliyorum ve kıymetli benden evvel konuşan hatip ar
kadaşların sözlerine iştirak ediyorum, onları tekrar-
Samamak için Sözlerime burada son veriyorum; değer
li genç Bakana başarılar diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz. 
Böylece Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

3. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/74; 
C. Senatosu : 1/547) (S. Sayısı : 751) 

BAŞKAN — Sayın üyeler 1978 yılı Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun 
tasarısının açık oylaması yapılacaktır. Küreler gez
dirilsin. 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/52; C. 
Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

A) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

2. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel ' 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu .tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 
1/548) (S. Sayısı : 752) 

BAŞKAN — Kişisel konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın îühan, müddetiniz 10 dakikadır, buyurumuz. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
muhterem mensupları, hepinizi hürmetle selamlarım. 

Grup sözcüleri bu yüce kürsüden Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki tenkitlerini 
dile getirdiler. Ben de, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
aynı Bakanhk bütçesi üzerinde bir bağımsız üye ola
rak görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Grup sözcüleri, Sağlık ve Sosyaî Yardım Bakan
lığı Bütçesi üzerinde görüşürken, bu konuda gayet et
raflı, ilmi bilgiler verdiler. Özellikle Sayın Ergün Er
tem, geniş açıklamalarıyla bizi tatmin etmiştir. Bu se
beple, esasında konum dışında Olan bu konuya da 
faz3a eğilmek istemiyorum. Sadece önemli bulduğum 
birkaç noktaya parmağımı basacağım. 

Hava kirlenmesi, sıtma, BCG, kanserde erken teş
his, kanserle savaş, gecekondularda yaşayanların sağ
lık sorunu, ilaç sıkıntısı, özel kan bankalarının sonıü-

(1) 729 S. Sayılı basmayazı 7.2.1978 tarihli 25 nci 
Birleşim tutanağına eklidir, 
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rücülükleri gîbl konular gerçekten ilginç. Fakat, dün 
îmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi görüşülürken de söy
lemiş olduğum gibi, nasıl imar ve iskân Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken ben, Varto'daki konut meselesi 
haSediImeden; 12 yıldan beri askıda kalmış olan ve 
253 köyü ilgilendiren konut meselesi halledilmeden, 
Varto'nun îmar ve iskân Bakanlığı ile ilgili diğer so
runları hakkında bir görüş ileri sürmek, benim için 
lüks olacaksa, Sağlık Bakanlığı ile ilgili konuları dile 
getirirken, Muş'taki sağlık sorununu halletmeden, ben 
müsaadenizle hava kirliliğinden, şundan bundan bah
setmek imkânına sahip değilim. Türkiye'yi ilgilendi
ren bu komi hakkında gerçekten ilmi çalışmalar, ger
çekten bazı araştırmalar yapılmaktadır. Benim sene
lerden beri üzerinde durduğum, Doğu Anadolu'daki 
sağlık problemidir. Dolayısıyla Muş'taki bu sorunun 
temelinden hallidir. Hâlâ apandisitten insanlar ölür
ken, köylerde tetanostan insanlar ölürken, ben diğer 
konulara nasıl zamanımı ayırabilirim? 

GeneEÜkîe, bugün Türkiye'de 23 bin civarında he
kim çalışmaktadır. Bunun 5 bini Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı emrinde, yarısı pratisyen, aşağı yukarı 
3 bin kadarı üniversitelerde, 8 bin kadarı özel sektör
de, 2 - 3 bin civarında olanı Sosyal Sigortalardadır. 

Batı'da bin kişiye bir hekim düşerken, Doğu'da 
2 0 - 2 5 bin kişiye bir hekim düşmektedir ve dolayısıy
la Türkiye'nin bünyesine eşit sayıda, insan nüfusuna 
orantılı sayıda hekimin dağıtıJabiîmesi için bir özel 
kalkınma planının hazırlanmasının şart olduğu ka-
naaitindeyim. 

Şimdi, Muş'taki hekim sayısının şu andaki duru
munu birkaç kelime ile belirtmeye çalışıyorum. 

Muş : Plana göre olması gereken yatak sayısı 
656. Mevcut yatak sayısı 210. Noksan 446. Standart
lara göre, bir yatağa düşen kişi 385 olması lazım ge
lirken, 1 290 kişi düşmektedir. 

Biraz sonra gerçek durum nasıldır; ona değinece
ğim. Şu anda kâğıt üzerindeki durumu yüksek hu-
zurîannıza arz ediyorum. 

Muş'ta ohnası lazun gelen mütehassıs hekim stan
dart kadrosu 22, mütehassıs hekim mevcudu 3, ihti
yaç 19. Pratisyen 42, şu anda mevcut 21, İhtiyaç 21. 

Şimdi, çok ilginç bir noktaya değineceğim. Kâğıt 
üzerindeki ile gerçek durum hiçbir zaman birbirini 
tutmuyor; onu belirtmek istiyorum. 

Şu anda Muş sağlık ocak ve sağlık evlerindeki he
kim ve köy ebesi durumu: 

Muş'ta sağlık ocak sayısı 19, sağlık ebesi sayisı 
76, sağhk ocağındaki hekim sayısı 9, sağlık evindeki 

i elbe sayısı 105, hekimsiz sağlık ocağı sayısı 10, ebe
siz sağlık evi sayısı hiç yok. 

Gerçekler hiç de böyle değildir. Şu anda bildiğim 
şudur : Muş merkezinde, yani oradaki devlet hasta
nesinde üç doktor vardır ve Ankara'dan, bildiğiniz gi
bi, rotasyon usulü ile doktor gönderilir. 

Doktor buradan oraya gelmeden evvel 3 - 5 gün 
yöîcrfuk dolayısıyla zamanını kaybeder, 3-5 gün de 
Muş'tan evvel hareket eder ve dolayısıyla bir ay için 
Muş'a gitmiş olan bir doktorun, Muş'taki doğrudan 
doğruya çalıştığı gün sayısı 22'dir. 

Şimdi, bilhassa Sayın Sağlık Bakanlığı mensup
larından istifham ediyorum. Sağlık ocağı sayısı 19, 
sağlık ebesi sayısı 76. Doğru; fakat içlerinde çalışan 
ne sağhk ebesi vardır ve ne de sağlık hekimi. Sağ
lık ocağındaki hekim sayısı 9 diyor. Hayır, gerçek
leri kati surette yansıtmıyor. Bu hususa bilhassa eğil
melerini istirham ediyorum. 

Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır; biliyorsunuz, Do
ğu Anadolu'da odak noktaları durumunda olan illeri
mizdir. Benim Muşlu köylüm, köyden çıkıpta Er
zurum'a gitmiyor, Elazığ'a gitmiyor, Diyarbakır'a 
gitmiyor, doğrudan doğruya Ankara'ya geliyor. Ha-
Jiyie, buraya gelen hastaların yüzde yüzünü hastane
de yatırmak imkânımız yoktur. Şu bakımdan yok
tur : 

I Gerçekten reçete ile geri göndermemiz lazım gelen 
hastalarımız ohıyor. Dolayısıyla bir hastaya, (Geçen 
sene de bu konuyu belirttim burada, evvelki sene de 
aynı şekilde belirttim) buraya gelen bir hastaya bir 
reçte icabında 5 bin liraya maloîmuş oluyor. 

Bütün parlamenterlerin bildikleri çok önemli bir 
konuya değineceğim. 

Ankara'da Numune Hastanesi, Ankara Hastanesi, 
Yüksek İhtisas Hastanesi bütün 67 ilin yükünü çek
mektedir. Bu hastaneler hakkında birkaç kelime söy
lemek istiyorum. Bu hastaneler doktor sayısı bakı
mından ve dolayısıyla hastanede çalışan personele 
maddi imkânların tanınması bakımından, gerçekten 
Hacettepe ile Tıp Fakültesi ile mukayese edilemeye
cek durumdadırlar. Bunun için ben yeni Bakanımız
dan istirham ediyorum; kendileri gerçek durumu bi
liyorlar. Türkiye'nin bütün yükünü senelerden beri 

I çekmekte olan ve dolayısıyla fakir halkın derdine 
deva olan bu hastanelere tamamıyla eğilmelidirler. 

I Bugün Yüksek İhtisas Hastanesinde, bugün Nü-. 
mune Hastanesinde, Ankara Hastanesinde çalışan bir 
aiistan 2 - 3 bin lira alırken, Hacettepe'de çalışan 

J bir asistan 9 bin Hra almaktadır. 

462 — 



C. Senatosu B : 28 

Şunu çok açık olarak belirtmek istiyorum : İki 
senede bir defa ancak gittim ben Hacettepe Hastane
sine; 25 - 26 yaşındaki bir hanım doktor, «Siz niçin 
gelmişsiniz buraya? Bu hasta kendi başına gelemez 
mi?.. Sizin işiniz nedir burada?» dedi. Hasta Muş'un 
bir köyünden gelmiş, doğru dürüst Türkçe bilmeyen 
bir kardeşimizdi. 

Gayet tabii ki, bu örnekle betörffcmek istediğim mik-
ta şudur : 

'Gençlikle zenginlerin dertleriyle ilgilenmekte olan 
Hacettepe'ye her iürfü imkânları tanıyoruz ve fakir 
ha'kın bütün yükünü taşımakta olan Numune Has
tanesi, Yüksek İhtisas ve Ankara Hastanesine de ne 
gibi imkânlar tanıdığımızı da hepimiz biliyoruz. Bu
nun için Bakandan özellikle İstirham ediyorum. 

Sonra Sayın Bakanımızdan bir istiıflıamım daha 
o!acakhr. 1964 - 1965 yıllarında, Muş'ta 25 - 30 mil
yon liraya malolmuş ve Ankara'nın, istanbul'un ve 
İzmir'in bir çok modern hastanelerinden çok daha 
modern bir hastane vardır. Yani böyle bir hastaneyi 
Ankara'da bulamazsınız, istanbul'da bulamazsınız. 
Çok muazzam bir hastane; fakat içinde hiç kimse 
yoktur. Yapıldığı andan itibaren, sadece bir açılış me
rasimi eksikliği vardır. Onun için, 200 yatak olarak 
plan'anmış olan bu hastanenin, daüıa doğrusu bu 
miîji yatırımın mutlaka değerlendirilmesi lazım ge
lir. Yani bir bölge hastanesi durumuna getirilmesi la
zım geliyor. Halkın gözlerinin içine baka baka yatı
rım çökmektedir ve dolayısıyla yıkılmaktadır. 

Bu sebeple Sayın Bakanın sağlık sorunlarına (Ki, 
mesleki bakımdan kendi ihtisasları dahilinde olan 
bir konudur), eğilmelerim' ve gerçekten senelerden beri 
kangren olmuş olan bu yaranın hallini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, lütfen bağlayın efendim. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Ben, seçmenlerime 

cevap veremiyorum. Ben, Muşlu, BîÜis'Ii, Bingöl'Ni 
hastalara cevap veremiyorum. «Bana niçin doktor gön-
dernıryorsun?» deyip de, bana senelerden beri soru 
soranlara cevap veremiyorum. Onun için bu konu
ya acilen eğilmelerini istifham ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin, 

Sağlık Bakanlığı mensuplarına ve aziz Türk milletimi
ze hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi saygıyla se^ 
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bugünkü progra
mımız çok yüklüdür. Onun için arkadaşlarımın prog
ramdaki dakikalara uymalarını istirham ediyorum. 
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Sayın İskender Cenap Ege, buyurunuz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Bal

kan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yürütmekte olduğumuz Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı, hakikaten memleketimizin 
en önemli bakanlıklarından birisini teşkil eder; çünkü 
insan hayatının ana rahminden başlayarak, ta ölümü
ne kadar ilgilendiren sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 
için çok eskiden kurulmuş, köklü, büyük hizmetler 
görmüş ve görecek olan bir bakanlığımızdır. O ba
kımdan, bu bakanlığın bütçesi üzerinde grupları adı
na konuşan ve şahsı adma konuşan arkadaşlarımı dik
katle dinledim. 

Bilhassa, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Söz
cüsü Sayın Ergün Ertem'in, burada şimdiye kadar az 
dinlediğimiz, az rasladığımız, mevzuuna hâkim, konuş
mak istediği konuyu gayet iyi hazırlamış, bilgisi, gör
güsü, tecrübesi mezcedihniş, hepimize âdeta bir ziya
fet gibi sunduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki konuşmalarını kabullenmemek ve 
gerekirse altına imza atmamak için hiç bir sebep 
yoktur. 

Bu kürsüde arkadaşlarımız, hangi can:pten olur
sa oSsun, hangi partiden olursa olsun, getirdikleri böy
le yapıcı, memleketin geleceği için hakikaten ümit ve
rici ve memleketimizin o alanda hangi konu ile ilgi
liyse ortaya koyacakları tavsiyeler ve tedbirleri birlik
te kabul etmemek, alkışlamamak için sebep yok. O 
bakımdan, belki haddim değil, Sayın Ergün Eşlemi 
huzurunuzda şahsen, tebrik etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bizim geleneklerimiz içerisinde inancımız olan, çok 

büyük saygı duyduğumuz üç varlık vardır. Birisi, ba
ba i ana olarak bizleri dünyaya getiren kişiler. İkin
cisi, insana insanlığının şeklini veren ve Allah'tan son
ra insan üzerinde tashihat yapan hoca. Üçüncüsü de, 
anarahminden başlayıp, ölümümüze kadar kendisine 
muhtaç olduğumuz hekim. Bu üç kutsal varlığın eli
ni öperken insanın içinde duyduğu heyecan başkadır. 

Bir hastaneye umulmaz bir dertle gelen insanîn, 
yaşı ne olursa olsun, bir hekimin eünde, müşfik per
sonel elinde sağlığına kavuşturularak o hastaneyi terk 
ederken, o hekime ve sağlık personeline duyduğu min
neti hiç bir kelime ile ifade etmeye imkân yoktur. He
kimlik ve sağlık personeli hizmeti bunca mukaddes, in
sanlar için bunca kutsal sayılan bir hizmet koludur. 

Arkadaşlarım, 
Mühim olan mesele, hangi konuda, hangi alanda 

olursa olsun, hizmet gören insanların hizmet aşkını 
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kaybetmemeleridir. İnsanların hizmet gördükleri alan
da hizmet aşkını, kendilerinin hizmetleriyle ügiîi, gö
revleriyle ilgili verilmiş olan doğrultudan şu veya bu 
maksatla sapurıhnadıkları takdirde ve sapmadıkları 
takdirde, o alanda başarılı olmamalarına, memlekete 
faydalı olmamalarına hiç bir sebep yoktur. 

«Hekimlik, kutsal bir meslektir.» dedim. «Hekim
likle ilgili hemşirelik ve diğer sağlık personeli hizmet
leri, onca saygıdeğer hizmetlerdir.» dedim. Şimdi, bu 
meselelerin içerisine bazı politik görüşleri ve görgü
leri soktuğumuz takdirde, cahil bir inşam hoca ola
rak tayin edip, memleketimizin şu veya bu mertebe
deki çocuklarım kendi eline tevdi ettiğimiz zaman; 
bilgisiz bir öğretmenin, mesleğinde yetişmemiş insa
nın elinde o çocuklar nasıl heder olursa; yerinde kul
lanılamayan, yerine oturtulamayan sağlık personeli, 
hangi kademede ve hangi derecede olursa olsun, eğer 
tam manasıyla yerine getirilmemişse, insan sağlığı 
üzerinde büyük bir tahribatı kendi elimizle hazırla
mış oluruz. 

Onun için ben, Sayın Bakan başta olmak üzere, 
bütün bu Bakanlığın personelinden, idari kadrolarına, 
sağlık hizmetinin yürütülmesinde sadece bilgi, ihtisas, 
görgü ve kendi görevinde başarılı olabilen insanların 
değerlendirilmesinin lüzumlu olduğunu, her şeyden 
çok lüzumlu olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü, bir 
hekimin, bir sağlık personelinin yapacağı hatayı ar
tık tashih imkânı yoktur. Bir köprü yıkılır, belki 
mali, belki ekonomik bir zarar getirir, o köprüyü ye
niden yaparsınız. Spor sarayı yıkıldı, gözlerimle gör
medim; ama ertesi sabah yıkıntısını gördüm, çok şü
kür içinde kimse yoktu; ama yerine daha iyisini, da
ha yenisini yaptık. Fakat, bir insamn yetişmesinde, 
eğer hoca, öğretmen dediğimiz kişi, o insana çarpık 
bir istikamet verirse, o insanı hayat boyu düzeltemez
siniz. Hekim de, bir hastayı gereğince tedavi etmez de, 
onu yanlış bir tedaviye tabi tutarsa, o insan haya
tından olur. Bunda da hiç kimsenin ne vicdanla, ne 
ahlakla, ne inançla, ne dinle, ne imanla bağdaştıraca
ğı bir yön bulamazsınız. 

Çok-değerli arkadaşlarım, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gereğince ilgi 

görmemiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu
gün en önemli bakanlık, hayati bir bakanlık, hayatı
mızın bağlı olduğu bakanlık. Her insanın, küçük yaş
ta, orta yaşta, ileri yaşta mutlaka hekime ve sağlık 
personeline muhtaç olacağını ifade ettiğimiz bu Ba
kanlığın hizmet alanında, bir defa serpiştirilmesi, da
ğılımı adaletsizdir. Bu memleketin, bugün yasalar mu

vacehesinde ileri Batı ülkelerinin düzeyine getirildiği
ni ifade ederiz, yasalar ve mevzuat tetkik edildiğinde 
bunun böyle olduğundan da şüphemiz yoktur; ama 
hizmetlerin götürülüşünde ve hizmetlerin ifasında, hele 
insan hayatının değerlendiilmesinde sağlık bakımından 
gerekli tedbirleri almamışızdır. 

Kendimiz dahi bir gelenek ve alışkanlık içerisinde; 
ancak hasta olduktan, hatta ileri derecede hastala
nıp da şifa bulamayacak ana geldikten sonra dokto
ru düşünmeye kalkarız. Bunu münevverimiz dahi 
böyle yaparken, köylümüzün, sağlık eğitimi görme
miş insanlarımızın artık ne haller içerisinde olduğu
nu hepimiz biliyor ve görüyoruz. 

Öyle ise, bir defa sağlık eğitimi esaslı olarak ele 
alınmalıdır. Sağhk nedir, sağlık olmazsa insan ne 
olur?... Atalarımız niye, «Sağlam kafa sağlam vücut
ta bulunur.» demişler?... Öyle ise, sayın hocamın söy
lediği gibi, anarahminde başlar insanın sağlıkla te
ması; yani, doktor eline daha anarahminde insan tev
di edilmiş olur. Doğduktan sonra da bu doktor kont
rolü, bu sağlık kontrolü ölünceye kadar devam et
tirilir. Onun için, işte burada ifadesini çok yerinde 
bulan bir mutlu azınlık içerisinde olmayalım. Bütün 
yurttaşlarımızı sağlık meselesinde, eğitim meselesinde 
eşit anlayış içerisinde mütalaa edelim ve bunun üze
rine böyle varalım. Bu geniş yüreklilikle gidelim üs
tüne. 

Sağlık ve eğitim meselelerinde ben hiçbir maze
reti kabul edemiyorum muhterem arkadaşlarım. Sağ
hk ve eğitim meselelerinde herhangi bir şekilde, şu 
veya bu görüşle bu hizmetlerin tahribine katiyen gön
lüm razı olmuyor. O bakımdan, sağlık hizmetleri si
yasi görüş ve tandansın çok dışında ele alınmalıdır. 
Sağlık hizmetlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına daha büyük imkânlar verilmelidir. Sonradan 
gelen her şey insana güzel gelir; eskiler, yaşlılar bi
raz hoşa gitmez. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
yaşlı demiyorum; ama eski olduğu için, artık fonk
siyonu sanki görülemez hale gelmiş, bir Sosyal Gü
venlik Bakanlığı kurulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen başlayın. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Peki 

bağlıyorum. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinde menfi düşün

cede değilim; ama Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının bilhassa hastanelerle ilgili meselelerde tek elden 
idaresi için bir işbirliğine gidilmesi, hatta askeri has
taneden, üniversite hastanelerinden, belediye hastane
lerine kadar bu hizmetin bir elde toplanması mem
leketimiz için büyük bir ihtiyacın karşılığı olacaktır. 
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Bu Bakanlığın Bütçesinin memleketimize, milleti
mize ve Bakanlığa hayırlı olmasını temenni eder, say
gılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Sayın Kâzım Karaağaçhoğlu, buyurunuz efen

dim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üye
leri; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe müza
kereleri sebebiyle benden evvel konuşan değerli ar
kadaşlarımın görüşlerine, çoğu yönüyle katılmamak 
mümkün değildir. 

Aslında, toplumları toplum yapan, sıhhatli bir nes
lin var oluşu ve bu kadronun Türk Devlet hayatın
da, kamu hayatında, özel hayatta hizmet görmesiyle 
mümkün olur. 

İnsan sağlığının olmadığı bir yerde hiçbir hizmetin 
manası olamaz. Bu itibarladır ki, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının hakikaten Devlet hayatımızda 
çok mühim bir yeri vardır. Teknik nitelikteki hizmet
leriyle de Türk Devlet hayatma ve Türk toplumuna 
büyük emekleri geçmiştir. Ancak ne var ki, bugün 
Türkiye'de yıllardır uygulanmakta olan sağlık poli
tikalarının Türkiye'nin tüm sağlık meselelerini karşı
lamış olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Ne 
sağlık personeli kadrosu bakımından, ne de çok ge
niş olan Türkiye'nin muhtelif bölgelerine yaydmış 
olan sağlık merkezleriyle, üniteleriyle, hastaneleriyle 
bugünkü gelişen ve artan nüfusun sağlık ihtiyaçları
nı kemaliyle yerine getirmesi mümkün değildir. 

Zaten Türkiye'de sağhk hizmetlerinin büyük çap
ta metropoliten merkezler etrafında toplandığı ve do
layısıyla uzak bölgelerin de, sağlık merkezlerinin ke-
maliye entegre bir sistem halinde hizmetim görebile
cek nitelikte olmadığı bir vakıadır. Şimdiye kadar 
hastanelerden ve doktorsuzluktan yakınmış olan ar
kadaşlarımızın bütün şikâyeti, geniş Anadolu illerin
de hâlâ daha Hükümet tabibi bulamayışımı/dır. Vi
layetlerden, kazalardan gelen birtakım şikâyetlerde 
bunu görmekteyiz. 

Türkiye'de çalışmakta olan doktor miktarının 22 
bin olduğu; fakat bunun büyük bir kısmının, hemen 
hemen % 60 - 70'inin büyük şehirlerde toplanmış ol
duğu bir vakıadır. 

Bakanlığın, önümüzdeki yıllardaki çalışmalarıyla 
sanırım ki, bunu mevcut kaynakların değerlendirilme
si istikametinde, bir denge sistemi istikametinde, 
fulî - time çalışmalarıyla doktorsuz olan hastanelerin 

büyük bir kısımmn ihtiyacım mevcut imkânlardan ya
rarlanmak suretiyle karşılaması mümkün olabilir. 

Hastanelerden bir şikâyet de şu oluyor; tabiatıyla 
bu daha ziyade taşra vilayctlerindeki hastaneler olu
yor. Hastaneye gidecek olan vatandaşlarımızın evve
lâ hastanede hizmet görmüş olan doktorun muayene
hanesine uğraması artık güncel hadiseler haline gel
miştir ve bu yolla vatandaşın büyük çapta istismar edil
diği ve dolayısıyla Devlete ve Hükümete karşı olan 
güvencim de yitirdiği bir vakıadır. Haysiyetli ve na
muslu olan doktorlan tenzih ediyorum. Çalışan va
tansever doktorları tenzih ederek, her toplumda oldu
ğu gibi, doktorluk camiası içerisinde de bu kabil faa
liyetlerde bulunanların da sayılarının bir hayli kaba
rık olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Full - time çalışmalarıyla ve ücret sistemleriyle bu 
kabil yollan kapamak suretiyle hakikaten haysiyetli 
olan bu hizmeti şerefine layık bir hale getirmeyi Ba
kanlıktan beklediğimi ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Muhtelif 

sağlık üniteleri bir vilâyetin içerisinde, bir memleke
tin içerisinde hizmet görüyor. Sosyal Sigortalarda 
röntgenci, dahiliyeci, nisaiyeci ile Devlet hastanesinde 
aynı hizmetleri gören diğer mütehassıs doktorlar ara
sındaki ücret farkları çok değişik oluyor. Aynı hiz
meti görüyorlar, aynı Devletin kadrosu içerisinde hiz
met görüyorlar. Eğer, full - time ise, bir hastanede 
(A) alıyorsa, yine Devletin (B) hastanesinde de yine 
(A) almaya devam etmelidir. Bu ücret dengesizliğini 
kaldırmak lazımdır. Haddizatında doktorlara ve tek
nik personele özel bir ücret sistemi getirecek olan 
Personel Kanununun getirilmesinde zaruret vardır. 
1327 sayılı Kanunun müzakerelerinde defaatla arka
daşlarımız ve ben bunun müdafaasını yapmış; 1327 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, sadece adliye ve 
üniversite mensuplarını istisna eden görüşüne, bir de 
teknik ve sağlık personelinin istisna edilmek suretiy
le özel bir kanunla ücret sistemlerinin tespitinde lü
zum olduğuna işaret etmiştik. 

Şimdi, artık bu düşünce ve görüşler büyük bir ke
sinlik kazanacak kadar ağırlık taşımaktadır. Bu hu
susta bilhassa sağlık ve teknik personele özel bir üc
ret statüsünün tatbikine zorunluk vardır. Aksi halde, 
yine muayenehane - hastane ilişkileri, şikâyet ettiği
miz ilişkiler devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de karayolunda trafik akımının büyük 

çapta artması birçok kazalara sebebiyet vermektedir. 
Yılda altı binin, yedi binin üzerinde vefiyat olmakta-
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dır. Bugün Ankara'da bir Trafik ve İlk Yardım Has
tanesi vardır, ihtiyaca çok az cevap vermektedir. Bü
yük hizmet görüyor, büyük bîr boşluğu dolduruyor, 
ama bugün Güneyden, Kuzeyden, Doğudan, Batıdan 
gelen trafik akımının Ankara'da birleştiği düşünü
lürse, bu Trafik Hastanesi kâfi değildir. 

Aslında, bölge trafik hastaneleri yapılmak sure
tiyle muhtelif yol kavşakları üzerinde; meselâ Afyon-
karahisar'da, meselâ Adapazarı civarında, İzmit ci
varında veya daha başka yerlerde, memleketin, böl
genin ihtiyaçları, trafik akımları nazarı dikkate alın
mak suretiyle bu kabil hastanelerin tam teşekkülü ola
rak hizmete arz edilmesinde büyük faydalar vardır. 

Bir konuya daha işaret etmek isterim. Sağlık ocak
ları, sağlık evleri ve hastaneler bilhassa Doğu Ana
dolu'da, Güneydoğu Anadolu'da doktorsuzluktan hiz
metlerini görme imkânını bulamıyorlar. Hele coğrafi 
şartlar ve iklim şartları, bu mıntıkalarda meydana gel
miş olan birtakım vakaların süratle tedavi merkezle
rine, büyük ünitedeki hastanelere yetiştirilmesine im
kân vermiyor. Buralarda yer yer bölgenin coğrafi 
durumu, ulaşım durumu, nüfus kesafeti ve diğer fak
törler nazarı dikkate alınarak seyyar birtakım ekiple
rin kurulması, helikopterle ve motorlu araçlarla tak
viye edilmek suretiyle anında büyük ve âcil vakala
rın süratle ilk yardım merkezlerine, hastanelerine 
ulaştırılmasını temin edecek şekilde araç ve gereçler
le donatılmasında, hatta telsiz, teleks gibi birtakım 
haberleşme imkânlarıyla da donatılmak suretiyle bu 
hizmetin ifasında büyük zaruretler vardır. Çoğu za
man askeriyeden helikopter istemek suretiyle, Van'da 
yahut Hakkâri'nin Yüksekova'sında meydana gelmiş 
olan bir hadisede yaralananları oraya intikal ettiriyo
ruz. 

BAŞKAN — Saym Karaağaçhoğlu, lütfen bağla
yınız efendim, 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bir konu daha var. Hem tu
ristik açıdan, hem de sağlık açısından çok mühim ad
dettiğim bir konuyu dile getirmek istiyorum, ondan 
sonra sözlerimi bağlayacağım. 

Türkiye'de termal tedaviye maalesef büyük çapta 
girişilememiştir ve Devlet kadrolarında termal tedavi
den yararlanacak olan hastaların büyük bir kısmı özel 
tedavi ünitelerinde kısmi olarak natamam ve fonksi
yonel hizmetlerini göremeyecek olan Devlete ait ku
ruluşlarda tedavi görmektedirler. Türkiye'de, Bursa' 
dan sonra en büyük termal potansiyel Orta Anadolu' 
da Sandıklı'da mevcuttur. Burada Belediye ile Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığının anlaşarak, onun özel 
ve turistik imkânlarım zorlamadan, belediye ile ya
pılacak bir anlaşma neticesinde burada büyük bir 
sağlık ünitesinin, termal sağlık ünitesinin kurulmasın
da ve bu kurulacak olan ünitenin tüm Türkiye'nin 
ihtiyacına değil, dışa da cevap verecek, dışa dönük de 
hizmet verebilecek bir şekilde ele almmasmda büyük 
yararlar görmekteyim. 

Bursa, artık satüre hale gelmiş bulunmaktadır; iç 
ve dış turizmin ağırlığını taşıyor; ama Orta Anadolu' 
daki bu sakin ve 30 bin nüfuslu bir şehrin içmesuyu-
nu, teknolojik suyunu temin edecek nitelikte 126 lit
re/saniyelik bir sıcak su debisine sahip olan ve ça
muruyla da cidden dünyada hakikaten; Avusturya'da-
ki, Almanya'daki benzerlerinden, emsallerinden çok 
daha kaliteli olan, İsviçreli doktorların Türk hasta
larına orayı tavsiye etmek suretiyle gönderdikleri bu 
Sandıklı Kaplıcalarının en kısa bir zamanda Devlet 
eliyle sağlık ünitesine, termal sağlık ünitesine kavuş
turulmasında büyük yararlar vardır. Hem turistik, 
hem de tedavi yönünden faydalar görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir cümle ile bağlıyo
rum. 

Çaycının, berberin tarifesini yapan bir devlet dü
zeni içerisinde, maalesef doktorların bir ücret tarife
leri yoktur. Vatandaş köyünden gelmek suretiyle te
davi olacağı doktora muayene oluyor; 300 - 500 lira 
ne ise onu ödüyor, ilacını alamadan memleketine dö
nüp gidiyor. Bu vatandaşı düşünmeye Devlet baba 
mecburdur. Onların da tarifesini koysun. 

İlaç meselesine de mutlak surette en kısa zamanda 
çözüm bulmak lazımdır. 

AHMET KARAYÎĞİT (Afyonkarahisar) — Dok
torluk mesleği ile berberlik mesleği aynı mı? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi, Devlette hizmetler, en küçüğünden en bü
yüğüne kadar faziletli hizmetlerdir. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Berberlik yapanla, ilmini, irfanını üniversite kürsüle
rinde dağıtan vatandaş da aynıdır. Devlette ayırım 
yoktur. Parya sımfı yoktur, kast usulü yoktur Türki
ye'de. Anayasanın emrettiği eşitlik hakları içerisinde 
meseleleri Devletin haysiyeti içerisinde değerlendirme
ye mecburuz. Vatandaş bundan şikâyet ediyor. Se
çim bölgelerimizde her gün duyduğumuz şikâyetler, 
sağlıkla ilgili olan şikâyetler bu konulardır. Bunlara 
eğilmek lazımdır. 

Saygdar sunarım. (AP şuralarından alkışlar) 

— 466 — 



C. Senatosu B : 28 10 . 2 . 1978 O : 1 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim. 
Söz sırası Sayın Fethi Çelikbaş'ındır. 
Sayın senatörler, bir hususu açıklamak mecburi

yetini duydum, arkadaşlarımın müracaatlarından öyle 
anlaşılıyor ki, bu mesele henüz vuzuha kavuşmamış
tır. 

Danışma Kurulu Kararının 11 nci maddesi gere
ğince, bütçeler üzerindeki görüşmelerde kişisel konuş
mak isteyen arkadaşlar, hangi bütçede konuşmak isti
yorlarsa, o bütçenin görüşüleceği günden bir gün ev
velki birleşimin açılmasından bitimine kadar söz al
mak durumundadırlar. Yani bugün görüşülmekte olan 
bütçeler için konuşma sırası bir gün evvel alınmıştır. 
Onun dışında benim söz verme imkânım yoktur. Ya
rınki bütçeler için konuşmak isteyen arkadaşları kay
dediyoruz. 

Bilgilerinize sunulur. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Senatonun değerli üyeleri; 
Bendeniz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 

teknik konularına değinecek değilim; fakat bu Ba
kanlığı da ilgilendiren ve Türkiye'nin mühim bir nok
tasını teşkil eden ekonomik gelişmesiyle alakalı bazı 
hususlara değinmek istiyorum. 

Meri Anayasamız Devleti vatandaşa karşı birçok 
vazifelerle mükellef kılmıştır ve vatandaşa da, Dev
letten bazı şeyleri istemek hakkını tanımıştır. 

Bunlar 35 nci maddeden 53 ncü maddeye kadar 
yer almıştır. Konumuzda, sağlık hakkı da vardır: 

«Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde ya
şayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla 
ödevlidir.» 

Fakat, Devlete verilen bu vazifeler mali imkânlar
la kayıtlı olduğu için Anayasamızda bu sosyal görev
lerle ilgili bölümün sonundaki maddede şu kayıt yer 
almıştır: 

«Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal 
amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi gelişme 
ile mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine ge
tirir.» 

Şimdi, buradan şu noktaya gelmek istiyorum: Bü
tün bakanlıklar Türkiye'nin iktisadi gelişmesiyle ala
kalı, kendi bakanlıklarına tereddüt eden vazifeleri 
yerine getirdikleri takdirde, Anayasanın verdiği vazi
feler, diğer kanunların verdiği vazifeler yapılabilir; 
aksi takdirde bunlar kâğıtta kalmaya mahkûmdur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı içerisinde, 
Türkiye'nin ekonomik gelişmesine büyük katkısı ola

bilecek bir sanayi bölümü vardır. Bu da ilaç sanayii
dir. Türkiye'nin ilaç sanayii bugünkü seviyesinde, ge
rek teknoloji, gerek ekonomik performansı, gerekse 
organizasyonu yönünden, Türkiye'nin kalkınmasına 
geniş ölçüde katkıda bulunabilecek bir seciyeye ulaş
mıştır; fakat maalesef Bakanlığın bir tutumu sebe
biyle bu katkı Türk ekonomisine getirilememektedir. 
O da şudur: 

İlaçların, müstahzarların tanzimiyle alâkalı kanun 
1928'de çıkmış; 26 Mayıs 1928 tarih ve 1262 sayılı 
Kanun, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu. 

Arkadaşlar; 
O tarihlerde düşünürsünüz ki, Türkiye'nin ilâç 

ihracıyla alâkalı bir konu bahis konusu edilemez; fa
kat Kanunu tetkik ettim, Türkiye'den müstahzar ih
racına mani bir hüküm yoktur. 

Türk iş adamları, Ortadoğunun öteden beri ana
nevi münasebetlerimiz olan ülkelerden ilaç siparişi 
alırlar, müstahzar siparişi ahrlar; fakat bu müstahzar
lar Türkiye'de kullanılan müstahzarlar nevinden de
ğildir. Hammaddesini ithal etmek lazım gelir; Bakan
lığa müracaat ederler, Bakanlığın cevabı şudur: 

«İlaç hammaddelerinin ithaline müsaade, ancak 
Türkiye'de satılmakta olan ruhsatlı müstahzarlar için 
mümkündür. Bu sebeple Türkiye'de satılmayacak bir 
müstahzar için hammedde ithaliniz mümkün olama
yacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçen gün Devlet Planlama Teşkilatıyla temas et

tim; 3 dolar vereceksiniz hammadde alacaksınız, ma
mulünü 10 dolara satacaksınız... Dünya böyle geli
şiyor. 

Neden satılmaz?... Bu konuda yazılı sual sordum. 
1976'da sordum, 1977'de tekrar ettim, 1978'de yine 
tekrar ettim: İhraç için hazırlanacak müstahzarlar 
içeride de satılabilirmiş... Eğer, bir bakanlık, bir hü
kümet satılması gayri memnu olan bir müstahzarın 
satışını önleyemiyorsa, bu politikasını yürütemiyor 
demektir arkadaşlar. Buna akıl erdirmek imkânı yok
tur. 

Bu itibarla, hasseten rica edeceğim; Kanunda 
münhasıran ihraç için imal edilecek ilaçların ham
maddesinin ithaline mani bir hüküm bulunmadığına 
göre, eğer umum müdürlük hâlâ bu noktayı nazarın
da direniyorsa, Vekilin politik sorumluluğu var ar
kadaşlar. Hukuk müşaviri de tetkik etsinler, görecek
ler ki, aym sonucu alacaklar; herhalükârda Türkiye' 
de fevkalâde ileri seviyede olan ilaç sanayimizi, ih
racat yaptırmak suretiyle ekonomik kalkınmamızda 



C. Senatosu B : 28 10 . 2 . 1978 O : 1 

dövizlerimizin artmasında yardıma hale getirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Ben bu noktada Bakanlığın bir tutum değiştirme
sini, tatbikatım değiştirmesini ehemmiyetle rica edi
yorum. Kanunların engellemediği bir noktada, böyle
sine direnmede bulunmanın manasım anlayamıyo
rum. 

Bu bakımdan, Sayın Bakandan da bu mevzuda 
bir sorum vardır. Bu sorumun cevaplandırılmasında 
Umum Müdürlüğün noktayı nazarına göre değil, fa
kat ekonomik kalkınmada bu Bakanlığa da bir vazi
fenin tereddüp ettiğini, bu vazifenin ifasında kanuni 
bir engel bulunmadığına göre tatbikatın bu istikamet
te değiştirilmesini temeni etmek istiyorum. 

Nihayet, Batı ülkelerinde; büyük bir Kimya Sana
yii ilaç da yapıyor, müessesini gezdiğimde son ola
rak sevkıyat ambarına götürdüler, «Burada dünya 
coğrafyasını görebilirsiniz.» dediler. Kendilerine şu 
suali sordum; «Memleketinizde kullanılmayan müs
tahzarları da ihraç eder misiniz?» Yüzüme gayet ga
rip bir ifade ile baktı, «Elbette, siparişi ahnz, imal 
eder yaparız.» dediler. 

Denebilir ki; onlar bu müstahzarların hammadde
lerini kendileri yapıyorlar... Kendileri yapmak sure
tiyle harice ihraç edilebiliyor, memleketinde satılma
yan müstahzar; orada hariç için yapılan müstahzar 
satılabilir endişesi olmuyor da, Türkiye'de hariç için 
yapılacak bir müstahzarın içeride satılması endişesi 
böyle Türkiye'nin darboğazının aşılmasına nasıl ma
ni olabiliyor?... Buna akıl erdirmenin imkânı yok
tur. 

Bu itibarla, konu Türkiye için hayati ehemmiyet 
arz eder, aksi takdirde, bu döviz darboğazını aşma
mız bu tatbikat ile kolay olmayacaktır Türkiye'de. 

Ben, Bakandan, böyle bir tutumun değiştirilmesi 
hususunda gayret sarf etmesini, illâ bir kanun değişik
liğine ihtiyaç varsa; ki öyle bir şey görmedim ben ka
nunlarda, acele olarak böyle bir tadil teklifi getirme
sini ehemmiyetle rica ediyorum. , 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
Sayın Mehmet Feyyat?... Yok. 
Böylece, grupları ve şahısları adına konuşmalar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerinde 
bitmiştir. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan, bir hususu ıttılaınıza arz etmek iste

rim. Şimdi sizin süreniz 25 dakikadır; bu sürenin 
içinde sorular da dahildir. Sorular buraya gelmiştir, 

siz, kendinizi ona göre ayarlayın; soruları da oku
yup, bilgilerinize sunacağız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar Milletekili) — Emreder
siniz Sayın Başkanım. 

Sayın ve çok değerli Başkanım, Cumhuriyet Sena
tosunun kıymetli üyeleri; 

Bakanlığımın, 1978 mali yılı Bütçesi münasebetiy
le görüş ve temennilerini bildiren, tenkitlerde bulunan 
bütün parlamenterlere teşekkürlerimle sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Ayrıca, Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı gibi, 
uzun bir maziye sahip Bakanlığımızda bugüne kadar 
hizmeti geçmiş bütün Bakanlardan ve diğer Bakanlık 
mensuplarından sağ olanları saygıyla, ölmüş olanları 
da rahmetle anmayı ve değerli hizmetlerini yadetmeyi 
de bir vazife saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sorularınıza ve temennilerinize cevap vermeden 

önce sizlere Bakanlıkça takip edilecek ulusal sağlık 
politikasının ve Hükümet Programının, hizmetlere ne 
şekilde yansıyacağına dair kısa bir değerlendirme yap
mak istiyorum. 

Bilindiği üzere, 1978 yılı, Dördüncü Beş Yıllık Pla
nın ilk dilimidir. Şu anda Parlamentodan geçmiş bir 
planın da mevcut olmaması, bugünkü konuşmamı da
ha da önemli kılan bir faktör olacaktır kanısındayım, 

Say m Senato üyeleri; 
Sağlık politikamızın amacı, sağhk hizmetlerini Yü

ce Milletimizin ayağına götürmek ve kıt gelirli yok
sul vatandaşlarımızın her türlü tedavi giderlerinin 
Devlet tarafından karşılanmasını temin etmektir. Bu 
anlayış içinde, koruyucu hekimliğe öncelik tanımak
tayız. Tedavi edici sağlık hizmetlerini ise, geliştire
rek, bu sağlık zincirinin bir halkası şeklinde yürüt
mek istemekteyiz. 

Ayrıca, geri kalmış bölgelerimizde köyler ve gece
kondu bölgelerindeki vatandaşlarımıza sağlık hizme
tinin öncelikle iletilmesi ve buralardaki yaşama şart
ları düzeltilerek, bu vatandaşlarımızın daha sağlıklı 
hayat şartlarının temin edilmesi için derhal gerekli 
tedbirleri almak üzere de çalışmalara başlamış bulun
maktayız. 

Bulaşıcı hastalıklarla savaş, ruh hastalıkları gibi 
sosyal hastalıklar ve bu konular için ihtiyacı karşıla
yacak tedbirlerin alınması, tesislerin hizmete girmesi, 
doğum ve çocuk bakım evlerinin, kreşlerin, rehabili
tasyon merkezlerinin ve ruh sağlığı merkezlerinin ço
ğaltılması cihetine gidilecektir. 

— 468 — 
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Tedavi kurumlarım, bölge tesisleri halinde halkın 
ayağına götürmek ve mevcut dengesizlik ile boş ya
tak kapasitesinin değerlendirilmesi için gerekli tedbir
ler alınarak, yoksul vatandaşlarımızm her türlü teda
vi giderlerinin karşılanması için, bir «Genel Sağlık 
Sigortası» sistemi kurulacaktır. 

Şimdiye kadar yapılmış olan sağlık hizmetlerinin 
sosyalizasyondaki aksaklıkları tespit edilerek, memle
ket gerçeklerine uygun bir düzenlemeye gidelecek ve 
öncelikle sağlık hizmetleri az götürülmüş illerden baş
lanmak üzere, sosyalizasyon çalışmalarına hız verile
cektir. 

Halk sağlığı ile hekim sorunlarını ve tıp mensubu
nun sorunlarını birbirinden ayırmaya imkân yoktur. 
Bir ülkenin tıp mensubuna verdiği değer, gerçekte 
halkının sağlığına verdiği değerdir. Bu anlayış içinde 
tıp mensuplarımızın hekiminden tutunuz da çahşan 
hk işçisine kadar mesleki bakımdan huzurlu bir ha
yat seviyesine ulaşması için gerekli tedbirler alınacak, 
çalışma alanları ve bölgelerinin şartlarına göre ücret
leri düzenlenecek ve bilhassa Devlet hizmetinde çalı
şanların zamanlarının tamamını vazifelerine tahsis et
mesi için gerekli yasaların çıkarılması için çalışmala
ra başlanmıştır hatta bitmiştir, çok yakında da Yüce 
Parlamentomuza sunulacaktır. 

Kötü beslenmenin, fertleri olduğu kadar toplum 
dinamizmini de bozan etkilerim gidermek amacıyla 
Türkiye'nin bir beslenme planı yapılarak kontrollarını 
ağırkk merkezinin de besin maddeleri üzerinde olması 
ve fakir kişilerin daîıa iyi beslenmesini sağlayacak bir 
sağlık ekonomisi anlayışıyla meselenin üzerine eğil
mesinin ve Bakanlığımızın bu hususta diğer bakanlık
larla koordinasyon temin ederek, bunun üstesinden 
gelmesi için gerekli tedbirler alınmış ve çalışmalara 
başlanmıştır. 

Sanayileşme ve hızlı şehirleşme sorunu; bozulan 
çevre sağlığının düzenlenmesi için ilgili kuruluşlarla 
Sağhk Bakanlığımız, son Hükümet programında da 
sizlerin ıttılaına arz edildiği gibi Devlet Bakanlığı ile 
beraber çakşmalar yapmaktadır. 

Sayın parlamenterler; 
Ülkemizin ilâç sorununa eğilmiş durumdayız. Gö

reve başladığımız sıralarda ve hatta biz göreve baş
lamadan karşılaştığımız ve var olan ilâç yokluğu so
rununu çözümleyebilecek girişimlerimiz halen de 
devam etmektedir. 

Gerçekte ilâç darlığı yoktur, demiyorum; fakat 
gerçekte iddia edildiği gibi bir ilaç yokluğu söz ko
nusu değildir. Eğer Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, 

değerli meslektaşım Diş Tabibi Muzaffer Demirtaş 
Beyin dediği gibi, hakikaten bir vahim ilâç yokluğu 
iddia ediliyorsa bunun her halde, şu andaki sorum
lusu ne bu Hükümet, ne de karşınızda sizlere cevap 
vermek üzere bulunan Sağhk Bakamdır. 

Bu hususta kendilerine cevap vermek istemezdim; 
ama bir hususa değindiler, müdafaa mecburiyetinde 
kaldım kendimi; onun için değerli meslektaşım lütfe
derse o hususa kısaca değineceğim. 

«İlacı dışarıdan hibe yoluyla yardım şeklinde ge
tirerek el açmak ve dilencilik suretiyle ilâç sorununa 
eğilmek» lâfını ben özür dilerim biraz tuhaf karşı
ladım. Şöyle ki, şimdiye kadar ülkemizde hibe yo
luyla binlerce ton ve milyonlarca kalem ilâç, araç, 
gereç, hattâ çocuklarımıza içirdiğiımz sütün tozu ge
tirilmiş ve bu bundan evvelki hükümetler tarafından 
kullanılmıştır sayın meslektaşım. O zaman bu, dilen
cilik olmuyor da ki, biz getirtmedik daha; bir âfet 
halini alırsa, vatandaşımızın sağlığı mevzuubahis 
olursa, Van'a nasıl hizmet geliyorsa Türk Ulusuna 
da niye hizmet gelmesin? Sonra, biz, Dünya Sağlık 
Teşkilatının bir üyesiyiz; kendilerine prim ödüyoruz, 
bu prim karşılığında da bize yardım ediyorlar, aynı 
sigorta gibi. Bunun, ben, bir el açarak, dilenerek 
ilâç temini cihetindeki, gibi sözlerin bana ve Bakan
lığıma, en azından bir ufak tariz de olsa üzücü bir 
şekilde yansıdığını da bilhassa arz ve ifade etmek 
istiyorum ama değerli Diş Tabibi meslektaşım bu 
sözlerimden sonra benim kusuruma bakmasınlar. 

Kendilerine de mesleğiyle ilgili, Sağlık Bakanı ola
rak güzel bir haber vermek istiyorum; Diş Sağlığı ve 
Ağız Cerrahisi adında, çok yakında, Bakanlığımızda 
bir Genel Müdürlük kurulması çalışmalarına baş
lanmış, hattâ bitirilmiş; bu personel umum müdür
lüklerinin teşkilinde büyük bir değişikliğe girilmezse, 
zannederim Nisan aylarının sonuna doğru değerli bir 
genel müdürlüğümüzle halkımızın diş sağlığına hizmet 
vermeye yine devam edeceğiz. 

Ancak, yine ilaç mevzuunda, içinde bulunduğu
muz döviz sıkıntısı yakın bir gelecekte giderilmediği 
takdirde hammaddeleri büyük ölçüde yurt dışından 
ithal edilen ilaçların üretim dar boğazları doğuraca
ğını da kabul ediyoruz. Bu nedenle ilâç sorununa 
köklü ve uzun vadeli önlemlerle çözüm getirmeye 
çalışmaktayız. Ülkemizde hammadde üretimini yay
gınlaştırmak ve çoğaltmak, satmaldığımız hammad
deleri daha kolaylıkla ithal etmek, ilâç üretimine 
kamu organizasyonu ile katkıda bulunmak öngördü
ğümüz Önlemler arasındadır. 
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Tüm vatandaşlanmızm parasız ilaçlan ile sağlık 
güvencesine kavuşturulabilecek yeni bir kuruluşun 
ülkemizdeki ilâç tüketimini yaklaşık olarak dört misli 
artıracağını hatırlayacak olursak bu önlemlerin; yani 
ithaldeki kamu kuruluşlarının bu ithale yardımcı ol
malarının ve yetersiz kapasite ile çalışıp da Ulusu
muzun ilaç ihtiyacını temin edemeyen fabrikalarımıza 
yardımcı olmak üzere Devlet tarafından da ilaç imal 
eden fabrikaların kurulmasını öngörmekteyiz. 

Vatandaşlarımızın yaşlılık çağlarını huzur içinde 
geçirebilmeleri için ihtiyarlık, bakım ve dinlenme 
yurtları i!e çalışan anaiann çocuklannm bakımı için 
kreşlerin sayılan süratle artınlmaktadır. Korunmaya 
muhtaç çocuklar için çocuk yuvalan çoğaltılacak ve 
bunlann beden ve ruh bakımından sağlıklı yetişebil
mesi için gerekli tedbîrler alınacaktır. 

Cumhuriyet Senatomuzun değerli üyeleri, 
Sizlere gelecekte hizmetin daha verimli oknası için 

yapmayı tasarladığımız işleri ana hatlanyîa dile ge
tirmeye çalıştım. Ancak, şunu bilhassa belirtmek iste
rim ki, diğer çok değerli konuşmacı arkadaşlanmızın 
hemen hemen hepsinin değindiği bir husustur, Ba
kanlık Bütçemizin Genel Bütçedeki oranı şu anda 
°/o 2,7'dir. Bir değerli konuşmacı arkadaşım bunu °/0 

3,8 olarak söylediler. Şunu hatırlatmakta fayda görü
yorum, Genel Bütçede yapılan % 5 kısıntı neticesin
de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bütçesi 
Konsolide Bütçeye nazaran % 2,87'dir. Bu bahsetti
ğim sağlık hizmetlerini gerektiği şekilde, çağın bu
günkü koşullarına uygun olarak, muassır medeniye
tin aynı seviyesinde getirebilmek için bir bütçeye ba
kacak olursak, Konsolide Bütçemizin % 16'sımn Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Koruyucu hekimliğe istediğimiz bir şekilde yak

laşık olarak eğildiğimiz anda, Konsolide Bütçenin 
% 10'umın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve
rilmesi gerekmektedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından çok şey isteniyor. Beni bağışlayınız, çok 
az veriliyor; fakat bununia beraber ne verilmişse, ne 
verilecekse ve ne aîabileeeksek, Ulusumuzun fertleri
nin sağlığı için gereken her türlü imkânı kullanıp, fe
dakâr ve vefakâr personelimizin de buna katkısıyla 
hep beraber hizmete yılmadan devam edeceğimizi de 
bilhassa arz ve ifade ediyorum. (CHP sıralarından al
kışlar). 

Bu finansman açığı, görülüyor ki Devletin katkısı 
dışmda Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı için bir 
kaynağı da öngörmektedir. Bu kaynağın Sosyal Si

gortalar Kurumunda haîen uygulamnakta olan sigorta 
sisteminin sağlık bölümünün daha da millet çapma 
yayğınlaştınlmasıyla gerçekleştirebileceğini umuyorum 
ve bunun olumlu bir yol olacağına inanıyoruz. Bu
nun için de çalışmalara başlamış durumdayız ve bu
nun için ulusal sosyal sağlık hizmeti adı altında yeni 
bir kanun tasansı oluşturmaktayız, yakın zamanda 
bitecek. Bu kanun tasarısında gene! sağlık sigortası 
ile sosyalizasyon kanunu iç içe mütalaa edilmekte ve 
tam süre kanununun da tatbikatı bu kanunu yürüte
cek olan personele indirildiği takdirde, bu üç kanun 
tasarısı eğer lütfedilirde Yüce Parlamentomuzun de
ğerli üyeleri tarafından kabul buyurulursa ben bura
da naçiz bir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınız ola
rak bu sağlık davasının % 50'sinin halledüeçeğine 
inanmanın huzurunu taşımış olacağım. Bununla gele
cek şeref ve bununla gelecek huzur da sizlere ait ol
muş olacaktır. 

Değerli Başkanım, sayın parlamenterler; 
Bakanlığımda çalışan Müsteşardan, iç hizmetler

deki personele kadar, Yüce Parlamentonun kabul ede
rek verdiği maddi imkânları en iyi şekilde değerlendi
rerek milletimize daha iyi düzeyde bir sağlık hizmeti 
sunacağımızı Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkan 
ve üyelerine duyurmayı görev sayıyorum. 

Yüce Ulusumuza ve hepinize sağlıklar, mutluluk
lar dileğiyle saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi sorulara geldik. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Müsaade ederseniz arkadaş
larımın değindikleri bazı hususlara cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Hayhay efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Sayın Başkan ve değerli par
lamenterler; 

Müsaade ederseniz burada bazı suallere cevap 
vermek istiyorum değerli konuşma cilamı isimlerine 
değinerek. 

Sayın Vehbi Ersü Beyefendiye çok teşekkür ede
rim, cidden güzel noktalara değinmişlerdir. Efendim, 
sosyalizasyondaki önerilerini şöyle kabul ediyorum : 
Sosyalizasyonla hem korunma, hem de tedavi edici 
hizmet iç içe önerilmiş bir şekilde devam etmektedir. 
O bakımdan bütün hepsini zaten kapsayacaktır. Ya
ni, koruyucu hekimlik konusunda işin detayına iner
sek, koruyucu hekimlik veya tedavi edici hekimlik 
ayn ayn değiL Sosyalizasyon kanunu tasarısını lüt
feder de kabul buyurursanız, ikisi iç içe büyük bir 
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hizmet şeklinde ulusumuza yansıtılacaktır. Tabiî tam 
süre hakkında söylediği sözlere, diğer bütün arkadaş
larımın değindiği bu güzel sözlere aynen katılıyoruz. 
Yalnız hazırlama, getirme bizden, lütuf buyurup da 
kabul etme de zatıaîilerinizin yüksek takdirleriyle ola
caktır. 

Verem hakkındaki o ilaç Nifosin'dir. Bu ilaç gel
miştir. Döviz darboğazında olduğumuzdan biraz bu
nun da tabu eksikliğini çekmekteyiz. Yokluğunu de-
ğü, eksikliğini çekmekteyiz. 

Bu arada ilaç mevzuu açılmışken şu kürsüden şu
nu da 'ifade edeyim ki, şeker hastaları için çok önem
li bir ilaç olan Ensülin dün 30 bin adet olarak ithal 
edilmiştir, yakında piyasaya hemen çıkmak üzeredir. 
Hemen yakında da bir 30 bin daha Ensülin gelecek
ti*. Çünkü, ben piyasada bulunup da Sinonimi olma
yan ilaçlar üzerinde duruyorum. Yoksa, grup ilaçları
nın her birinin olup da, birinin etiketinin olmadığı 
bir ilaç eğer yok denirse, bunu ilaç yökluğuyla değer
lendirmiyorum, sayın arkadaşlarım. 

Keza, çok değerli meslektaşım Sayın AP Sözcüsü 
Diş Tabibi Muzaffer Demirtaş'ın üniversiteler ve he
kim üretimi hakkındaki sözlerine aynen katılmakta
yım. Fevkalade yerinde bir noktaya temas etmiştir. 
Zaten Türkiye'de hekim yokluğunun nedenini şöyle 
izah edeyim : 40 bin hekime ihtiyacımız var. Bunun 
23 binini halen çalıştırmaktayız. Dışarıdaki hekimle
re de bu arada temas edeyim. 

Efendim, dışarıda bulunan hekimlerimiz 1 600 
adettir. 20 bin hekim açığı olan bir ülkede dışarıdan 
1 600 hekimin getirilmesiyle uğraşarak sağlık prob
lemlerimizi halletmek biraz tuhafça olur; ama gel
mesinler mi?.. Buyursunlar, gelsinler ve değerli ar
kadaşımın dediği gibi biz hekime Türkiye'de laydc ol
duğu sosyo .-! ekonomik seviyeyi bulahm, verelim, 
sonra diyelim ki, «Arkadaş, gel vatanına hizmet et.» 
Buna da aynen iştirak ediyorum. 

Diş hekimliği hakkındaki önerinize de katıldığı
mı ve tatbik edildiğini de tekrar arz ediyorum. 

Rehabilitasyon hakkındaki sözlerinize de yine ka
tılıyorum» Değerli bir hekim arkadaşımız çok güzel 
görmüşler. Ankara'daki Rehabilitasyon Hastanesinin 
durumu meydandadır. Bununla beraber İstanbul'da 
da bir rehabilitasyon hastanesi yapımı bitmiştir. Zan
nederim önümüzdeki senenin ortalarında bu hastane
yi açmak imkânına sahip olacağız. 

Buyurduğunuz full - time gibi, sosyalizasyon ve 
genel sağlık sigortası gibi hususlar ve yine yaprima-
sındaa şikâyetçi olup da yapılmadığım söylediğiniz 

sağlık hizmetleri de bu kanun taşanlarının yasalaştı
ğı şekilde ancak yapılabileceğini de ayrıca arz ve ifa
de ediyorum. 

Sayın kardeşim Senatör Dr. Ergün Ertem, büyük 
bir vukuf ve hekimlik nosyonunun gerektirdiği bilgi 
ile sağlık sorunlarına eğildi, bizlere yol gösterdi, ışık 
tuttu. Kendisinin dediği şekilde bir tam süre kanunu 
(Aynen burada sıraladığınız şekilde Sayın Ertem) ha
zırlanmıştır, Hükümet/n takdirine arz edilmiştir, ta
sarı olarak Yüce Meclislerimize indirilecektir. Bu şe
kilde büyük görüşle yapıcı tenkitlerinizden dolayı 
şahsım ve Bakanlığım adına size saygılarımızı ve sev
gilerimizi diğer konuşmacı arkadaşlarımız gibi sunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hocam, Hekim Başvekillerin ikincisi çok değerli 

Irmaksın sözlerinin de önemle ele alınacağım ve Ba
kanlığımız teşkilatındaki değişiklikler hakkındaki öne
rilerine aynen katıldığımı, kendilerinin de fikirlerine 
danışılarak bu hususta çok yakında tatbikata geçile
ceğini de kendilerine arz ve ifade ediyorum. 

Değerli Muş bağımsız Senatörümüz İsmail İlhan 
Beyin sözlerine katılmamak elden gelmiyor. Ancak, 
değerli senatörümden şunu bilhassa istirham etmek 
istiyorum ki, istatistiklerde yanılıp yanılmadığınızı 
bilmiyorum; ama sizin söyledikleriniz doğrudur. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakam olarak teyit ediyorum 
rakamları. Bakanlığımda aynı istatistikler vardır. Bu
nun haricinde size başka zamanlarda başka rakam
lar verilmişse, onu bilemeyeceğim efendim. 

Muş Devlet Hastanesi bir göğüs hastalıkları hasta
nesi olarak açıldı; fakat tabii özür dilerim, Hükü
metlerin devamlılık prensibine uymak isteyen bir ar
kadaşınız olarak bunun neden böyle olduğunun eleş
tirisine geçmeyeceğim. Yakında, poly alan dediğimiz, 
bütün hastalıklara bakan bir hastane şeklinde, inşal
lah beraberce Muş'a gidip o hastaneyi 1978 senesinin 
ortalarını biraz geçerek sekizinci ayında falan açma
ya gayret edeceğiz. Bunu da size ve değerli seçim böl
genize iletiyorum. 

FuH - time meselesinde, doktor adedinin mev
zuundaki sözlerinize de aynen katılıyorum. Yalnız, 
bundan ayn halen 150 yataklı bir Devlet Hastanesi 
de vardır Muş'ta. Bu hastanede de çalışma var; ama 
sadece iki hekimle çalışma var biliyorsunuz. Rotas
yonla zannederim 5 veya 6 gün sonra bir arkadaşı
mızı da Muş'a hizmet etmek üzere göndermiş durum
da olacağım. Bunu da size bilhassa arz ve ifade edi
yorum efendim. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Çok değerli ve çok sevdiğim, her zaman bize yol 

gösterici olan Sayın İskender Cenap Ege'nin büyük 
bir vukufla yüksek yöneticilik seviyesindeki bildir
miş olduğa önerilerini çok* dikkatle izledim ve çok 
şeyler de öğrendim, benim için çok faydalı olmuş
tur. 

Yalnız bir noktaya ben de aynen katılmak istiyo
rum. Bazı yerler vardır ki, buralarda politika olmaz. 
Kişinin sağlığının mevzubahis olduğu yerlerde ise hiç 
oİJiıaz. Tamamen bu duygunuza katılıyorum Sayın 
Ege ve bu sağhk müessesesine kimler politika sok-
rrraşsa s:zin gibi ben de takipçisiyim onların ve bun
dan sonra da takip edeceğim. (CHP sıralarından al
kışlar). 

Değerli Saym Karaağaçîıoğlu'nun fikirlerim izle
dim. Çok doğru önerilerde bulundular. Genel olarak 
istekleri nazarı dikkate ahnacaktır. Genel istekleri 
arasında sağlık turizmi mevzuu vardır. Bunun için de 
dört gün evvel Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanımız 
Coşkun'la bu sağhk turizminin nasıl gerçekleştirilece
ği ve nasıl yönetileceği hakkında üst seviyede, yani 
bakanlar seviyesinde görüştük ve işi komisyonlara ha
vale ettik. Bunun halkımıza en iyi şekilde iletilmesi 
için gereken yapılacaktır. Buna zatıalinizin seçim böl
gesinde bulunan Afyonkarahisar'm değerli tesisleri, 
çamur banyoları, sıcak su tesisleri, termal tesisleri ve 
ıneiii-eketimizin bu şekilde çıkıp da senelerdir heba 
edSİen, boş yere akan suları bir şifa kaynağı olarak 
değerlendirilecektir, Bu benim esasen hekim olarak 
bir ödevim, bir borcumdur. Bunu yapmak için gere
keni yapacağım, çalışacağım. Cenab-ı Allah bize in
şallah buna yapmak fırsatı verir. 

BAŞKAN — Saym Bakan, müddetiniz doldu efen
dini. Daha sorular var. 

SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Bitti efendim. 

Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ede
rim, Sayın Başkana ve Cumhuriyet Senatomuzun de
ğerli üyelerine saygılar sunarım efendim. (Alkışlar). 

Sorularınıza cevap vermek üzere bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşlarımız sorular 
sormuştur. Bunları okutacağız, zapta geçirteceğiz. Ar
zu ettiklerinize burada, istediklerinize yazılı olarak 
cevap verebilirsiniz. 

Sorulan okutuyorum efendim. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Sağhk Bakam tara

fından cevaplandırılmasını arz ve rica edeıim. 
Kastamonu Senatörü 
Ali Münir İslâmoğlu 

1. Sağhk kurullarının, bilhassa büyük şehirlerde 
halk hizmetlerini aksatmaması için büyük tesislerden 
anılmasını düşünür müsünüz? 

2. Son günlerde müesseselere giren politikayı ta
vizsiz şekilde tasfiyesini, tamirini halledecek misiniz? 

3. Ful! * time'i tazminat yerine part - time, Full -
time çalışmayı mukavele ile istihdamı tercih etmez 
misiniz? 

4. Hastane başhekimlerinin salahiyet ve mesuli
yetlerini tevsi hususunda ne düşünürsünüz? 

5. Hastanelerin milyonlarca lira değerinde âlet 
mezarlığı haline geldiği bir vakıadır. Bunlar hakkın
da ne düşünürsünüz? 

6. Büyük şehirlerde müteaddit tesislerimiz var. 
Buralarda ekmek ve çamaşır sorunlarının bir yerde 
ikmalini nasıl karşılarsınız? 

Saygılarımla. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Efendim, çok değerli Doktor 
Ağabeyim müsaade ederlerse kendilerine yazdı ola
rak bunu arz etmeyi istirham edeceğim» bana bunu 
bağışlasınlar. 

BAŞKAN — Tabii efendim, o sizin hakkınız. 
Diğer soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağhk Bakara tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
Türk kodeksi çalışmaları ne safhadadır ve ne za

man ikmal edilecektir? 
Saygılarımla. 

Konya 
Muzaffer Demirtaş 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Efendim, bu çalışmalara baş-
ianıîmışhr, devam ediyor. Zannederim bu yılın sonu
na doğru bu işi ikmal edip ıttılaınıza sunacağız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Diğer soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanının aşağıdaki so-

rulanmı cevaplandırması için aracılığınızı dilerim. 
Saygdarunîa. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
| Hüsamettin Çelebi 
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Sorular : 
1978 Hac mevsimrnden önce Orta Doğu ülkele

rinde Kolera olduğu haberleri yaygınlaşmış, Yüksek 
Sağlık Şûrası bu yıl Hacca gidişlerin yasaklanmasını 
kararlaştırmıştı. Şûranın o kararlarına uyulmamış
tır. 

1. Yüksek bir uzmanlık kurulu olan Yüksek Şû
ra kararlarına uyulmasını zorunlu kılacak bir yasa 
değişikliğini düşünüyor musunuz? 

2. 1978'de Hac mevsiminde Türkiye'den kaç kişi 
gitmiştir? 

3. Ödenen döviz miktarı ne kadardır? 
4* Hac dönüşünde sağlık yönünden tehlikeli olayr 

laıa, kolera şüphesi veren hastalıklara rastlanmış mı
dır? 

5. Suudi Arabistan'da yüksek dozajlı ilaçlarla 
koleranın güncel tehlike olmasının önlendiği; ancak 
1977'de Hacca gidenler arasında Ueride kolera belir
mesi tehlikesinin mevcut bulunduğu, mikrop taşıyan
ların olduğu yazılmıştır. Bu haberler doğru mudur? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Efendim, bunun bazı incele
melerle verebileceğim cevaplar kısmım Sayın Çelebi 
müsaade ederlerse yazılı olarak kendilerine vereyim. 

Bir güncel konuya değinmek istiyorum yalnız. 
Hac'dan dönen hacıların üzerinde; 11 ilde yapmış ol
duğumuz muayenelerde 48 adet portör'e rastlanmış
tır, Yani, vaka kolera değil; fakat kolera mikrobu 
bu kişilerin bağırsaklarında bulunmuştur. Yalnız kor
kulacak bir durum yoktur. Kolera tamamen bugünkü 
tıbbın ve Türkiye'de bulunan sağlık teşkilatımızın de* 
ğerli çalışmasıyla durdurulmuş ve kontrol altına alın
mıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Diğer bir soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkan, 
Sağlık Bakanının sorularımı cevaplandırmasını ri

ca ederim. 
Saygılarımla. 

Afyonkarahisar 
Ahmet Karayiğit 

1. Afyon vilayetinde sosyalizasyon, tatbikatı 1978 
yılında başlayacak mı? Altyapı tamamlandı mı? 

2. Trafik kazalarının fazlalığın nedeniyle bir ilk 
yardım merkezi Afyon'da Bakanlıkça düşünülüyor 
mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

10 . 2 . 1978 O : 1 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Efendim, kendileriyle beraber 
Afyonkarahisarh parlamenter olarak çalıştığımız za
man (Sayın Karaağaçh da dahildir). Afyonkarahisar'' 
da sosyalizasyonun bir an evvel gerçekleştirilmesi 
için büyük çabalarda bulunmuş ve bunu zaten plana 
c'dırmıştîk. 

Şimdi, naçiz kardeşiniz hasbelkader de olsa, bu 
işin başındadır, tatbikatçısıdır. Afyonkarahisar'da sos
yalizasyon 1978 senesinde başlatılacaktır ve hatta 
başlama çalışmaları da bitirilmiş, yakında tayinlere 
dahi geçeceğiz, 

Arz ederim. 

Trafik hastanesi için tabii ki, bir şey düşünmek
teyiz. Günde 500 -> 690 otobüsün gelip geçtiği bir 
merkez olan Afyonkarahisar'da böyle bir; beyin cer
rahı, göğüs cerrahı ve değerli ortopedistlerle müceh
hez küçük çapta da olsa, ilk müdahaleyi yapacak bir 
trafik hastanesi veyahut Devlet Hastanesine bağlı 
ufak bir seksiyon şeklinde bunu gerçekleştirmeyi dü
şünmekteyiz ve çalışmaları da başlanmış durumda
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Diğer bir soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakandan sorduğum sualleri size kolaylık 

olsun diye ilişikte saygı ile sunuyorum. 
Ankara 

Ergün Ertem 
Sorular : 
1. Sstmamn yayılmakta olduğu bölgelerde yoğun 

mücadele için araç, gereç ve personel ihtiyacı nedir? 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu ihtiyacı karşı
layacak olanaklara sahip midir? 

2o Hekimlerin belli i s t idam ölçülerine göre yur
da dağdabilmesâ için ne gibi önlemler düşünmektesi
niz? 

3. Sağlık Bakanlığı hizmetinde oîan 52 bin has
ta yatağı full - time kapasite sayılabilecek % 70 do
luluk oranına sahip midir? Değilse, hangi nedene bağ
lıdır. 

4. Sağlık ocakları ortalama normlara göre hasta 
başvurusunu karşılamakta mıdır? Sosyalleştirmenin 
yayıldığı illerde sağlık ocaklarının yıllık muayene iş
lemi ne orandadır? Eksiklik varsa, nedenleri. 

5. Düşündüğünüz sağlık hizmetleri için ayrılan 
bütçe payı yeterli midir? 
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6. İlaç kalite kontrolü ne şekilde yapılmaktadır 
ve Bakanlık ne düşünmektedir. 

7. İkinci MC Hükümetinin beş ayhk dönemi 
içinde personel nakli ve boş kadrolara tayin sayısı 
nedir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Efendim, suallerin birçoğu
na zannederim demin konuşmalarım esnasında değin
miştim. Müsaade ederlerse Saym Dr. Ergün Ertem, 
orada değinmediğim sorularına kısaca cevap vereyim. 

Efendim, Ergün Beyin sıtma hakkında söylediği 
husus tamamen doğrudur. Ben daha da enterasan bir 
rakam vereyim. 1972 senesinde 100 olan sıtma hasta
sı adedi 1977 senesinin sonunda 115 bindir. Bu, kor
kunç bir artış. 

Sağlık Bakanlığı olarak eKmizden gelen tedbirle
rin alınması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. 
Bunların giderilmesi için şu anda elimizde bulunan 
imkânlar yeterli değildir. Çünkü, hekim olan arkadaş
larım çok iyi biliyorlar ki, artık sıtmayı taşıyan ana-
folin DDTden müteessir olmadığı bir aşikârdır. Dı
şarıdan «Malation» isminde kokusuz yeni bir cinsin
den ilaç getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de 
1 milyon 200 bin dolar civarında bir döviz yine Sağ
lık teşkilatı tarafından bize sağlanmıştır. Bunu getirt
tik ve daha sonra da diğer bölümlerini de getirtece
ğiz. 

Bunun haricinde kinin de plazmodileri öldürmü
yor. Ona da alışmışlar; yani sıtma mikrobu dediğimiz 
plazmodileri kinin de öldürmüyor. Onun için de bu 
hususta yeni çıkmış plazmosil ve sair gibi ilaçların 
da yine ithal yoluna girdik. Dünya Sağlık Teşkilatıy
la ve Sıtma Savaşla ilgili bölümleriyle, Danimarka' 
daki Propel Enstitüleriyle, Hamburg'taki Propel Ens
titüleriyle bu hususta yakm temaslarımız ve görüşme
lerimiz devam etmektedir. Bu şekilde sıtmanın ilaç 
ve diğer bu şekildeki öldürücü ensektisit dediğimiz 
maddelerini temin etme çabasındayız. 

Bunun haricinde 10 biyolog; yani maleryelog de
diğimiz biyologa, 10 tane de hekimin malarya üzerin
de büyük kurslar görerek, bu işi iyi öğrendikten son
ra bölgelere gönderilmesine ihtiyaç vardır. 3 bin ka
dar geçici personele altı aylık bir savaş için gerek var
dır. Bu 3 binin üzerindeki personelin sürveyanhğmı, 
yazıcılığını ve amirliğini yapabilecek seviyede diğer 
bir 500 personele daha ihtiyaç vardır. En azından 
250 tane jeep veya römorklu vasıtaya da ihtiyacımız 
vardır ki, biz bu sıtma savaşının, Cenab-ı Allah'ın 
da lütufîarıyla üstesinden gelebilelim. 

Yalnız şunu arz etmek istiyorum : Bakanlığımız 
bu tedbirleri hemen düşünmüş, nasıl olacağını, ne ya
pılacağım bir karara bağlamış ve bunların temini 
için gerekil atılımlarda bulunmuş ve çoğundan da he
men temin edilmek üzere gerekli anlaşmaları bitirmiş; 
bugün, yarın zannediyorum bunlar temin edilecek. 
Halen şu anda eskiden Adana'da hulunupta Fakülte
ye bir an için devredilmiş olan Sıtma Enstitümüz tek
rar geri alınmıştır, Fakülteden ve müsteşar muavini 
seviyesinde bir arkadaşımız oraya gönderilerek bu 
kadroyu orada gerçekleştirmek ve yerleştirmekle meş
guldür. Adana'da kurulacak bu büyük Sıtma Ensti
tümüzden bütün Türkiyemize sıtmayla savaş ekiple
rini yayarak, bu melhuz hastalığı da, bundan evvel ol
duğu gibi, yine yeneceğimiz umudunu taşıyorum. 

Diğer sorulara cevap vermiş bulunuyorduk. Yal
nız ilaç kalite kontrolü günümüzde pek iyi yapılama
maktadır. Ancak, İstanbul'da fevkalade güzel teçhiz 
edilmiş elektronik aletlerle mücehhez yeni bir bina
mız bitirilmiştir. Zannederim birkaç aya kadar bu 
ilaç kontrol binamızın açılışım yapacağız ve ilaçları
mızı'daha iyi kontrol etme imkânına sahip olacağız. 

Efendim, İkinci MC Hükümetinin beş ayhk dö
nemi içinde Bakanlığımda yapılan personel nakli sa
yış; 4 bindir. Bunun dışında da boş kadrolara 3 bine 
yakın atama yapılmıştır. Ceman 7 bin kişidir. 

Arz ederim efendim. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ye Meh-

rae-: ye... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bakanlığın mev

cudu kadar tayin yapmışlar... 
SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Yağma 

Hasan'm böreği 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — İsterlerse kendilerine isim 
isim de hepsini teker teker bildirebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sorular bitmiştir efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Saygılar sunarım efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın senatörler, 1978 mali yılı Devlet Hava Mey

danları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu ta
sarısını açık oylarınıza arz etmiştik. Oyunu kullan
mayan sayın üye var mı?... Yok. 

Oylama İşlemi bitmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

474 — 



C. Senatosu B : 28 10 . 2 . 1978 O : 1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 704 386 000 

BAŞKAN — Efendim, bu 101 nci kodla iîgili bir 
önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eklenen 

Program kodu : 101 
Alt program : 0ı2 
Ödenek türü : 1 
Faaliyet proje : 002 
Harcama kaüemi (Yüzler) : 500 

(Onîar) : 510 
Eklenen miktar : 2 0)00! 0€>0 
Düşülen 

Program kodu : 113 
Alt program : 0/2 
Ödenek türü : 1 
Faaliyet proje : 0C1 
Harcama kalemi (Yüzler) : 500 

(Onlar) : 590 
Düşülen miktar : 2 000 0<M> 
Cetvelde gösterilen ödeneğin aşağıdaki gerekçe 

ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

İzmir Kocaeli 
Kâmran Erkmenoğîu Dr. Abdullah Köseoğlu 

İçel Manisa 
İsm&iî Çateüoğlu M. Fahri Dayı 

Aydın Tekirdağ 
Sadettin Demirayaik Hayri Mutmcuoğhı 

Ankara 
Ergün Ertem 

Gerekçe : 
Bakanlığın ek idare binası Mayıs aynıda bitece

ğinden 77 oda ve 4 adet yemekhanesinin demirbaş 
alımı için. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Komisyon ve Hü
kümet bu önergeye katılıyorlar mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Gider a r t ına 
nitelikte değildir. Katılıyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — K a t ı y o 
ruz, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Cari harcamalar... 
Maşallah. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Siz % 90'ım har
cadınız, biraz da biz harcayalım. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Dört 
bin tayinde konuş. 

BAŞKAN — Değişikliğiyle beraber 101 nci prog
ram kodunu yeniden okutuyorum. 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetîeri 706 386 CC0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Koruyucu Sağlık Hizmetleri 
ve Sosya&ştirme 2 840 041 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Ana - Çocuk Ssğhğı ve Aile 
Planlaması 240 772 CCOı 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Yataklı Tedavi Kurumlan 3 7C8 385 OCD 
BAŞKAN — Sayın senatörler, biraz evvel prog

ram kodu 101, 2 000 OOıö düşülmek gürelliyle kabul 
ed&mşti. 113 ncü program kodunu, 3 708 385 0£0 TL. 
oîarcik oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul' eöiSmıişîsir. 

BöKim Lira 

114 Sosyal Hizmetler 354 766 COO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılmayan Transferler 45 000 0$0 
BAŞKAN — Bölümü oylanm-
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 
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Tümünü cetveîleriyle hirBtte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul &&• 
iniştir. 

2. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1175; C. Senatosu : 
1,1548) (S. Sayısı : 752) 

BAŞKAN — Efendim, şjmdi 1978 mali yılı Hu
dut ve Sahiller Sağlık Gene! Müdürlüğü Bütçesinin 
maddelerini okutuyorum. 
Hudut ve Sahiller Sağîifc Genel Müdürlüğü 1978 Ydı 

Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Hudut ve Sahi2er Sağlık Genel Mü

dürlüğüne 1978 mali yılında yapacağı hizmetler için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (27 330 (KÎG) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 
B - Cetveli 

Bölüm Lira 

1C1 Genel Yönetim ve Destek 
H i z m e t l i 5 867 0€*Q 
BAŞKAN — Bölümü oylarım
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

l î l Uluslararası İlişkilerden Doğan 
Bulaşıcı Hastalıklardan Ko
runma - 20 148 M® 
BAŞKAN — Bölümü oylarım
za sunuyorum. Kabu3 edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

903 Hizmet Programılarma Dağı
tılamayan Transferler 1 315 CflO 
BAŞKAN — BöMimü oylarım
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi (A) işaretli cetveliyle beraber oy
larımza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul atme-
yenler,., Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-
dürlüğüiiün gelirleri, bağlı (B) işaret! cetvelde gös-
teriiilği üzere (27 330 C€0) lira olarak tahmin edil
miştir. 

Geür 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 25 CCl <NM 
BAŞKAN — Bölümü oylarım
za sunuyorum. Kabul edenîer... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 254 CÖO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 2 C75 C00 
BAŞKAN — Bölümü oylarım
za sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edihnişt'r. 

2 nci maddeyi (B) işaretli cetveliyle beraber oy
larımza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Gen^l Mü
dürlüğünce 1978 mali yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin iteeî hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi (C) işaretli cetveliy-
le beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterümTıştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen Kanun ve Kanun hük
mündeki kararnamelerin uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği 
takdirde, (B) işareti cetvelin ydı içinde gerçekleşen 
gelir fazlalarım karşılık göstermek suretiyle (A) işa
retli cetveldeki tertiplerdeki ilgili ödenek miktarları
nı artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeye (A) ve (B) ismetli 
cetvellerle beraber oylarımza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Sayın üyeler, şu anda saat 12,40» Bu Bütçenin 
müzakeresi bitmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

Şimdi, Gümrük ve Tekel Bakanağının Bütçesi 
görüşülmesi iktiza ediyor. Biliyorsunuz bir grup söz
cüsünün konuşması 25 dakikadır. Ne önerirsiniz bil
miyorum? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Uygun 
görürseniz, öğleden sonra devam edelim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Saat 13, 45'te toplanmak üzere oturumu kapa

tıyorum. 
Kapanma Saati : 12,40 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 13,45 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Sallhoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S.Ü.), Mehmet Kıhç (Gaziantep) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

1. — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar- \ 
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52, Cum
huriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

B) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

4. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu 1/551) (S. Sayısı : 
755) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesinin müzakerelerine başlayacağız. Yalnız ondan 
önce, bir açık oylamanın neticesini ıttılaınıza arz ede
ceğim: 

1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanun tasansma 122 sayın üye 
katıînıış, 74 kabul, 48 ret; kabul edilmiştir. 

Efendim programımız gereğince Gümrük ve Te
kel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzakerelere br.ş-
Iıyoruz. 

(1) 729 S. Sayılı basmayan 7 . 2 . 1978 tarihli 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Cumhuriyet Ha'k Partisi Gıupu adına Sayın Mus
tafa Fahri Dayı. Buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA MUSTAFA FAHRİ 
DAYI (Manisa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri, Sayın Bakan; 

Konuşmama başlamadan önce, grupum ve şah
sım adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değer
li üyeleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1978 mali yıîı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Haîk Partisi Senato Gru-
punun görüşlerini sunmaya çalışacağım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, ü'kenin ekonomik, 
sosyal ve turistik gelişiminde büyük katkısı olan bir 
Bakanlıktır. Gün geçtikçe ilerleyen topiunı koşul
larına paralel olarak, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
ülkenin sosyal ve ekonomik yapısındaki yeri daha 
etkin bir hale gelmektedir. Gümrük ve Tekel Bakan-
hğı 1931 yılında kurulmuş, 9 . 10 . 1935 gün ve 2825 
sayhı Teşkilât Kanunuyla bugünkü kuruluşunu ikti
sap etmiştir. 
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Bu Bakanlık, bütçeye geniş gelir sağlayan, çiftçi
yi, üreticiyi, tüketiciyi, sanayiciyi, ihracatçıyı, ithalât
çıyı, turisti ilgilendiren önemli bir bakanlıktır. Bu 
Bakanlık, bir yönüyle gelir toplayıcı, bir yönüyle 
turistik konularla iştigal eden, bâr yönüyle tütün, is
pirto ve ispirtolu içkiler, çay gibi ürünlerin endüstri 
sahaları ile doğrudan ilgili olan bir Bakanlıktır. 

Bu Bakanlığın diğer bir görevi de, iştigal ettiği 
endüstri sahasına giren tarım ürünlerinin destekleme 
alımlarıdır. 

Sayın senatörler: 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının çeşitti görevleri 

ve iştigal sahaları hakkındaki görüşlerimizi zama
nın elverdiği nispette arz etmeye çalışacağız. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı gümrükler 
teşkilatı üzerinde görüşlerimizi şöylece ifade ede
biniz: Gelişen ekonomik ve sosyal koşulara uy
gun bir gümrük politikası izleme zorundayız. Ül
kemizin döviz kaynağımızın önemli bir bölümünü 
sağlayan ve dış ülkelerde çalışan, sayüarı milyonu 
aşan işçilerimiz sık sık gümrük kapılarından yurda 
giriş ve çıkış yapmaktadırlar. Ulaşım olanaklarının 
artması, organize toplu seyahatlerin yaygınlık ka
zanması karşısında gümrük politikamızın da günün 
koşullarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
Gümrükte görev yapan görevlilerin eğitim düzeyi
nin düzeltilmesi, kurs, seminer ve diğer eğitici yol
larla gerekli formasyonun verilmesi üzerinde duru
lacak önemli noktalardan biridir. 

Değerli senatörler; 
Gümrüklerle ilgili diğer bir konu da gümrük ge

lirlerindeki kaybolmayı asgari hadde indirebilmek 
için daha geniş kapsamlı denetime önem verme ya
nında, kaçakçılığı takip ve ortaya çıkarmada etkin
liği artırmak ve kullanılan metot ve malzemenin de 
çağın gereklerine uygun hale getirilmesiyle mümkün 
olur. Kaçakçılık ile mücadele sınır ve kıyı bökele
rinde oturan yurttaşlarımızın refahını gözeten ted
birler de uygulanarak etkin bir biçimde mücadele 
etmek gerekir. 

Saym senatörler; 
Bugün yurdumuzda kaçakçılığın Güneydoğu sı

nırında yapılandan çok fazlasının deniz yoluyla 
ve TIR kamyonlarıyla yapıla geldiği bilinen bir 
gerçektir. Buna rağmen Güney ve Güneydoğuda ka-
çakçıliğın önlenmesi gayesiyle 350 bin dönümlük 
tarıma elverişli münbit bir saha mayın döşenmek su
retiyle âdeta o bölge halkı cezalandırılmak isten

miştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi, Demokratik Parti ve bağımsız millet
vekillerinin oluşturduğu Ecevit Hükümeti Progra
mında Güney ve Güneydoğudaki mayınlı sınır top
raklarının maymlardan arındırılarak bölge köylüle
ri yaranna tarım toprakları olarak değerlendirileceği 
vaadini memnunlukla karşılamaktayız. 

Değerli senatörler; 
Hazine gelirlerine önemli katkıda bulunan, yarat

tığı istihdam hacmiyle büyük bir kitleye hitap eden, 
iş olanakları sağlayan Tekel Genel Müdürlüğü, Ba
kanlık bünyesinde önemli bir yer işgal etmektedir. 
Tekel Genel Müdürlüğü tütün, ispirto ve ispirtolu iç
kiler ve tuzu tekel monopol sistemiyle, tekel dışın
da ka!an bira, şarap ve kibrit gibi maddeleri ise öze! 
hukuk hükümlerine göre yönetmektedir. 

Saym senatörler; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi nedeniyle tü

tün ve çay konusuna da değinmek isterim. Tütün ve 
çry üreticilerinin sorunlarını ve ekonoanıimizdeki ye
rlisi belirleyebilmek için kısa da olsa tarım üretici
lerinin ortak sorunlarına değinmek gerekir. 

Tarıma son derece elverişli geniş topraklara sa-
h"p, nüfus artış hızı ve geçimini tarımdan sağlamak 
durumunda olan ülkemizde tarımın ihmali düşünü
lemez. ÜHkemıizde taranın ve tarım ürünlerinin sav-
sdklanıması, dengeli ve hakça bir gelişmeyi önler. 
Taran ve tarım ürünlerine gereği kadar önem ver
memek bir ölçüde ülkemizin bağımsızlığının güven
cesini de sarsar. Ülkemizin hızla bağımsız bir sana
yi toplumu durumuna gelmesiyle birlikte tarımsal 
verimliliği ve üretimi artırıcı önlemlerin alınması 
için gerekli çabanın gösterilmesi zorunludur. Ülke
mizin koşullarına göre taranın ihmal edilerek sınai-
leşme ne derece haksız, sağlıksız, adaletsiz bir kal
kınma yolu ise, üreticiyi, köylüyü savsaklayan tarı
mı geliştirme politikası da o derece sağlıksız bir kalu 

kınma biçimidir. 

Saym üyeler; 
«Tarımın ve çiftçinin korunması» başlığını taşı

yan Anayasamızın 52 nci maddesi, «Devlet, taran 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlen
dirmek için gereken tedbirleri alır.» demektedir. Geç
miş Cephe hükümetleri Anayasanın bu amir hükmü
ne riayet etmemişler, nüfusumuzun % 64,2'sini teş-
k'l eden çiftçilerin gerçekten alın teri mahsulü olan 
ürünlerini değerlendirmemişler, tanm üreticilerinin 
hakkı olan milli gelirdeki paylarını almalarına ma
ni oîmuşîardır. Bugün için nüfusumuzun % 64,2'si 
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geçimini tarımsal üretim yoluyla sağlayacak, ülke
miz ihracat gelirinin % 75-80'i tarım ürünlerinin ih
racıyla eîlde edilecek, buna karşılık tarımla uğra
şanların geçimini tarımla eMe ettiği gelir ile sağla
mak durumunda olanların nasibine, milli gelir da
ğılımında diğer sektörlere oranla 5 kat daha düşük 
gelir isabet edecek. Bu adaletsiz gidişe eîbette dur 
demenin zamanıdır. 

Sayın üyeler; 

Tütün destekleme alımları ve koruma ergisiyle 
fiyat saptamanın gerekleri ve amaçları üzerinde dur
mak isteriz. 

Destekleme alımları ve taban fiyat, ortalama fi
yat saptamanın amaçları ekonomik ve sosyaldir. Bun
lar, üreticinin emeğini değerlendirmek, üretimi teş
vik etmek, genel ekonomiyi geliştirmek, dengeli ge
lir dağılımım sağlamak gibi amaçlardır. Alıcıya na
zaran çok zor durumda olan, zaruret içinde bulunan 
üreticinin alıcı ile karşı karşıya kalması halinde alı
cının insiyatifine tabi olması sonucu doğar. Yara
tıcılığın ve üreticiliğin kaynağı oîan emek desteksiz 
kalırsa, gerçekten hakkı olan değere kavuşmazsa, 
insan kişiliğinin oluşmasında ofoımlu biçimde kat
kıdan mahrum olur. Gerçek ve etkili bir destekle
me alımı hem sosyal bakımdan üreticiyi korur, hem 
üretimi teşvik eder ve hem de dengeli gelir dağılı
mını sağlar. Bu ilkeler yalnız tütün ve çay alımları 
için değil, bütün destekleme alımları için geçerlidir. 

Sayın senatörler; 

Bugün ülkemizde 54ü 480 aile geçimini tütün zi-
raatînden sağlamaktadır. Her tütün ekici aileyi 4 nü
fus olarak kabul edersek, 2 061 920 kişi geçimini tü
tün ziraatinden sağladığı anlaşılmaktadır. Bugün 
540 480 tütün ekicisi ailenin beklediği şudur: Üreti
cinin alın terini, emeğini değerlendiren bir baş fi
yat, ortalama ve taban fiyat uygulaması, hızlı alım, 
tütünün derhal tesellümü ve bedelinin tediyesidir. 

Geçen yıl Birinci Cephe Hükümetince uygulanan 
tütün politikası üreticiyi perişan ermiştir. Eğede tü
tün piyasası 1977 yılı Şubat ayının sonunda açıîm;ş, 
üretici umut ettiği fiyatı bulamamış, bundan ayrı 
olarak tekel alımları yavaş gitmiş, tekel, aldığı ürü
nün tesellümünü geciktirmiş ve üreticiler ürünlerinin 
'bedellerini çok geç alabilmişlerdir. 1977 Haziran ayın
da işbaşına gelen ve o tarihte güvenoyu aîamaımş 
Ecevit Hükümeti, Eğede tütün üreticilerinin tütünle
rinin bedellerini ödeme ile karşı karşıya kalmıştır. 

Sayüı senatörler; 
Öyîe inanıyor ve ümit ediyoruz ki, Üçüncü Ece-

viî Hükümetinin Programında da belirtildiği gibi, 
tarımda üretimi artırıcı etkin, ekonomik, toplumsal 
ve teknolojik çözümlerin yanı sıra köylülerin geli
rini artırıcı ve gelir dağılmalarında olumsuz etkile
ri giderici, üretimi yönlendirici bir destekleme po
litikası uygulanacak, geçen yıl güç durumda kalan 
üreticilerin bu duruma düşmemesi için tüm önlemler 
alınacaktır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde 286 800 hektar sahaya tütün ekilmek

te, 540 480 aile geçimini tütünden sağlamaktadır. 
Bu yıl ülkemizde 554 735 ton tütünün, tütün piyasa
sına arz edilmek üzere üretici elinde var olduğu tah
min edilmektedir. Bu yılki 254 735 tonluk rekoltenin 
136 609 tonu Ege, 20 500 tonu Marmara, 49 800 to
nu Karadeniz ve 47 835 tonu da Şark ve diğer bölge
lere aittir. 

Geçen yıldan kalma, yalnız Teke! elinde 2C5 636 
ton stok tütün bulunraaiktadir. Ku stok miktarı geçmiş 
yıllara oranla en yüksek stok miktarıdır. Cephe hü
kümetlerinin tütün üretici ve tütün alıcısı memleket-
îerin durunı!arım gereği gibi tetkik etmemesi, tü
tün ihracatının gerektirdiği gerçekçi önlemleri za
manında almaması sonucu tekel elinde büyük mik
tarda stok birikimine yol açmış, Ecevit Hükümetine 
her alamda olduğu gibi tütün konusunda da Cephe 
Hükümeti büyük sorunlar bırakmıştır; ama bu so
runlar üstesinden gelinemeyecek sorunlar değildir. 
Biüllnç'i, ülke yararına, üretici menfaatlerini koruyan 
bir üretim ve ihraç politikası ile bu sorunlar kısa sü
rede halledilebilir. 

Sayın üyeler; 
1974'ten bu yana tütün ihracatını tetkik ettiği

mizde ihracatımızda bir gerileme olduğu müşahade 
edilmektedir. Şöyle ki: 

1974 yılında 112 384 ton tütün ihraç edilmiştir. 
1975'te 70 679 ton tütün ilıraç edi'eb'ViT'ştir. 1976' 
da 70 038 ton tütün ihraç edilmiş, 1977'de ise 40 226 
ton tütün ihraç edilebilmiştir; ancak tekelin 1977 
yılında dış ülkelere ihraç için bağlantısını yapıp he
nüz sevkedemediği 17 300 ton tütün 1977 ihraca
tına dahil değildir. 

Görülüyor ki; özellikle son 'ki yıSda tütün ihra
catında bir gerileme meydana gelmiştir. Bu gerileme 
sonucu tekel 1978 tütün piyasasına elinde 2C5 636 
ton stok tütünle girmektedir. Bilhassa son iki yılda 
dolar sahasına ve AET'ye dahil ülkelere olan tütün 
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ihracatımızda büyük düşmeler olmuştur. Geçmiş 
Cephe hükümetlerinin tutarsız ihraç politikaları 
sonucu tütün ihracatımızda bu gerileme meydana 
gelmiştir. 

Yıllık tütün ihracat gelirimiz ihraç miktarına pa
ralel olarak 140 milyon dolar ile 282 milyon dolar 
arasında değişmektedir, tyi bir ihraç politikası, ye
ni pazarlar sağlama gayretleri yıllık tütün ihracat 
gelirimizi 3 milyon doların üzerine rahatlıkla çıka
rabilir. 

Saym senatörler; 
Tütünde tekel baş fiyat ilân eder ve buna göre 

diğer fiyatlar saptanır. Kanımızca tütünde baş fiyat 
kadar ortalama ve taban fiyat da büyük önem taşı
maktadır. Ası! olan ortalama fiyatın üreticiyi tat
min eder, onun alın terini değerlendirir düzeyde ol
masıdır. Geçen yıl gerek ortalama fiyatın düşük ol
ması, gerekse Tekelce tütün tesellümünün geciktiril
mesi, ödemelerin temmuz ayına kadar sürmesi üre
ticiyi perişan duruma düşürmüştür. Bu yılkı piyasa
nın Tekelce üreticinin emeğini değerlendiren bir alım 
politikası ile hızlı alım, hızlı tesellüm ve hızlı tediye 
prensipleriyle yürütüleceğine inanmaktayız. 

Tekel Genel Müdürlüğünce iç tüketime uygun 
ve yeterli miktarda tütün ve sigara endüstrisine de
ğer verileceğine inanmaktayız. Son yıllarda sigara 
fabrikalarının sigara tüketimine cevap veremediği 
gerçeği ortadadır. Bu hususun Bakanlıkça nazara 
alınacağına inanmaktayız. 

Sayın senatörler; 
Çay konusunda da bir nebze durmak isterim. Tro

pik ve suptro pik iklim bitkisi olan çay ülkemizin, 
Karadeniz Bölgesinin Doğu kıyışımda dar bir sahil 
şeridinde yetişme ortamı bulmuş ve bilhassa son 25 
yıl içerisinde gösterdiği büyük aşama ile yöre halkımn 
geçim kaynağı haline gelmiştir. Bugün Karadeniz 
Bölgesinin Doğu'da Sovyet hududundan başlayan ve 
Batı'da Fatsa'ya kadar uzayan alan içerisinde, sahil 
şeridinde 502 876 dekar sahada çay üretilmektedir. 
Çay üretilen sahanın 345 137 dekarı Rize, 97 259 de
kan Trabzon, 45 850 dekarı Artvin ve 14 624 de
kan da Giresun ve Ordu illeri hudutlan içerisinde kal
maktadır. 

Bugün için 127 320 üretici aile geçimini çay üreti
minden sağlamaktadır. 1976 yılı itibarıyla ülkemizde 
üretilen yaş çay miktarı 300 933 tondur. Bugün çay 
üreten bir ülke olmamıza rağmen, yaş çayı gerektiği 
kadar işleyecek kapasitede fabrikamız olmadığından, 
bu-üründen gerektiği kadar yarar sağlanamamaktadır. 

[ 1963 yılından itibaren her yıl ortaya çıkan üretim faz
lalığı, yurt dışına dökme çay olarak ihraç edilmekte
dir. Paketli çay ihracı ise çok cüzi miktarda olup, 
miktar bakımından önemli haiz değildir. Temelde ih
racata dönük bir politikanın çayda bugüne değin uy
gulanmaması nedeni ile dış ülkelerdeki çay piyasasına 
süratli olarak girilememiştir. 

Saym senatörler; 
Çay bahçelerinin büyüklüğü, ortalama 3-4 dekar

dır. Beş dekardan fazla olanların oranı ise % 20'nin 
altındadır. Çay üretimi bu nedenle üreticinin çoluk 
çocuğuna ve ailesi ile uğraş vererek sağladığı bir ta
rım üretimidir. Çay üreticisinin almterinin değerlendi
rilmesi, emeğinin karşılığını alabilmesi için gerekli 
önlemlerin alınması zaruridir. 

Çay üreticilerinin yüzü ilk defa 1974'te Ecevit 
I Hükümeti zamanında gülmüştür. 1974'te bir yıl önce-
j sine oranla % 50 fark verilerek yaş çayın kilosu 625 
I kuruşa alınmış, omdan sonraki artış oranları 1974'e 

nszaran düşmüştür. Toptan eşya fiyatlarındaki üretim 
I maliyetlerindeki artış nazara alınarak üreticiyi tatmin 

edan, onun emeğini değerlendiren bir fiyatın saptan-
I ması gerekir. 

I Sayın üyeler; 

I Hükümetimizin, yalnız tütünde, çayda değil, tüm 
tarım ürünlerini destekleme alımlarında üreticinin 
emeğini değerlendiren, üretimi teşvik eden, genel eko
nomiyi geliştiren, tarım sektörü aleyhinde oluşan ge
lir dağılımını adaletli ve dengeli bir hale getirecek ta
ban fiyatı politikası uygulanacağına inanmaktayız. 

I Değerli senatörler; 

I Konuşmama son vermeden evvel bir hususu daha 
arz etmek isterim. Bunu titizlikle takip edeceğine ve 
üzerine eğileceğine inandığımız Sayın Tekel Bakanı-

I miza durumu arz etmek isterim. 

Gerçeklik derecesini bilmemekle beraber Ankara 
gümrüklerinde bugün üç TIR kamyonu dolduracak 
miktarda plastik iğine, tıpta kullanılan şırınganın ol
duğu söylenmektedir. Bunun, Van depremi esnasında 
geldiği bildirilmektedir. Doğruluk derecesinin tahkik 
edilerek bunun hangi firma tarafından gönderildiği, 
kimin adına geldiği, gerçekten Ankara gümrüğünde 

I usun zamandan beri bekleyen; tıpta kullanılması ge
reken plastik şırıngaların var olup olmadığını Saym 
Bakanımızın her halde tahkik ederek, gerekirse tah-
kîlcatını yapmışsa şifahi, değilse ileride yazılı olarak 

[ bu hususu cevaplandırırsa menimin olacağız. 
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Sayın senatörler; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin ulusumuza, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına hayırlı olmasını diler, 
grupum ve şahsım adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mustafa Fafa-
ri Dayı. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Öznıuın-
cu, buyurunuz efendim. 

Sayın Özmumcu, müddetiniz 25 dakikadır; şu 
anda saat 14.10'dur. 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU 
(Kütahya) — Saym Başkan, sayın senatörler; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuzdayım. Sözlerime başlarken Adalet Par
tisi Grupu ve şahsım adına hepinizi saygı ile selam
larım. 

Sayın Başkan; 
Peşinen şu noktayı tespit etmek durumundayız ki, 

bu Bakanlığın çeşitli kademe ve genel müdürlükleri
ne kadar çok çeşitli ve ibret verici isnatlar söylenti
ler ve hatta yayınlar vardır. Öyleyse bu bakanlık 
üzerinde yürütülecek müzakerelerde çok dikkatli ol
mamız gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonunda bu bakanlığın mü
zakerelerini başından sonuna kadar takip ettim, im
kân olsa da komisyon zabıtlarım bu kürsüye getire-
bilseydim. Hepinizin parti farkınız, görüş ve anlayış 
farkınız ne olursa olsun, hayret ve dehşet içerisin
de kalacağınızdan hiç şüphem yoktur. AP si bütün 
iftira ve yalanlara rağmen doğrunun ve hakimin ya
nındadır. Yalana, hırsızlığa, kaçakçılığa ve her tür
lü ahlaksızlığa karşıyız. Namuslunun ve dürüstün ya
nındayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, gerek ekonomik ve 

toplum hayatının çok hassas yönlerini ilgilendirmesi, 
gerekse dış dünya ile temas noktasını teşkil etmesi 
itibarıyla son derece önemli görevleri bulunan ve 
gün geçtikçe bu görevleri büyüyen ve önem kazanan 
bir bakanlıktır. Gümrük konusu özellikle sadece 
Türkiye'nin ithalat gümrüğünü ilgilendiren yönleri 
itibarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin dış dünya 
ile olan ilişkilerini, giriş ve çıkış kapılarını ve Tür
kiye'nin 10 bin kilometre uzunluğundaki sınırlarının 
gümrük bakımından kontrolü gibi çok geniş bir sa
hayı ve konuyu içerisine almaktadır. Bu konunun bir 
diğer yönü de, Türkiye'ye gelen turistlerin kapılarda 
ve limanlarda karşılaştüdan muamelelerdir. Bu te-
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mas anı, ilk intiba olduğundan senelerce unutulma
maktadır. Yalnız yabancıların değil, dışarıda bugün 
aile fertleri ile birlikte sayılan milyonun üstünde bu
lunan işçilerimizin geliş ve gidişleri her zaman mem
leket çapında bir olay olmaktadır. Bu hususta bir çok 
ithamlar mevcuttur. Ama, bir gerçek de ortadadır ki, 
bugün Türkiye'nin gümrük kapılan ne yeterli sayıda
dır, ne de işçilerimizin özellikle bulunduktan ülkele
rin gümrük kapılan ile mukayese edilebilecek nizam 
ve düzendedir. Bir vatandaşın kendi memleketine gi
rip çıkması bir ıstırap kaynağı olmaktan çıkarılma
lı, kurtanlmalıdır. 

Kazanılan tecrübelerle son yıllardaki sayın ba
kanların gösterdikleri hassasiyet ile şikâyetlerin ço
ğu ortadan kalkmıştır; ama yine de yeterli değildir. 
Buna süratle çare bulmak gerekir kanısındayız. 

Gümrük kapılarındaki muameleler basitleştiril
meli ve personel eğitilmelidir. Bu hususta personel 
yetiştirecek bir okulun açılmasına süratle gidilmeli
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Asıl önemli bir noktaya, kaçakçılık konusuna 

gelmek istiyorum. Kaçakçılık artık bugün Türkiye 
için en önemli hale gelmiştir. Kaçakçılık bir mana
da hudut anarşisi demek olmakta, Türk kanun ve 
milli menfaatlerinin kendi hudutlannda korunmama
sı demektir. 

Kaçakçılık hudut düzenini sarsmakla kalmamak
ta, ekonomimizi de altüst etmektedir. Amerikan si
garası kaçakçılığı ve etrafında sürdürülen iddialar 
herkesçe bilinmektedir. Bunun tütün tarımı ve siga
ra istihsaline yaptığı etkiler bir yana, Devletin pres
tiji üzerine olan etkileri ve nihayet büyük sıkıntılarla 
elde edilen döviz kaynaklarının dışanya gitmesi gi
bi sakıncalan da vardır. Bu konuda son Deniirel Hü
kümetinin almış olduğu başarılı neticeyi burada şük
ranla yad etmek isterim. Herkes gördü ve tespit etti 
ki, Türkiye'de bir ara özellikle CHP nin 20 günlük 
Hükümeti zamanında büyük boyutlara varan Ame
rikan sigara kaçakçılığı âdeta işportada ve her köşe 
başında satılır hale gelmişken, beş aylık Hükümet 
döneminde ciddi bir şekilde kontrol altına alınmış
tır. Kaçakçılıkta en mühim konu silah kaçakçılığı
dır. Silah kaçakçılığı Türkiye'ye karayollanndan ve 
TIR'lar vasıtası ile ve deniz yolu ile girmektedir. 
Silah kaçakçılığı ülkemizde son günlerde büyük bo
yutlara ulaşmıştır ve her geçen gün de artmaktadır. 
Bunun çeşitli misalleri vardır. Mesela Edirne'den 
girdikten sonra İstanbul yakınlannda bulunan birkaç 
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vagon dolu kaçak silah Türkijre'ye nasıl girmiştir? 
Buma kimler yardım etmektedir? Her halükârda Tür
kiye'de imal edilmeyen, hatta Türk ordusunun elinde 
dahi bulunmayan yabancı ve özellikle sosyalist men
şeli silahların bu memleket anarşisinde yer aldığı dü
şünülecek olursa bakanlığın bu sahada sorumluluğu
nun çok olması gerekmektedir. 

Bütün bunlardan sonra her halde modern tekno
lojinin de artık gümrük muhafazasına sokulması 
gerektiği açık olarak ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarını; 
Hükümet değişikliği ile beraber hatırlanacaktır 

ki, üzerinde en çok münakaşa edüen konu, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı konusu olmuştur; ve bakanlığa 
arzu edilen bir şahsın getirilmesi yolunda dış çevrele
rin büyük gayret sarf ettikleri Türk kamuoyunda ve 
basında yer almıştır. Bunlar sebepsiz değildir. Bun
lar hakkında Sayın bakanın beyanları olmuştur. Ak
sini ispat edeceklerini iddia etmişlerdir. Ancak şunu 
da açıkça söylemek gerekir ki, kendi siyasi haya
tındaki tutamları bu konuda bize güven vermemek
tedir. Bilhassa... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — At 
martini.. 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU (De
vamla) — Bolaro olayında Sayın Bakanın Kalkavan 
soyadlı akrabalarının aktif rollerini ibretle takip 
etmeliyiz; ve bu hususdaki düşüncelerimizi de bu 
olaylar bilhassa teyit etmektedir. Kendilerinin nasıl 
şartlarla Parlamentoya geldikleri 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sen nasıl gelmiş
sin? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sen na
sıl gelmişsin? 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU 
(Devamla) — Nasıl şartlarla istifa ettikleri.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, yerinizden 
müdahale etmeyin. 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU 
(Devamla) — Değerli arkadaşım... 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Beyefendi şahsiyat 
yapıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, sizi ilgilen
dirmez; Bakan cevabını verir Beyefendi; siz müdahil 
misiniz? 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Grup adına konu
şuyor. 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU (De
vamla) — ..Lütfen, lütfen, cevabım veririm.. 
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BAŞKAN — Rica ederim.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Seçimle gelen 

hangi şartlarla geliyor? Bunu bir anlatınız. 
BAŞKAN — Rica ederim beyefendi. 
AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU (De

vamla) — ..Nasıl istifalarım geri aldıkları ve nasıl 
şartlarla tekrar bu makamda.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sizin 
yaptıklarınızı tatbik ettik bu konuda. 

BAŞKAN — Nalbanîoğhı, lütfen efendim. 
AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU (De

vamla) — ..Gözükerek karşımıza çıktıkları herhalde 
siyasi hayatımız halamından üzerinde durulacak bir 
hadisedir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öğrettiniz.. 
BAŞKAN — Lütfen beyler, yerlerinizden mü

dahale etmeyin, Tüzüğümüzde böyle bir madde var 
mı? 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU (De
vamla) — .. Herhalde bu olay, yeni bir Hükümet 
bakımından da övünülecek bir olay değildir. Hatta 
Sayın Bakanın siyasi hayata girişleri normal olmak
la beraber, Hükümete intikal şekilleri siyasi bir 
kaçakçılık vakıası olarak nitelendirilebilir. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Bunlar hep sizin 
marifetleriniz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizden öğrendik 
bu marifetleri. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — İyi tatbik ettiniz. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-

sar) — Kötü emsal olmaz; kötü idi de niye yaptı
nız? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizi kurtarmak 
için yaptık. 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU (De
vamla) — Buna karşı büyük itirazlar olacağını da 
sanmıyoruz. Siyasi kaçakçılık örneğini en acı şekil
de veren bir kimsenin, diğer sahalardaki kaçakçı
lıkta müessir olabileceği hususunda da hiç şüphe yok 
ki hepimizin ve Türk toplumunun endişeleri mev
cuttur. Bunu bu kürsüden ifadeyi bir borç biliyo
ruz. İşgal edilen bir mevkiin işgal şekli güven ver
meyince bunun icraatının da güven vermeyeceği açık-
hr. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Hâlâ acısını unuta
madılar. 

BAŞKAN — Beyefendiler, lütfen. Böyle bir 
müzakere şekli yoktur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Soruyorlar, söy
lüyoruz. 
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BAŞKAN — Devam ediniz efendim, devam edi
niz. 

Sayın Unsal, yapmayın Allahaşkına. 
NÎYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Soru soruyorlar, 

söylüyoruz Beyefendi. 
BAŞKAN — Mecbur musunuz söylemeye Bey

efendi? 
AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU (De

vamla) — ..Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye'ye Bulgaristan'dan veya başka ülkeler

den gelen göçmenler 2510 saydı Kanun gereğince 
yurda girişlerinde azami 12 bin liralık mal getire
bilmektedirler. Bu ise onları mağdur durumda bı
rakmaktadır. Bu Kanunda gerekli düzeltmeler sü
ratle yapılmalıdır. Sayın Bakan bunun yapılacağını 
da Bütçe Komisyonunda izah ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tekel Genel Müdürlüğü, bu Bakanlığın en bü

yük kuruluşudur. Her yıl yaratmakta olduğu eko
nomik değer, birçok KİT'lerin üzerinde bir sevi
yededir. Bu Genel Müdürlüğün faaliyetleri döner 
sermaye ile yürütülmekte ise de, bugünkü şartlarda 
ekonomik esaslara göre götürülmesine imkân verdiği 
söylenemez. Bu şartlar düşünüldüğünden son Demi
re! Hükümetince bu idarenin KİT haline getirilmesi
ne ait kanun tasarısı Yüce Meclislere sunulmuştur. 
Bunun bir an önce kanunlaşmasını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yıl tütün piyasasının açılmasının gecikmesi 

üreticiyi müşkül duruma düşürmüştür. Bugünkü Hü
kümetin kuruluşu olan 5 Ocaktan bugüne kadar 34 
gün gibi, kısa sayılmayacak süre geçmiştir. Bu 
müddet üretici için mühim bir süredir. 

Tütün müstahsilinin emeğini değerlendirmede 
Adalet Partisi Hükümetleri daima müstahsili mem
nun etmiştir. Bugünkü şartlar altında tütün fiyat
ları ne olacaktır, Sayın Bakan bu hususta ne düşün
mektedir?.» Bunları söylerken baş fiyattan ziyade 
ortalama fiyat ne olacaktır, bunu kastediyoruz. 

«Hayatin, % 35 ila % 40 pahahlaştığmı» bir 
Hükümet üyesi açdtça ifade etmiştir. Bu ifadeler, 
televizyonda, radyoda, basında yer almıştır. Buna 
göre fiyatlar ne olacaktır?.. Kanımızca, baş fiyatın 
70 liradan aşağı olmamasını dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her sene, tonlarca çayın yakıldığı bilinmekte

dir. Bu hususta gerekli tedbirleri, çay bölgesinin 
bir Parlamenteri olan Sayın Bakanın halledeceğine 
inanmak isteriz. Ancak Bütçe ve Plan Karma Ko

misyonunda, «Üretilen çayların değerlendirilmesi, 
heba olmamasını teminen kurulacak 17 çay fabrika
sının finansmanı için Adalet Partili Komisyon üye
lerince 250 milyon liralık ödeneğin bütçeye konul
masını talep eden önerge» maalesef, üzülerek be
lirtelim ki, iktidar kanadınca reddedilmiştir: 

Yakılan çayların değeri 500 milyon Türk lirası, 
reddedilen ödenek, 17 çay fabrikası için 250 milyon 
Türk lirası. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 25 se
ne durdunuz, son sene faaliyete geçiyorsunuz. 

BAŞKAN — Saym Nalbantoğlu her defasmda 
müdahale ediyorsunuz. 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU (De
vamla) — Değerli arkadaşım, siz de bu Devletin 
bir memuruydunuz. Siz de bu memleketin bir par
lamenteriydiniz; gerekli ikazınızı yapmak zorunday-
dınız, onu yapsaydınız. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hiç kimseye ce
vap vermeyiniz, siz bir konuşmacısınız. 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU (De
vamla) — Bu da yukarıda izhar ettiğimiz temenninin 
gerçekleşeceği hususunda bizi şüphe ve ümitsizliğe 
düşürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazı bölgelerde çay yok, sigara yok ve bilhas

sa bazı sigaralar yarım yarım çıkıyor. Sayın Ba
kanın, nazarı dikkatini çekmek isterim. Vatandaş 
bunlardan şikâyetçidir; gerekli tedbirlerin alınmasını 
diliyoruz. 

Saym Başkan, sayın senatörler; 
Adalet Partisinin görüş ve dileklerini bu kür

süde dile getirdim. Değerli arkadaşlarım sataştılar, 
neden sataştıklarım kendilerine bırakıyorum. Doğ
rulan söylemek istiyoruz; bu duygularla Adalet Par
tisi Grupu ve şahsım adına hepinizi yürekten selam
larım. (AP şuralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Özmumcu. 
Efendim, bizdeki kayıtlara göre, grupları adına 

söz isteyen başka grup olmamıştır. Şimdi, şahıs
ları adına konuşmalara geçiyorum: 

Saym İsmail İlhan, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, Cum

huriyet Senatosunun değerli üyeleri, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının sayın mensuptan; 

Hepinizi saygı ile selamlanın. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

grup sözcüleri görüşlerini bu yüce kürsüden dile 
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getirdiler. Bir bağımsız üye olarak aynı konuda gö
rüşlerimi belirtmek için söz almış bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan grup sözcüleri, kaçakçı
lık konusuna değindiler. Ben, daha ziyade Doğu 
Anadolu'da her gün giderek artan silah kaçakçılığı 
üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. 

Bilhassa, geceleri Diyarbakır ve Mardin taraf
larından bizim Muş'a, kaçakçılar, katırlar üzerinde 
silah taşımaktadır. Herkesin bildiği Malazgirt olay
larında, Malazgirt'in Doğantaş köyünde kullanılan 
ve değeri 50 bin Türk lirası olan bu silahlar, işte bu 
şekilde kaçakçılar tarafından o zavallı vatandaşlara 
satılan silahlardır. 

Malazgirt Doğantaş köyünde 19 kişinin ölümü, 
13 kişinin yaralanmasıyla neticelenen bu olaydan 
hemen sonra oraya gittiğimde köylülerle temas ettim. 
Köylüler, «12 tane oğlum var, her oğlumun birer 
silahı vardır, ben silah taşımaya mecburum. Çünkü, 
ben eğer bu silahları almazsam, komşumla aramda 
herhangi bir hadise olursa, ben haliyle, bu durum
da kendimi müdafaa etmeye mecburum. Madem ki, 
Devlet beni müdafaa edemiyor, öyleyse ben kendi
mi müdafaa etmeye mecburum» diyor. Peki, «Ya
sak, nasıl taşırsın» dedim. «Eğer silahı bende ya
kalarsa Devlet beni cezalandırır; ama vatandaşla 
aramda bir hadise olursa, vatandaş beni öldürür, 
hiç olmazsa hapiste yatmak, ölmekten daha iyidir» 
dedi. Bu bîr gerçektir. Onun için Sayın Bakanın, 
Hükümetin bir üyesi olarak bu konuda yardımcı ol
malarım istirham ediyorum. 

Sayın Bakandan bir ricada daha bulunuyorum. 
Malazgirt Aktuzla'yı şu anda içinde bulunduğu ilkel 
çalışma durumundan kurtarmasını istiyorum. (Bu
radan birkaç defa bu konuyu dile getirdim.) İlkel 
metotlarla çalıştırılmakta, elektriği yok, kalorifer 
tesisleri yok, bu tuzla ocağı tamamiyle ilkel bir du
rumda. 

Tuzla civarında bulunan köylülere tanınmış olan 
belli bir kontenjan var; fakat tuzlanın aşağı - yukarı 
500 metre uzağında bulunan bir köylünün, mutlaka 
26 kilometre uzağında bulunan Malazgirt'e gidip, 
oradan tuz alması lazım geliyor. Aradaki müteahhit
lerin kaldırılması için vatandaşın doğrudan doğruya 
kendisine tanınmış olan kontenjan tuzun, Tuzla'dan 
alınması konusunda yardımlarını istirham ediyorum. 

Geçen yıl, tuz sıkıntısı çekildi, bu hususta İnşal
lah bu yü böyle bir sıkıntı çekmeyiz; Sayın Bakanın 
bu hususta tedbirli davranacaklarını zannediyorum. 
Bunu da belirtmek istiyorum. 

Muş köylüsünün en çok üzerinde durduğu iki 
ürünü vardır: 

1. Şeker pancarı, 
2. Tütün. 
1973 senesinden bugüne kadar, Gümrük ve Te

kel Bakanlığı, (ki, geçen sene de bu konuya değin
miştim.) Gerçekten Muş iline gereken kıymeti vermiş, 
vatandaşın biraz daha iyi yaşaması için elinden ge
len imkânı göstermiştir ve Muş'ta kaçakçılık ortadan 
kalkmıştır. Muş'ta tütün kaçakçılığı tamamiyle si
linmiştir. Bunu çok iyi bilen bir kimse olarak be
lirtmek istiyorum. 

Şimdi, yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Tütüne 
kıymet verilince, vatandaş, tütün ekimine önem 
vermeye başlamış, tütün işleme evleri, bakımevi, 
haliyle alım - satımı, bir sorun olarak ortaya çık
mıştır. Bu arada Muş halkı, bir sigara fabrikasını 
istemektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Dört yıldan beri, iş veyahut yatırım konusun

da bana başvuran hemşehrilerimin hiç birisinden 
partisini sormuş değilim. Yatırımları, işleri bu 
espiri altında takip etmişim. 

Bundan evvelki Hükümet zamanında Kızılağaç 
bucak merkezinde, 20 köyün bağlı bulunduğu Kızıl
ağaç bucak merkezinde bir tütün alım merkezinin 
açılması için girişimlerde bulunmuştum ki, Kızılağaç, 
Muş'un en çok, en kaliteli tütün yetiştiren bucağıdır. 
Objektif nedenler dolayısıyla, haliyle yalnız karar 
verlîmemişti, girişimlerimiz vardı. 

Şimdi haber alıyorum ki, o bucağa bağlı bir köy
den ba^i kimseler girişimlerde bulunmak suretiyle, 
bazı nedenlerle (Artık politik nedenlerle mi bilmiyo
rum?,,} bunu bucaktan ahp da bir köye kaydırmak 
istiyorlarmış. 

Sayın Bakandan istirham ediyorum. Gerçekten, 
teknik bakımdan nerede yatırım yapılması lazım geli
yorsa o hususta kararlarını bekliyorum. 

Tütün alımı mevsimine de değinen arkadaşlarımız 
oldu. Geçen yıl gerçekten Muş'ta tütün üreticisi sa
tıra esnasında çok sıkıntı çekmiştir. İki ay süre ile 
tütünlerini Maş merkezine taşımış, (Yalnız bir yerde 
'alım yapılıyor.) aylarca orada perişan olmuşlardır. 

Şimdi, Muş'ta bir eksper bulunuyor. Yalnız bu 
eksperin kontrolü altında alımlar yapılıyor. Alman 
tütünü, Muş'ta depolama imkânı olmadığı için Bit
lis'e göndermek lazım geliyor. Bitlis'te yer yok. Bu 
arada nakliyecilerin rolü oluyor. Nakliyeciler Erzu
rum'a gidecek, Erzurum'dan yük alacak, bu arada 
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Muş'tan geçecek ve haliyle bu suretle nakliye işi de 
normal rayında yürümeyince halk perişan olmuştur. 

Ben bu konuları bundan evvel Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı mensuplarına iletmiştim. Bu konuda Sa
yın Bakanın da yardımlarını istiyorum. Depolama, 
alım ve nakliye işlerinin gerçekten vatandaşı, bu için
de bulunduğu perişan durumdan kurtaracak şekilde 
hazırlanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müddetiniz doldu, lütfen 
bağlayın. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Tütün ekim sa
halarının genişletilmesi ve Bulanık, Malazgirt, Var
to'ya da kaydırılması konusunda Sayın Bakanın ve 
Bakanlık mensuplarının yardımlarını bekler, Bütçe
nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı mensuplarına ve 
aziz Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Söz sırası Sayın Şaban Demirdağ'da; buyurunuz 

efendim. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
Burada daha ziyade tütün üzerinde durmak isti

yorum. Kendi bölgemizi de fazlasıyla ilgilendirir. 
Ege tütün piyasası bu sene maalesef yine geç 

kalmıştır. Pazartesi günü açılacaktır. Halbuki, geç
miş senelerde Ege tütün piyasası Ocak sonunda 
açılırdı. Bu sebeple, Karadeniz tütün piyasası da, 
alışılagelmiş olduğu üzere Ege tütün piyasasından 
bir ay sonra açılacaktır ki, geç kalınmış olacaktır. 

Yalnız Tekel Genel Müdürlüğünün piyasa açıl
masından önce yapması icap eden birçok işler var
dır. Tütün tespitlerinin yapılması lazımdır. Tespit
ler zamanında yapılmadığı takdirde, piyasanın erken 
veya geç açılması hiç bir mana ifade etmemektedir. 
Piyasanın açılmasından önce tespitlerin asgari % 75 -
80'inin ikmal edilmiş olması icap eder. 

Halen Samsun bölgesinde; Bafra'da tespitlerin 
% 5'i, Samsun'da % 10'u, diğer ilçelerin de ise hiç 
biri yapılamamıştır. Büyük sıkıntılar doğacaktır. 

Depolama mevzuunda tedbirler alınamamıştır. 
Eksperlerin daha önceden Samsun bölgesine giderek 
tespitleri bir an önce ikmal etmeleri lazımdır. 

Seçim bölgemizde yetişen tütünler, değil Türki
ye'nin dünyanın en güzel tütünleridir. «Maden» is
miyle vasıflandırılır. Emsali hiç bir ülkede yoktur; 
fakat maalesef bu tütünlerimiz değerini bulamamak
tadır. Maden tütününün yetiştiği arazide başka hiç 

j bir tarım ürünü yetişmemektedir. Üreticinin başka 
hiç bir geliri olmamaktadır. Tek geçim kaynağı tü
tündür. Her türlü ihtiyacını tütünden temin ettiği 
para ile karşılar. Emeğinin değerini alamadığı takdir
de ailece tütün üreticisi perişanlık, yoksulluk, fuka
ralık içerisinde kalır. 

I Son iki seneden beri Sayın Demirel Hükümetle
rinin gösterdiği isabetli anlayış ve kararlarla tütün 

I üreticisinin yüzü gülmüştür. Bundan sonra da bunun 
I devamını temenni etmekteyiz. 
] Bölgemizdeki tütün üreticisi iki senedir borçtan 

kurtulmuştur. Son zamanlardaki fiyat artışları elbette 
I tütün üzerine de İntikal edecektir. Sayın Maliye Ba

kanımız, açıkça fiyatlarda % 35 - 40 oranında bir 
artış olduğunu beyan ve kabul etmektedirler. Bu du-

j ruma göre, geçen sene 62 lira olan Samsun tütün baş 
fiyatınm, bu sene asgari % 35 fiyat artışı kabul edi
lirse 83 lira 70 kuruş olmasında isabet olacaktır. 

I Üretici bu bedeli beklemektedir. 

I Tütün alımında sadece baş fiyat kesin bir mana 
I ifade etmemektedir. Birkaç üreticiye göstermelik baş 

fiyat olarak 80 lira, 90 lira, 100 lira da kilosuna 
verilebilir; ama bunun bir değeri olmaz. Şu sebep
le : Eğer vasati, ortalama değer baş değere, baş fiyata 

I yakın olmazsa baş fiyat etkisiz bir durumda kalır. 
I Bir de daha önce bahsettiğim depolama mevzuu 

önem taşımaktadır. Şayet kâfi miktarda depo yoksa 
tesellüm layıkı veçhile yapılamıyor. Müstahsilin üret
tiği tütün elinde kalmaktadır: Geç aylara, yazın sı
cak aylarına kadar kendi evinde kalmaktadır. Evsafı 
bozulmaktadır. Bu suretle, daha önce yapılan tespit
teki kalite yazın sıcak ayları nedeniyle bozulmakta-

I dır. Buna sebebiyet verilmemesi için depolama me
selesinin piyasadan önce, hiç olmazsa piyasa açıla
cağı güne kadar ilgililer tarafından tanzim ve hazır-

I (anmasında fayda vardır. 

I Burada bir noktaya daha temas etmek istiyorum: 
I Geçen sene bir yangın sebebiyle Rize'ye gitmiştim. 

Zevkle, şevkle üreticilerin çay alım merkezlerine 
çaylarını getirdiklerini müşahade ettim; fakat sahile 

i indiğimde kamyonlarla çayların denize döküldüğünü 
I görerek üzüldüm. Bu sene buna tedbir olarak, ar

kadaşım izah etti, Bütçe Karma Komisyonunda 17 
tane çay fabrikası yapılması için partimiz üyeleri ta
rafından verilen önergenin Bütçe Karma Komisyo-

I nunda kabul edilmemesi büyük bir hata olmuştur. 
İnşallah, temenni ediyoruz, Senatodan sonra Bütçe 
tekrar Bütçe Karma Komisyonuna gidecektir, burada 

I bu hata tashih edilmelidir. Yakılan çayların, denize 
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dökülen çayların senelik değeri 500 milyon lira iken 
17 tane fabrikanın değeri 680 - 700 milyon lira eder. 
Mutlaka bu fabrikaların yapılması lazımdır. 

Demin burada bir arkadaşımız, «Siz niye yap
madınız?..» diye Grup Sözcümüze oturduğu yerden 
beyanda bulundu. Çok fabrika yapıldı arkadaşlarım. 
Rize havalesine yapıldı; ama kâfi gelmiyor. İstihsal 
fazla, tüketim fazla. Bugün yine çay fabrikasına 
ihtiyaç vardır. Çay paralarının zamanında ödenme
sinde zaruret vardır. Üretici müşkül durumlarda 
kalmaktadır. 

Bir de kurutulmuş çayın depolaması mevzuu var
dır. Çay üretilen Rize bölgesinde kâfi miktarda de
po yoktur. Depo bulunmaması sebebiyle kuru çay
lar Giresun'a naklediliyor, Giresun'dan Espiye'ye 
naklediliyor, tekrar Rize'ye gidip evsafı tasnif edili
yor. Bu da hem fiyat bakımından artışlara sebebiyet 
veriyor hem de lüzumsuz yere Devlete yük ve israfa 
sebebiyet vermektedir. 

Burada sözlerimi bitirir, hepinizi saygıyla selâm
larım efendim. (AP ve MB Grupu sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Fethi Çelikbaş?.. Yok. 
Sayın Hayrettin Erkmen?.. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Saym 

Başkan, Demirdağ arkadaşımız arz edeceğim hususatı 
dile getirdiler. Ben vazgeçtim, konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Sayın Sabahattin Savcı?.. Yok. 
Sayın Yiğit Köker?.. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

öğrenmek istediğim hususlara ait bir soru gönderdim, 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Saym Ali Cüceoğlu. 
Buyurunuz efendim. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesiyle ilgili gö
rüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Evvela arkadaşlarımın da temas ettiği gibi, çay 
ve çay politikasından işe başlayacağım. Hakikaten 
yürekler acısıdır bu çay istihsali ve çay işlemesi me
selesi. Müstahsili korumak isteriz; taban fiyat politi
kası uygularız, istihsal ettiğimiz malı işleyip değer
lendirmesini beceremeyiz, bu Hazineye milyonlara 
mal olur. Tedbiri de maalesef bugüne kadar üzerin
de önemle durulup, alınmış değildir. Şu anda yeni 

bir zihniyetin işbaşına geldiği kanısı içerisinde oldu
ğum içindir ki, süratle bunların tedbirinin alınma zo
runluluğu ve bunun gereğinin yerine getirilmesi için 
bir hazırlığın olduğu inancı içerisinde bulunmakta
yım. 

Sayın bakanımız, bakan olmadan evvel Tirebo
lu -! Harşit Çay Fabrikasına uğramış, fabrika müdü
rüyle bir görüşme yaparak yoluna devam etmiş idi, 
onun peşinden de tesadüf ben uğramışım ve orada 
bu sorunu gereği gibi bakana naklettiğim fabrika 
müdürü söylemiş bulunmaktadır. 

Dar bir bölgenin müstahsili olan çay müstahsili, 
istihsal ettiği çayın mubayaasında yapılan işlerden 
mütevellit zorluklarla karşı karşıya kalmakta ve mu
bayaası yapılan çaylar da işlenemediği için imha 
edilmektedir. Küçük bir bölgede bin ton çay imha 
edildiğine göre ve çaya verilen para ile, Hazineden 
verilen para ile imha edileni karşılaştırdığımız zaman 
bunların büyük meblağlara ulaştığım tespitte güçlük 
çekmeyiz. Nedir bunun zoru? Bunun zorunluluğu şu
dur: Çayı aldığımız zaman derhal işleme mecburiyeti 
ve zorunluluğu vardır. Bunu yapamıyoruz. 

Arkadaşlar; 
Bunun için dövize lüzum yok. Benim yaptığım in

celeme ve araştırmada, bu tesisleri kurabilecek ma
kineleri Makine ve Kimya Endüstrisi imal edebiliyor 
ve Makine ve Kimya Endüstrisi bir İktisadi Devlet 
kuruluşu niteliğindedir, Devletin elindedir. Pekala 
hükümetler şimdiden programladıkları bu tesislerin 
imalini; yani yapımını Makine ve Kimya Endüstri
sine havale edebilir ve yapılan makinelerin montajı 
da kısa zamanda yapılabilir. 

İmha edilmesi nedeniyledir ki, kendi bölgemizde 
istihsal etmiş olduğumuz çayı, biz 200 - 300 liraya 
içmek zorunda bırakılıyoruz, imha edilen miktarın 
karşılığı da vatandaştan yine istihsal ediliyor. İmha 
edilmeden vatandaşlara verilen para, yine vergi ola
rak vatandaştan alınıyor. Vatandaş bu vesileyle iki 
defa soyuluyor; ama vatandaşa biz senede «Senin 
ürününe taban fiyatı verdik» diye karşılarına çıkıp 
övünüyoruz. 

Bizim burada vatandaşa yapacağımız hizmet, ça
yı gerçek değeriyle istihsal edip, vatandaşa sunabil
mektir ve bundan artan kısmı da iç istihlaki temin 
ettikten sonra dışa dönük bir ihracata yönelmektir. 

İstihsal imkânımız var, arazi mümbit; çay alabi
liyoruz, çayın kalitesi yüksek; ama işleyemiyoruz, 
denize döküyoruz. Bir yandan da darboğazlardayız, 
döviz ihtiyacımız var, ihracat yapamıyoruz. Bu, bu-
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güne kadar gelmiş hükümetlerin beceriksiz politika
larının sonucudur. İnşallah bundan sonra bu sonuç
la karşı karşıya kalmayız; çünkü yeni bir zihniyetin 
Hükümete hâkim olduğu kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın bakanımdan şurada bir konuyu önemle ele 

almasını istirham edeceğim: 
Vakfıkebir - Eynesil Tirebolu bölgesi hemen he

men en kaliteli çayı istihsal etmektedir ve bu çay 
işlenemediği için denize dökülmektedir. Tahmin edi
yorum, iki yıl evvel Eynesil ilçemizde bir çay fabri
kasının kurulması için planlamada bu husus plana 
alınmış idi. Geçen seneki bütçe sırasında da öğreni
yorum ki, plandan çıkarılmış ve başka yere nakledil
miş. 

Şimdi, küçücük bir atelye durumunda olan Har-
şit tesislerinde çay işlenemediğine göre ve bin ton 
çayı her sene denize döktüğümüze göre, mutlak su
rette bu bölgeye bir çay fabrikasının veyahut bir 
atelyenin kurulması zorunluluğu vardır ve bunun 
makinelerinin yapımı da pekala Makine ve Kimya 
Endüstrisinde yapılabilir, dövize de ihtiyaç yoktur. 
Süratle bunun ele alınmasını istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gümrüklerle ilgili duruma gelince : 
Sayın bakanın göreve başlamadığı bir dönemde, 

Bakanlık Cephe Hükümetindeyken çok keyfi tasar
rufların yapılmış olduğunu ve kasıtlı tayinlerin çüia-
nlmak suretiyle personelin metazori istifaya zorlan
mış bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Basın yazdı; 
hatta hatta kadrosu olmadığı halde; hatta kanunu 
müsait olmadığı halde birtakım komando tipi kont-
rollarm görevlendirildiği, müfettişlerin dahi ambar 
giriş kapılarına sokulmadığı söylendi ve bu organi
zasyonu yapan kişi, Sayın Bakan göreve geldiği za
man, yetkilerinden mahrum edildi; ama Cuma günü 
tekrar yetkilerinin verildiğini duyduk. Ne derece 
doğrudur bilemiyorum; Bakanla temas kuramadım, 
dün telefonla aradım görüşemedim, gece de işittiği
miz için bugün öğleden sonra buraya gelebildim. 

inşallah duyduğumuz gibi değildir ve bu tayinleri 
keyfi yapan ve komando olduğuyla övünen kişinin 
yetkili duruma getirilmesini ben esefle karşılıyorum, 
tedbirim alacağına da inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sigaradaki filtre meselesine geleceğim. Bir tesa

düf eseri Maliye Bakanlığındaydım, Ege Tütün ihra
catçıları Birliğinden bir heyet gelmişti, görüşüldü. 
Tütün ihracmda hâlâ 200 milyon kilo civarında bir 

I satışın olduğu; yani 10 - 15 sene evvelde aynıydı, 
halen aynı olduğu şeklinde bir konuşma geçti ve bu 
arada Sayın Bakamn bir sözü dikkatimi çekti. «Siga
rada filtre için 30 milyon dolar biz dışarıya döviz 
veriyoruz» dedi. Bir hesap yaptılar, bu hesap sonun
da, tütünden yaptığımız ihracatla yine o tütünün iş
lenip piyasaya çıkarılması için verdiğimiz dövizi kar
şılaştırdı; hemen hemen ihracattan Türkiye'ye gelen 
paramn yarıdan fazlasının tekrar dışarıya çıktığı so
nucuna varıldı; bu acıdır. 

Biz pekala kâğıt istihsal eden bir ülkeyiz ve im
kânlarımız da müsaittir. Bu müsait imkânlar içeri
sinde, filtre yapacak tesislerin kurulması da artık 
zorunluk haline gelmiştir. Bugün vatandaşın aradığı 
sigara filtreli sigaradır, istihlâk çok fazla, işte asıl 
kaçakçılığı engelleyecek konu, benim kanaatime gö
re sigara kaçakçılığını engelleyecek konu bu filtre 
meselesidir. Eğer bu filtreyi yapacak tesisleri Türki
ye'de kurabilir ve süratle kurulması için planlama
dan bunu geçirir, tesislerin temelini atabilir, istihsa
le geçebilirsek, vatandaşın istediği kalitede filtreli si
gara yapma olanağına sahip olabiliriz ve fuzuli yere 
de dövizimiz israf olmaz, tekrar dışarıya gitmez; 
dışa dönük olmaktan da kurtuluruz. 

Bu hususlarda Sayın Bakanın enerjik ve gayretli 
oluşu sonunda gerekli tedbirleri alacağına inanıyor, 
hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cüceoğlu. 
Sayın iskender Cenap Ege? Yoklar. 
Sayın senatörler, böylece Gümrük ve Tekel Ba

kanlığı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerimizi 
bitirmiş bulunuyoruz. 

Efendim, Hudut ve Sahiller Sağhk Genel Müdür
lüğü 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık oyla
ması için kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Mataracı, buyu
runuz efendim. 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 25 dakikadır; an- . 
cak sorular vardır, bu soruların cevaplandırılmasının 
da bu süre içinde gerçekleştirileceğini düşünerek 
kendinizi lütfen ayarlayınız. Soruları ayrıca okuyup 
zapta geçirteceğiz, istediklerinize cevap verirsiniz, is
tediklerinize de yazıh cevap verebilirsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun saygı değer üyeleri; 

Bakanlığımın 1978 mali yıh Bütçesi dolayısıyla 
yaptığınız eleştiri ve temennilerinize teşekkür ederim. 

I Bu tenkit ve temennilerin çalışmalarımıza ışık tu-
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tacağından, saym senatörlerimizin emin olmalarım 
ifade etmek isterim. 

Grupları ve şahısları aılma konuşan çok kıymetli 
sayın senatör arkadaşlarıma ayrıca minnet ve şük-4 

ranlanmı da ifade etmek isterim; Ancak Adalet Par
tisi Grupu adma konuşan Sayın Özmumcu'nun, giriş 
olarak, «Adalet Partisi bütün iftira ve yalanlara kar
şıdır» diye söze başlamasıyla, sözlerinin ortasına ve 
sonuna doğru tamamen yalan ve iftiralarla Yüce Se
natonun huzurunda sizlere hitap etmiştir. 

Sayın sözcü burada «Siyasi kaçakçılık» tabirini 
bile kullanmaktan kendini alıkoyamamıştır. Bu deyi
mi ben dengeli bir düşünüş olarak kabul etmiyorum. 
Kararım açıktır; Adalet Partisinden istifa edişimin 
nedeni ortadadır. Adalet Partisinden ayrılmış da bu
lunuyorum. 

Aile ilişkilerinden bahsederlerse, kendi ailelerin
den örnek vererek karşılık vermek, küçük durumuna 
düşmek istemiyorum. Adalet Partisinde (Açıklıyo
rum) örnek olarak Kalkavan ailesiyle akrabalığı var
dır diye bu kürsüden ve Bütçe Karma Komisyonun
da söyleyen saym sözcüleriniz, açıkça ifade ettim; üç 
tane kız kardeşim değil, üç tane teyzem de Kalkavan-
larla evM, üç tane kız da Kalkavanlardan, amcamın 
çocuklarıyla evlidir. Eğer böyle aile bağlarıyla irti
bat kurmaya kalkarsanız, ilişkili aileleri örnek ver
mek suretiyle ben çok aileleri burada örnek veririm; 
işte buna benim terbiyem müsaade etmiyor. 

Bahsettikleri Kalkavan ailesi, istifa ettiğim gün, 
yine ismini söylemeyeceğim kişi tarafından özel ola
rak Ankara'ya çağırtılmış, evimin içinde beni baskı 
altında tutmuştur. Şu kürsüden açıkça ifade ediyo
rum. «İsmi Zıya Kalkavan» diye bahsettikleri kişi 
Saym Demirel (Açıklıyorum) tarafından istifamın 
geri aldırılması için şahsıma gönderilmişti. 

Saym senatörler; 
Nasıl şartlarla Parlamentoya geldiğim de ortada

dır. 10 yıldır bu memlekete ve millete hizmet edeceği 
inancında olduğum bir siyasi partinin içinde, alt ka
demelerde, afyon yutarcasına mücadele ederken, 
Parlamentoya gelip gördüğüm zaman da çok acı tab
lolarla karşılaştım. Aile olarak hiç bir zaman uydu 
olmamışızdır. Hele bir vatandaş olarak uydu olmak, 
asla buna benim tahammülüm olamazdı. 

Memleketi büyük bir uçurumun eşiğine getirmiş 
olan büyük bir siyasi partinin mensubu olmaktan 
artık utanç duyuyordum. (CHP şualarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sırtına kambur olarak almış olduğu iki ortak, 
Devleti parsellercesine birtakım icraatlarda Devlet 
otoritesi bir tarafa itilmiş, şahsi, siyasi partiler hesa
bına, artık yeminine sadık kalan bir Parlamenter 
olarak, bir daha devre milletvekili seçilmenin peşinde 
değil, memleketine ve milletine hizmet etmek için 
£nt içen bir milletvekili olarak partiden istifa etmi
şimdir. 

Saym senatörler; 
Biz burada karşılıklı birbirimize sataşmalarla de

ğil, bugünkü şartlar altında memleketin kalkınması, 
içte ve dışta barışı sağlamak için ne lazımsa, ne yap
mamız icap ediyorsa onları fikir olarak bu kürsü
lerde dile getirmemiz lazımdır. Bugün Bakanlığımın 
bütçesi görüşülürken, gönlüm arzu ederdi ki, sayın 
senatör arkadaşlarım, bir çoğu burada dile getirdi; 
gerek gümrüklerdeki, gerek tütün mubayaasında, ge
rek çay sanayiindeki birtakım noksanlıkları dile ge
tirdiler. Onlara minnet ve şükran borcumu ifade et
mek isterim. Yoksa, burada bazı iyi niyetlerle yola 
çıkmış olan kişileri inançlarından alıkoymak veya 
yıldırma politikası güdülüyorsa, bunda gaflet içinde 
olduklarını da ifade etmek isterim. 

Nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun, Hükü
met Programımızda da ifade ettiğimiz gibi, kaçakçı
lıkla şiddetle mücadele edeceğiz. (CHP sıralarından 
alkışlar) Yalnız kaçakçılıkla değil, sayın sözcü arka
daşım, kaçakçılığı huduttaki bir anarşiye benzetti. 
Ben ilave ediyorum, aynı zamanda kaçakçılık, gay
ri meşru servet kazanmak için yapılan bir ticarettir. 
Biz, bu kaçakçıhkla, gayri meşru servet kazanmak için 
gayret içinde olanlarla mücadele edeceğimiz gibi, Dev
letin imkânlarını kendi tarlalarına, kendi kasalarına 
bağlayanlarla da mücadele edeceğimizi ifade etmek 
isterim. (CHP şuralarından alkışlar) 

Saym Senatörler; 
«Ege tütün piyasası geç açıldı» diye sözcü arka

daşlarımızdan Saym Şaban Demirdağ ve yine Adalet 
Partisinin saym sözcüsü müşteki olduklarını ifade et
tiler. Geçen yıla nazaran biz 10 gün 11 gün evvel açı
yoruz. Geçen yıl 21 Şubatta açılmıştı. Biz bugünkü 
ekonomik şartları gözönüne almak suretiyle Ege tü
tün piyasasının üreticilerim memnun edebilecek, şi
şirme baş fiyatlarla değil, üreticiyi tatmin edecek or
talama fiyatlarla inşallah pazartesi günü saat sekizde 
ay m 13'ünde İzmir'de kampanyayı açacağız. 

Yalnız, Bakanlık olarak şunu arz etmek isterim 
ki, süratli alım süratli tesellüm yapılacaktır ve süratli 
ödeme de yapılacaktır. Yine bunun yanı sura Saym 
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Şaban Demirdağ arkadaşım bölgesindeki depolama 
imkânsızlığını ve orada tespitlerin yapılmadığını be
yan ettiler. 

Sayın senatörler; 
Tespitler Karadeniz Bölgesinde de başlamıştır. 

Bafra'da da başlamıştır. Onları en kısa zamanda ik
mal edip depolama imkânlarının içinde diğer kuru
luşlardan imkânlar aramak suretiyle depolama imkân
sızlığım da ortadan kaldırmış olacağız. 

Yalnız, Sayın Şaban Demirdağ arkadaşım burada 
Demirci Hükümetlerinin üreticiyi memnun ettiğini 
beyan buyurdular. Sayın arkadaşımla ikili bir gö
rüşmemizde; «Demirel bizi ve Tekel Bakanı ile Sam
sun'da batırdı» diye bana şikâyet eden arkadaştı. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Yalan söylü
yorsun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Evet, bunu bana söyle
din arkadaşım. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — İkili görüş
memizi burada söylersem; kürsüden aşağıya inersin, 
konuşamazsın. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Ben... 

B A Ş K A N — Lütfen efendim; Sayın Bakan, böy
le şahısları hedef alarak lütfen konuşmayın efendim, 
Umumi Heyete hitap edin efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Niçin onlara ithar 
etmiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Ben bilirim kime hitap edeceğimi, 
siz bana öğretecek değilsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

Belki kürsü konuşmasında acemiliğimiz olabilir; 
ama inanç ve ideallerimizde hiç bir zaman acemiliği
miz yoktur. Bu yolda devam edeceğiz. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 1981 seçim garantisi 
vesikasını açıklasın burada, söylemekle kalınmaz. Ba
kan gibi konuş. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Evet, cebimde vesikanız, 
«1981 garantiniz..» diye... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Bakan her 
şeye cevap vermediniz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, onları da 
ikaz edin lütfen. 

BAŞKAN — Anladım efendim, siz Bakansınız 
Beyefendi lütfen... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Evet, 1981 seçim teminatı 
vesikası cebimdedir, açıklayacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz karşılıklı müzake
reye devam etmeyin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sayın Başkan, saym se
natörler; 

Yine arkadaşımızın ifadesinde, Hükümet kurul
duğu zaman da en çok dikkati çeken Gümrük ve Te
kel Bakam oldu, Doğrudur. Çünkü, bu başlangıcın 
içinde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak değil; bu ha
reketin ülkenin kurtarılması için, memleketin kurta
rılması için hareketin ilk başlangıcını yaptığım için 
elbette dikkati çekecek olan benim. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) onda haklıdırlar. 

Bolero dosyası ortadadır. Bolero dosyası deyince, 
Devletin milyonlarını dün politikaya atılmadan evvel 
geliri sıfır olan, bugün milyonlara sahip olanlar; sizin 
yanınızda ve Genel Başkanınızdır. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Ayıp, dü
ne kadar senin Genel Başkanındı, ayıp ayıp. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Evet, ifade ediyorum... 

BAŞKAN — Saym Bakan, lütfen efendim; Bakan 
olduğunuzu unutuyorsunuz, Beyefendi... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sözünü 
geri alsın. 

BAŞKAN — Saym Bakan, bir dakika efendim. 
Bir partinin liderini bir Sayın Bakan burada bn şekil
de tezyif edemez beyefendi. x 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Eder, söylüyorlar, söylü
yorum. 

BAŞKAN — Sizi böyle söz kullanmaktan men 
ederim. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Bakana öyle 
hitap edemezsiniz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Böyle hi
tap edemezsiniz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Saym Başkan, sizin be
ni... (CHP ve AP saralarından gürültüler.) 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hakaret ediyor. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ederim. 

Beyler; Sayın Ecevit'e de burada hakaret edilse aynı 
müdahaleyi yaparım. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Hakaret değil. (CHP sı
ralarından «Ecevit hırsız değildir» sesleri) 

BAŞKAN — İktidar bütçenin kolay çıkmasını is
tiyor. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sözünü geri alsın. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Doğru 

söz geri alınmaz. 
BAŞKAN — Susun efendim, lütfen devam ediniz 

Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA

TARACI (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun saygıdeğer üyeleri;... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Saygıdeğeri senin ol
sun. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Seni bu ölçüden ha
riç tutuyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sana de
miyor ki... 

BAŞKAN — Beyler bu şekilde yönetim yapamam, 
dikkatinizi çekerim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA
TARACI (Devamla) — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
olarak gerek tütün konusunda, ki bir de çay konusun
da 17 çay fabrikasının Adalet Partili Bütçe Komis
yonu üyeleri tarafından önerge halinde verilip, bunun 
reddedildiğini beyan ettiler. Ben çay bölgesinin bir 
milletvekili olarak buradan ifade etmek isterini ki, 
gerek istihsal edilmiş olan yaş çay yaprağının bugünkü 
fabrikaların kapasitelerinin yetersiz olduğu ve gerek
se imalattan çıkmış bulunan kuru çayların paketlenip, 
piyasaya, tüketime arz edilmesi gerekli paketleme 
fabrikalarının da kifayetsiz olduğunu ifade etmek is
terim. Bunlar üzerinde çalışmalarımız olacaktır. Hem 
yaş çay fabrikalarının kapasitelerinin artırılması, hem 
de paketleme fabrikalarının kapasitelerinin artırılması 
cihetine gidilecektir. 

Bugün Bakanlığınım bir aya yakın bir zamanda, 
15'e yakın vilayette çay sıkıntısı olduğu, çay karabor
sası olduğunu gelip bana söylüyorlar, üzüntü duyuyo
rum. 

Yüce Senatonun huzurunda arz etmek isterim ki, 
deminden beri övündükleri geçmiş Hükümetin yanlış 
tatbikatı paketleme tesisleri genişletiîmemlştir. Bugün 
Rize'deki çay fabrikalarının depolarında stok olarak 
70 bin ton kuru çay vardır. Çay paketleme fabrikala
rının kapasiteleri kifayet etmiyor, paketleme fabrika
larının kapasiteleri artırılmadığından ötürü bu halde
dir. Bunların da üzerinde çalışmalarımız devam et
mektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçelinin ulusumuza 
hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar.) 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 1981 vesikan hayırlı 
olsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bir dakika Sayın 
Bakan; sorular var, okutuyorum. Arzu ettiklerinize 
yazıh, istediklerinize de sözlü cevap verebilirsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA
TARACI (Devamla) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Soruları okutuyorum efendim. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakam tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
10 . 2 . 1978 
Rize 

Dr. Talât Doğan 
Soru 1. Doğu Karadeniz Bölgesinin beş ilinin 

sahil kesimini kapsamı içine alan çay bölgesinde ha
len 34 çay fabrikası vardır. Bu fabrikalar kapasitele
rinin üzerinde çalıştırılmalarına ve kampanya devre
sinde çay yaprağının yanarak zararın artmasını önle
mek maksadıyla kaliteden fedakârlık yapılarak, ya
rım imalat yolu tercih edilmesine rağmen, 1973 yılın
da 615 715, 1974 yılında 9 milyon 23 bin 58, 1975 yı
lında 4 milyon 165 bin 564, 1976 yılında 23 milyon 
489 bin 197, 1977 yılında 37 milyon 266 bin 67 kilog
ram yaş çay yaprağı işlenemeyerek yakılmak ve de
nize dökülmek suretiyle imha edilmiştir. 

1978 yılında çay istihsali % 15 artacaktır. Çay -
Kur İdare Heyeti, çay kalitesinin bozulmamasını ve 
yakılarak veya denize dökülerek imhasına mahal ve
rilmeden tamamının işlenmesini sağlamak için yerleri
ni tayin etmek suretiyle 17 çay fabrikasının yapılma
sına karar vermiş ve bu kararı Bakanlığa ve Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına intikal ettirilmiştir. 

Sayın Bakan Çay - Kur Yönetim Kurulunda uzun 
yıllar çok faydalı çalışmalar yapmıştır. Bakan olma
dan evvel yerleri tayin edilmiş olan bu 17 fabrikanın 
yapılmasında mutlak zaruret olduğunu alakalı merci
lere anlatmış ve gerekli her gayreti göstermişlerdir; 
fakat sonuç alınamamıştır. Yalnız bu yıl imha edilen 
yaş çay yaprağının kıymeti 500 milyon liranın üstün
dedir. Bir fabrika 40 ila 50 milyon liraya yapılır ve 
en az üç senede tamamlanır. Bütçede fabrika yapımı 
için açık bir tahsisat ve öneri yoktur. Çay Kurumu
nun ihtiyaçlannı herkesten çok iyi bilen Sayın Ba
kan, bu 17 fabrikayı daha uzun seneler Milletimizi za
rardan kurtarmak için yaptırmaktan vazgeçmeyeceği-
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ne göre, fabrika inşaat ödeneklerini nerede ve ne su
retle temin edecektir. 

Soru 2. Çay Kurumun döner sermayesi 2 milyar 
750 milyon liradır. Oysa ki, yalnız bankalara 
4 600 000 000 ve çay üreticisine 800 milyar lira bor
cu vardır. Çay fabrikaları yanında yeteri depo bulu
namadığından, döner sermaye ile depo yapabilme im
kânından mahrumdur. İşletme sermayesi kifayetli ol
madığından dolayı bankalardan aldığı yüksek faizli 
paralara 1975 yılından itibaren 353 milyona yakın faiz 
ödemiştir. Bundan sonra da ödemek mecburiyetinde 
kalacaktır. Kuru çay deposu yapabilmek ve borçlarını 
ödeyebilmek için Çay Kurumunun döner sermayesinin 
yükseltilmesi düşünülmekte midir, Bütçede bu husus 
için ödenek ayrılmış mıdır? 

Soru 3. Çay Kurumunun depolarında, fabrika
larında, hatta makinalar arasında sıkıştırılmış 70 bin 
tondan fazla kuru çay vardır. 1978 kampanya mev
simi yaklaşmaktadır ve elde edilecek kuru çayın de
polanması imkânı kalmamıştır. Bir an önce depoların 
boşaltılması gerekmektedir. Bunun için birçok illerde 
çay bulunmadığına göre, yurt içi ihtiyacın karşılanma
sı ve ihracat için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
İhracat imkânınız ve dolayısıyla döviz temin etmemiz 
mümkün müdür? 

BAŞKAN — Ne düşünüyorsunuz Sayın Bakan?. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA
TARACI (Devamla) — Yazılı olarak cevap verece
ğim efendim. 

BAŞKAN — İkinci soruyu sunuyorum. 

«Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularınım Gümrük ve Tekel Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu de
rin saygılarımla rica ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Sorular : 
l* Küyos önlerinde karaya oturan kaçakçılar ge

misi Bolero'nun resmi belgelere göre sahibinin adı ve 
tabiiyeti nedir? Bir önceki sahibi kimdir? 

2. Aynı geminin resmi kayıtlara göre tonajı ne
dir? 

3J Geminin hamulesini teşkil eden 3 bin baks si
gara ve 800 kasa viski şu anda nerededir? 

4. Gemiyi soyan korsanların veya yük sahibinin 
adamları tarafından gemiden çalındığı veya kaçırıldı
ğı iddia olunan silahlar konusunda Bakanlıkça ne mua
mele yapılmıştır? 

5j Gemiyi hurda olarak satın aldığım beyan eden 
Kalkavan adına tahakkuk ettirilen gümrük vergisi var 
mıdır? Miktarı nedir? 

6n 1978 tütün piyasalarında Tekel tarafından sa
tın alınacak tütünlerin bedeli kaç ay zarfında ödene
cektir? 

li Karadenizde çay müstahsiline olan çay parası 
borçlan ne vakit tamamen ödenmiş olacaktır?» 

BAŞKAN — Ne düşünüyorsunuz Sayın Bakan? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA
TARACI (Devamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Bir başka soruyu okutuyorum. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi arz ve rica 
ederim. 

Giresun 
Hayrettin Erkmen 

1* Çay Kurumunun sermayesi tükenmiş olduğuna 
göre, bu yıl içinde sermaye ikmali düşünülmekte mi
dir? Düşünülüyorsa miktarı hakkında bilgi verir mi
siniz? 

li Çay Kurumunca yapılması öngörülen 17 adet 
çay fabrikası inşasına bu yıl başlanacak mıdır? Bu 
tesisler ne suretle finanse edilecektir? Bu fabrikalar 
arasında Giresun'un Eğnesil İlçesi de var mıdır?» 

BAŞKAN — Ne düşünüyorsunuz efendim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA
TARACI (Devamla) — Yazılı olarak cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. (CHP ve Milli Bir

lik Grupu sıralarından alkışlar.) 
Sayın senatörler, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi müzakereleri 

bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 50 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 491 — 



C. Senatosu B : 28 10 . 2 . 1978 O : 2 

Bölüm Lira 

222 209 000 

106 405 000 

2 000 000 

111 Gümrük Sorularının Uygulan
ması ve İzlenmesi 
BAŞKAN — Bölümü oylan 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Gümrük Kaçakçılığı ile Mü
cadele Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylan 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylan 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetvelîeriyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, 
(M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu 1/551) (S. Sayısı : 
755) 

BAŞKAN — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Tekel Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe Kanun Tasansı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1978 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (2 676 599 000) lira ödenek 
verilmiştir* 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Bölüm 

101 

Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hiz-
metleri 

BAŞKAN — Bölümü oylan 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

96 247 000 

Bölüm Lira 

111 Yaprak Tütün Hizmetleri 452 166 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Tekel Mamulleri Üretimi 1 729 451 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oylan 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Satış Hizmetleri 385 679 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Da-
tılamayan Transferler 13 056 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylannıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 676 599 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

22 881 000-2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 2 653 718 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarının 
za sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1978 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvellerde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi (C) işaretli cetvelle 
beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi (G) işaretli cetvelle 
beraber oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; müzakereye devam 
ediyoruz. 

1978 Mali Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanun tasarısının açık oylaması için küreler gezdiril
sin efendim. 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1152; C. 
Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

C) TİCARET BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre şimdi Ticaret 
Bakanlığı Bütçesini görüşeceğiz, 

(1) 729 S. Sayılı basmayazı 7.2.1978 tarihlî 25 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

10 . 2 . 1978 O : 3 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve 
Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Açık oylaması ayrıca yapıla
caktır efendim. 

Böylece, Tekel Genel Müdürlüğü ve Tekel Bakan
lığı Bütçeleri bitmiştir; Türk Milletine, memleketimi
ze hayırlı uğurlu olmasını dileriz. 

Efendim şimdi Ticaret Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesine geçiyoruz; Sayın Ticaret Bakanı ve men
supları, lütfen yerlerini alsınlar... 

Efendim, Ticaret Bakam ve mensupları gelmedik
lerinden dolayı Birleşime saat 15.40'a kadar ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 15.25 

Sayın Balkan ve Komisyon buradalar. 
Sayın senatörler; 
Bir kere daha tekrarlayalım; bazı sayın arkadaş

lar beni itham ediyorlar; fakat haksızdırlar kanaatin
deyim. Bizim Danışma Kurum kararımızın 11 nci 
maddesi gereğince, bir bütçede şahısları adına söz ala
bilmek için bir gün evvelden, müzakere edilmekte 
oîan bütçenin devamı süresince, o bütçe için söz 
alınıyor ve söz alma işlemi bitmiş oluyor. 

Şimdi ben Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
Sözcülerin isimlerini okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hayrettin Erk-
men, Milli Birlik Grupu adına Sayın Haydar Tunç-
kanat, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Abdullah Vehbi Uğur, Cumhurbaşkanınca Seçilen 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15,45 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğîu 

DÎVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca SÜ), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 
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Üyeler Grupu adına Sayın Kemal Cantürk. Bu oku
duklarım gruplar adına. 

Soluşları adına : Sayın İsmail tîhan, Sayın Ucu-
zal, Sayın Fahri Dayı, Sayın Süleyman Ergin, Sayın 
Karaağaçlıoğlu, Sayın Fethi Çeliklbaş, Sayın Sabaihat-
tin Savcı, Sayın Ali Cüceoğlu, Sayın Ahmet Remzi 
Hatip, Sayın Ege. 

Böyîeee 10 kişi söz almış bulunuyor. Oysa, yine 
Danışma Kurulu kararımız gereğince 6 kişiden sonra 
«töz verme imkânımız yoktur. Bunu, kişisel konuş
malara sıra geldiği zaman Mite, aleyhte durumuna gö
re 6'ya irca edeceğiz. 

Şimdi söz sırası Saym Hayrettin Erkmen'de. Sa
yın Erkmen?.. Yok. 

Sayın Haydar Tunçkanat, Milli Birlik Grupu adı
na buyurunuz efendim. 

MB GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKANAT 
(Tabii Üye) — Saym Başkan, sayın senatörler; 

Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticaret işleriyle bun
lara ilişkin luzmetleri düzenlemek, yöneltmek ve de
netlemek amacıyla kurulmuştur. Bu çok önemli gö
rev ve sorumluluklar yüklenen bu Bakanlığın yurt 
îçiride ve yurt dışında da oMukça yaygın bir bi
çimde örgütlenmiş olduğu anlaşılıyor. Diğer taraftan, 
Sürekli açık veren dış ticaret dengemiz, artan itha
lat istekleri, her yıl biraz daha gerileyen ihracatı
mız, ağır dış borçlar, ödenemeyen anapara ve faiz 
taksitleri, döviz darboğazları, enflasyon ve kontrol
süz biçimde hızla yükselen fiyatlar, 

Yıllardır ısrarla izlenen enfîasyonist bir politika 
ve sağlam finansman kaynaklarına dayanmayan sü
rekli açık veren bütçeler, paramızın gerçek değerini 
yansıtmayan kur ayarlamaları, başka bir deyimle pa
ramızın gerçek değerinin üstünde bir değerde zorla 
tutulması, bugün içine sürüklenmiş olduğumuz buna
lımların ve darboğazların gerçek ve önemli neden
leri arasında yer almaktadır. 

Hükümetler programlarında birçok şeyler vaade-
defler; fakat bunların çoğunu hükümet ettikleri sü
rece gerçekleştiremez ve birçok önlemleri de uygula
maya koymak yürekliliğini gösteremedikleri için de 
ülkemiz bunalım ve darboğazlardan kur'tulanıaz. 42 
mi'yonîuk Türkiye, komşumuz Bulgaristan'ın yarısı 
kadar ihracat yapamaz. Sözde, dışa bağımlılığımızı 
azaltacağı, döviz tasarrufu sağlayacağı, hatta ihracat 
yapacağı, temel atma ve açılış nutuklarında belirtilen 
tesisler, ihracat yapmak bir yana, ara mal veya ham
madde için döviz ayrılması isteğinde bulunmakta ve 
Söylenenin tam tersine, döviz üretme yerine, döviz 
tüketme ve dışa bağımlılığımızı artırmaktadırlar. 

Bu gerçekler karşısında biz konuya şöyle bir açı
dan yaklaşmayı uygun bulduk : 

Yeni Hükümet, içinde bulunduğumuz duruma doğ
ru bir teşhis koyabilmiş midir?.. 

İçinde bulunduğumuz durumdan çıkabilmek için 
Hükümet ne gibi önlemler getirmektedir? Getirilen 
önlemler yeterli midir? Bu önlemler büyük bir karar
lılık içinde cesaretle uygulamaya koyulaSbflecek mi
dir? 

Biz bu konuşmamızda, sorularımızın yanıtlarını, 
önce Hükümet Programında, Sayın Maliye Bakanı
nın bütçeyi takdim konuşmalarında ve Sayın Ticaret 
Bakanının Karma Komisyonda yaptıkları kısa konuş
malarının ışığı altında bulmaya çalışacağız. 

Hükümet Programından okuyorum : 
«Hızlı enflasyon ve görülmemiş hayat pahalılığı, 

döviz yokluğu, ağır dış borçlar, enerji ve mal kıtlık
ları, ihtikâr ve karajborsa, yatırımda ve üretimde et
kinliğin büyük öîçüde aksamış olması, her alanda sa^ 
vurgaiîlık ve kadro şişkinlikleri ve toplumsal barışı bo
zacak boyutlara ulaşan işsizlik, bu mirasın gözler önün
deki belirgin örnekleridir. Fakat, Hükümetimiz, Türk 
ulusunun üstün niteliklerine, Devletimizin sağlam te^ 
menlerine dayanarak ülkede huzur ve barış sağlayabi
leceğine güvendiği gibi, Büyük Ulusumuzun yete
neklerinden güç alarak ve ülkemizin bugüne kadar ge
reği gibi kullanılmayan kaynak ve olanaklarını değer
lendirerek ekonomik sorunların da üstesinden gelebi
leceğine inanmaktadır. Deniliyor. 

Bugün hızlı enflasyon, esasen dengesiz olan gelir 
dağılımını daha da kötüîeştirerek, geniş halk toplu
luklarını yoksulluğa sürüklerken, aynı zamanda plan
sız ve programsız uygulamayla birlikte ekonomide 
kaynak dağılımını da büyük ölçüde bozmuştur. 

Hızlı, dengeli ve yaygın sanayileşme için gerekli 
b!3gi ve teknoloji üretimine, altyapılara, dışa bağım
lılığı giderek azaltıcı çözümlere ve bu amaçlara uy
gun teşvik ve kredi uygulamasına önem verilecektir. 
Döviz kazandırıcı yatırım ve ara mallarını üretecek 
sanayi tesislerinin tamamlanmasına hız verilecek, ül
kemizin sanayi mamulleri ihracatını artırmak ama
cıyla, ihracatta karşılaşılan darboğazları giderici ye
ni ve birbiriyle uyumlu önlemlerin alınması için sü
rekli çalışılacaktır.» Sayın Başbakan bu kadar söylü
yor, Hükümet Programı için. Elbette bu yeterli sa
yılsa Me, burada yeterli değildir. Onun için, alınacak 
önîemleri ayrıntılarına inerek açıklayan Sayın Maliye 
Bakanının Bütçe takdim konuşmasına da geçmek is
tiyorum. 
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Sayın Maliye Bakam da Bütçenin takdim konuş
masında : «Öteki azgelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 
Türkiye'de petrol fiyatlarının artırılmasından sonra, 
ekonomimizde olumsuz etkiler görülmüştür. 

Bu olumsuz etkiler, artan petrol fiyatları ve bu
nun sonucu olarak ithal edilen sınai mallarının ve 
özellikle yatırım mallarının fiyatlarında görülen artış
ların ödemeler dengemize getirdiği yük, bu yükün kar
şılanması ve bütün bu gelişmelerin sonucu olarak Ül
kemizde yarattığı fiyat artışları biçiminde kendini 
göstermiştir. 

1975 yılında, 1974 yılında alınan önlemlerin etki
siyle fiyatların artışlarında bir ölçüde gerileme oldu
ğuna tanık oluyoruz. Fakat, bir şiire sonra, artan fi
yatların hızını tekrar sürdürmeye başladığını görüyo
ruz ve böylece, 1978 yılını fiyatlar açısından, Cumhu
riyet tarihinin en yüksek ölçüde fiyatlar artışlarına 
sahne olan yıl olarak karşılamış bulunuyoruz.» diyor
lar Sayın Maliye Bakam. 

Sayın Bakan devamla, «Fiyat artışları o düzeye 
uîaşmıştır ki, şimdi Türkiye'de yalnız malların bu
lunması açısından fiyatlar bir sorun olmaktan çıkmsş, 
yer yer mal kıtlığı ve onun oluşturduğu karaborsa ve 
ihtîkâr da başlamıştır. Yatırımlar yine aynı nedenle 
büyük ölçüde yavaşlamış, hatta yer yer durmuştur. 
Hazine, TC Merkez Bankası bu önemli iç ve dış fi
nansman ihtiyacını karşılamakta büyük güçlükler 
içindedir. Enerji ve döviz yokluğu, üretimi aksatan, 
halta zaman zaman durduran boyutlara erişmiştir ve 
çok acı bir gerçektir ki, bugün bu nedenle «Kendi 
elektriğini kendin üret», «Kendi dövizini kendin bul» 
gilbi aslında akılcı olmayan bazı çözümler, pratik bir 
yol olacağı anlayışı içinde uygulamaya konulmuş
tur. Azalan yatırımlar yanında, üretimde de aynı ne
denle düşmeler görülmektedir. Ekonomimizin ve aynı 
zamanda ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan 
işsizlik bu ortam içinde önemli bir boyut kazanmış
tır.» 

Sayın Bakan, içinde bulunduğumuz durumu daha 
karanlık bir tablo olarak çiziyor. Ayrıca, döviz dar
boğazından, Merkez Bankamızın ödeme gücünün he
men hemen tükenmiş olduğundan, 1977 Bütçesinin 
büyük bir açık vereceğinden söz ediyor ve ilave edi
yorlar, «En büyük içtenlikle arz etmek isterim ki, 
biz Hükümet olarak Türkiye'nin bu koşullardan kısa 
sayılabilecek bir zaman içinde kurtarılabileceğine ina
nıyoruz. Bunu söylerken, ülkemizin kaynakları ya
nında, halkımızın sağduyusunu, desteğini ve aynı za
manda Hükümetin bu yöndeki girişimlerinde Yüce 

Komisyonumuzun ve Parlamentomuzun desteğini esir
gemeyeceğine kani bulunuyoruz diyorlar. 

Alınacak önlemleri de şöyle özetlemek mümkün
dür : 

1. Her düzeyde savurganlığın önlenmesi için et
kili önlemler alınacak, 

2. Devlet harcamaları sağlıklı kaynaklardan kar
şılanacak. Bunun için de, Devlet gelirleri artırılacak
tır. 

3. Böylece gelir dağılımındaki adaletsizlik ve ver
gi adaletsizliği giderilecektir. En az geçim indirimi 
yükseltilecektir. 

4. Para - kredi politikası alanında tasarrufları 
artıracak önlemler alınacak, 

5. Krediler üretici alanlara kaydırılacak, 
6. Yatırımlarda öncelik enerji alanına verilecek, 
7. Küçük tasarruflar ve halk yatırım girişimleri 

teşvik edilecek, 
8. Dış ticarette, elde bulunan sınırh döviz gelir

leri en verimli ve en etkili biçimde kullanılmak için 
çalışmalar yanında, bu gelirleri kısa sürede ar t ına 
te'dbirler üzerinde de çalışılacak, 

9. Yurt içinde üretilen anamallar için sıfır güm
rüklü ithalat gözden geçirilecek, 

10. Elde mevcut tahıl stoklarının ihracına çalışı
lacak, 

11. Dışa borçlanılacak, 
12. DÇM yoluyla borçlanma gözden geçirilecek. 
Alınacak önlemlerin nasıl ve hangi yolla uygula

maya konulacağım bilmeden şimdiden bir yargıya var
mak olasılığı görünmüyor. 

Sayın Ticaret Bakanının Karma Komisyondaki 
kısa konuşmalarında da benzeri tablo çizildi ve ön
lemlerden de kısaca söz edildi. 

Bizim burada, çizilmiş olan karanlık tablodan sü
ratle çıkıîa'bilmesi için Hükümetin almayı düşündü
ğü önlemler yanında bazı önerilerimiz olacaktır. 

Bir üîkede cari işlemler hesabı dengede ve kambi
yo kuru gerçekçi bir denge düzeyinde ise; enflasyon 
veya başka bir nedenle iç fiyatlar, dış fiyatlardan da
ha hızlı bir düzeyde yükselmeye başlarsa, para kuru 
da değişmek ve yükselmek zorundadır. Bu yapılmaz
sa, para kuru gerçekçiliğini kaybeder, dış ödemelerin 
cari işlemler hesabı açık vermeye başlar, iç fiyatlarla 
dış fiyatlar arasındaki bağ giderek kopar. 

Dış pazarlara açılmış sanayici ülkeler genellikle 
az değerlendirilmiş kambiyo kuru politikası izlerler. 
Her ülke biraz daha yüksek devalüasyon yaparak, ku
runu az değerlenmiş duruma getirip, dış pazarlardaki 



C. Senatosu B : 28 10 . 2 . 1978 O : 3 

rekabette üstünlük kazanmaya çalışır. Az değerlen-
imffiş bir kambiyo kuru, ihracatçı ve diğer döviz kaza
nan sektörlerin lehine; ithalatçılar ve ithalattan ya
rarlanan ve döviz tüketicisi sektörlerin aleyhinedir. 

Çünkü; az değertendirilmiş kambiyo kurunda, 
döviz üreten sektörlere, dövizleri karşılığında kendi 
paramızla, normal piyasa koşullarında sağlayabilecek-
leririden daha yüksek bir bedel verilmekte ve bu be* 
del döviz tüketenlerden alınmaktadır. Bunun ihracatı 
-ve döviz kazanan sektörleri teşvik etmesi doğaldır. 
Bu politika yeterli bir süre uygulanmazsa, yatırım
lar, tarım ve sanayileşme ve bütün ekonomik faali
yetler dışa dönük olarak gelişir. İthaM ve diğer dö
viz tüketici sektörler çekiciliğini kaybeder. Bunun 
tersi ise; yani fazla değerlenmiş kur politikası, dö
vizin, bunu kazananlardan (ki, bunlar; tarım, sanayi
ci, İhracatçı ve dışarıda çalışan işçi, turistik telisler 
Vs) veya üretenden düşük fiyatla alıp, döviz tüketicisi 
ithalatçıya düşük fiyatla; yani döviz üretenlerin aley
hine ve döviz tüketenlerin ise yararına bir uygula-
maldır. 

Böyle bir politika ile ihracat gelişemez ve döviz 
bir darboğaza girer. Gelişmekte olan ülkemiz sağhklı 
bir sanayileşme için dışa açılmak zorundadır. 

Bu politika; yani fazla değerlenmiş kur politika
sı sanayileşmeyi içe, ithal ikamesine, yeterince geniş 
ve hazır iç pazarı olan tüketim mallarına, ithalatın 
yüksek kârlarından yararlanmak için ham ve yarı 
mamulleri dışarıdan gelen sanayi kollarına ve mon
tajcılığa yöneltir. Gümrük himayesinin etkinliğini de 
azaltır. 

Ülkemizde yıllardır paramızın gerçek değeri zor
la kendi değerinin affında tutularak, bugünkü ekono
mik çıkmazlara geldiğimizi belirtmek isteriz. 

1977 yılında Türkiye'nin dış ödemeler dengesinin 
cari işlemler hesabındaki döviz gelirlerinin, 745 mil
yon 400 bin doları tarım ürünleri ihracatından, 845 
m%on 800 bin dolan işçi dövizlerinden (10 aylık sü
re için Söylüyorum bunîarı) 492 milyon 700 bin dola
rı sanayi ürünleri ihracatından, 162 milyon 500 bin 
doları turizm gelirlerinden, 88 milyon 800 bin doları 
maden cevheri ihracatından oluşmaktadır. 

6 milyon 583 bin giderin, 5 milyon 796 bin do
lan ithalata, 425 milyon 700 bin doları dış borç Öde
melerine, 106 milyon dolan kâr transferlerine ve 205 
ıriüyon dolan da dış seyahatlere harcanmıştır. 

(Buradan da, Türkiye'de yapılacak bir devalias-
yoridan kimlerin yararlanacağını ve kunlerin zarar 
edeceklerim (kolayca görebiliriz. 

Devalüasyon, ihracata dönük tarım kesimi, dış 
ülkelerde çalışan işçiler, sanayi ürünleri ihraç eden 
sanayi, turistik tesis işletenler, madencilik sektörü, 
ihracat ve döviz üretimiyle uğraşanlar yararlanacak-^ 
tır. İthalatçılar ve bundan yararlanan kesimler, dış 
seyahat yapanlar, dışa kâr transfer eden yabancı ser
maye zarar edeceklerdir. 

Halen ülkemizde birçok tarım ürünü, taban fiyat 
politikasıyla desteklenmekte ve himaye görmektedir. 
Devlet, çeşitK taran ürünlerine fazla değerlenmiş cari 
kurun parite fiyatından daha fazla ödeyerek, satmal-
dığı ürünleri dışanya parite fiyatı ile satarak zarara 
görmektedir. Türk parası bir devalüsyonla gerçek kam
biyo değerine oturtulabilirce, Devlet 10 miîyarîan 
aşan bu destekleme taban fiyatları zararlanndan kur
tulur ve ihraç ürünlerimiz dış pazarlarda büyük bir re
kabet gücü kazanır. Toprak altında veya depolarda 
çöriimekten kurtulur. 

Sağlıklı bir sanayileşme için, gerçekçi bir kam
biyo kuru politikasının izlenmesi şarttır. Devalüas
yondan en çok yararlanacak sanayi ise, üretimi tama
men yerli girdilere dayalı ve üretimin tamamını dışa
rıya ihraç eden, hem katma değer, hem istihdam ya
ratma açıîanndan yurt ekonomisine en yararlı olan 
sanayidir. 

Buna karşılık, devalüasyon, üretim girdilerinde dış 
mal ve hizmetlerin büyük payı olan, iç tüketime dö
nük sanayinin, özellikle montaj sanayii gibi, fazla 
değerlenmiş kambiyo kurundan sağladıkları haksız ve 
aşın kazançlarını azaltacaktır. 

Devalüasyon yabancılar için üükemizi bir turist 
cenneti haline getirir ve döviz gelirlerimizi artıracaktır. 
Devalüasyon, gümrük vergi ve hâsılatını artırır ve 
gümrük himayesini etkili kılar. Devalüasyon, ihra
catta vergi iadesi sistemini idame nedeniyle Hazine
nin katlandığı 5 milyara varan yıllık külfeti de orta
dan kaldınr ve suiistimalleri önler. 

Burada bir gerçeği daha belirtmek yerinde ohır. 
Türkiye'de hayat pahalılığının 1977 yılında % 48 

- 50 dolaylarında olduğu resmi makamlarca açıklan
mıştır. Diğer bir deyimle, enflasyon çok hızlı seyret
mektedir. Eğer enflasyonu kabul ediyorsak, devaîüas-
yonu da kabul etmek zorunludur. Çünkü, devalüasyon 
enflösyonun nedeni değil sonucudur. Türk parasını 
gerçek kambiyo değerine oturtmayan bir hükümetin, 
içiride bahıriduğumuz bunalım ve darboğazlardan ül
keyi düzlüğe çıkarması mümkün değildir. 

Başka ülkelerde, ekonominin normal bir aracı ola
rak, gerektiğinde kullanılan devalüasyona ülkemizde 
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karşı koyan çok güçlü gruplar vardır. Bunların ba-
şında ithalatçılar, montaj sanayicileri ve bunların Sa
nayi ve Ticaret Odalarına uzanan kolları vardır. Yıl
larca Türkiye'nin kalkınmasını önleyen bunlardır. 
Çünkü, böyle bir uygulamada haksız ve kolay ka
zançlarının ellerinden gideceğini çok iyi bilmekted'ir-
ler. Bunlar kamuoyunu da etkilemişlerdir. 

Döviz tüketen sektörler, bugün içinde bulunduğu
muz durumda devalüasyona karşı çıkmazlarsa buna 
da şaşmamak lazımıdır. Çünkü; Türk lirasının uzun 
süre gerçek kamibiyo kuruna oturtulmamış olması ne
deniyle, dövizlerimizin tükenmiş olması, dış borçlan
ma olanaklarının kalmaması; ithalatın yapılamaz du
ruma gelmesi sonucu; döviz tüketen sektörün iş ala
nı ve ithalat olanakları daralmış, dışa bağlı montaj 
sanayii iş göremez, üretim yapamaz hale gelmiştir. 
Bu durumda yapılacak devalüasyon, ithalatın yeniden 
açılmasını ve eîde kalmış ithal malı stoklarının, de
valüasyon sonunda yüksek fiyatlarla, meşru biçimde 
satmalarına imkân verecektir. Devalüasyon yapmaya
lım; fakat çeşitli kısıtlamalarla döviz gîderîerini azal
talım, böylece dış ödemeleri dengeye getirelim. 

Devalüasyon, enflasyon getirir veya fiyatları yük
seltir. Devalüasyon, yatırım mallarının fiyatlarını yük
selterek yatırım hamlelerini zayıflatır. Devalüasyon 
yapmayalım, ihracata pirim verelim. 

«İhraç edeceğimiz malımız yok ki; devalüasyon
dan ne kazanacağız?» gübi iddialar, döviz tüketicileri 
tarafından her fırsatta tekrarlanır. Yerii Hükümet, bu 
iddiaların, kendisinden önceki hükümetler gübi etkisin
de kalarak gerekli olan ekonomik tedbirleri uygula
makta geç kalır veya uygulamaktan vazgeçerse, başarı 
şansını da yitirmiş olacaktır. Hükümetin uygulama
ya koyacağı, enflasyonu önleyici ve fiyatların yüksel-
mesln'i durdurucu önlemler, Türk parası gerçek kam-
'biyo değerine oturtulmadığı takdirde, beklenen Sonu
cu vermeyecektir. İhracatımız, bütün teşvik uygulama
larına rağmen gelişmeyecek, ithalatımız ve dışa ba
ğımlılığımızla birlikte, eğer olanak bulunursa, dış 
borçlar ve dış ticaret açığı artmaya devam edecektir. 

Biz bu görüş ve kanaatlerin ışığı altında, Milli Bir
lik Grupu olarak Hükümetten, ekonomik hastalığı
mıza doğru teşhis koyarak, gerçekçi ve etk'in önlem
lerin alınarak, zaman kaybedilmeden cesaretle uygu
lamaya koymasını bekliyoruz. Bu doğrultuda alınacak 
her önlem Grupumuzca desteklenecektir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. 
(MBG ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ab
dullah Yehbi Uğur, buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA ABDULLAH VEHBİ 
UĞUR (Sinop) — Sayın Başkan, değerli senatör ar
kadaşlarım; 

Ticaret Bakanlığının Bütçesinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Son 3,5 yıldan beri devam eden savurgan ve dü
şüncesiz bir politika sonucu Hükümet sadece politik 
değil, aynı zamanda ekonomik ve ticari bir enkazı 
da devralmış bulunmaktadır. Devralınan bu enkazın 
dünden bugüne meydana gelivermiş veya tesadüfen 
vukua gelmiş bir olay olarak mütalaasının yanlış ola
cağını düşünmekteyim. Bu itibarla, neden bugünkü 
kötü duruma geldiğimizi kısaca sizlere tahlil edece
ğim. 

Her şeyden önce dikkatlerinize sunmak isterim ki, 
tediyeler bilançosundaki açığın büyük kısmım ticaret 
bilançosundaki açıklar, başka bir deyimle ithalat ve 
ihracat arasındaki farklılıklar oluşturmuştur. İthala
tın bilhassa son yıllarda gittikçe çoğalan bir biçimde 
artışı, ihracatın ise alındığı sanılan teşvik tedbirle
rine rağmen bir sıçrama gösterememiş bulunması ne
deniyle ticaret bilançosunun açığı gittikçe artmış ve 
1970'te 359 100 000, 1971'de 494 200 000, 1972'de 
677 600 000,1973'te 769 100 000,1974'te 2 245 400 000, 
1975'te 3 337 500 000, 1976'da 3 168 400 000 açık ve
ren ticaret bilançosunun, 1977'de 4 milyar doları aşa
cağı beklenmektedir. Bu açığın artmasının nedenlerini 
özetle de olsa aşağıdaki biçimde sıralamak mümkün
dür: 

Bir defa yanlış plan stratejisi seçilmiştir. Ülke 
yararına uymasına rağmen, ithal ikâmesi politikası 
güdülmüştür. Üstelik bu politika da yanlış uygulan
mıştır. Örneğin; bir malın yurt içinde üretilmesinin, 
o malın dışarıdan ithal edilmesinden daha uygun ola
cağı düşüncesiyle hem o malı üreten fabrika vesaire 
gibi tesislere döviz ödenmiş, hem de üretilen malın 
hammaddesinin bulunmaması veya yeterince karşı
lanmaması nedeniyle bu defa hammaddeye veya ara 
mallar ithalat ihtiyacı için döviz harcanmış ve böy
lece ithalatın döviz gereksinmeleri oldukça büyük bo
yutlara ulaşmıştır. 

Başlangıçta ülke yararına en uygun yöntemin 
hangisi olabileceği konusunda ayrıntılı incelemeler 
yaptırıldıktan sonra bir karara varılmış olsaydı ve 
ülkede ithal edilmek suretiyle kurulan bu tesislerin 
tercihinde ihracata dönüklük ağırlık taşısaydı, kuru-
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lan bu tesisler bir taraftan ülke içi gereksinmelere ce
vap verirken, bir taraftan da ihracat suretiyle yurda 
döviz getirilmesi olanağı sağlanır ve böylece dış ti
caret açıkları da bu kadar büyümemiş olurdu. 

İleride daha etraflı söyleyeceğim gibi, alındığı 
iddia edilen özendirici tedbirlerle arttığı öne sürülen 
ihracat aksine düşmüştür. Bugün ihracattan sağla
nan dövizlerin tamamının ülkemizin petrol ve madeni 
yakıtlar ihtiyacının karşılanmasına gittiği acı bir ger
çektir. izlenen yanlış politikalar sonucu ithalât ve 
ihracat arasındaki farkların, başka bir deyimle tica
ret bilançosu açıklarının son beş yıl içinde gittikçe 
nasıl arttığım aşağıdaki tabloda görmek mümkün
dür. 

1973'te ithalat 2 milyar 6 milyon, ihracat bir mil
yar 317 milyon. Aradaki fark 769 milyon 100 bin. 
1974'te ithalat 3 577 600 000, ihracat 1532 200 000; 
aleyhimize fark 2 245 400 000, 1975'te ithalat 
4 738 600 000, ihracat 1 milyar 401 bin; aradaki 
fark 3 milyar 337 milyon. 1976'da ithalat 5 milyar 
128 milyon, ihracat 1 milyar 960 milyon; aradaki 
fark 3 milyar 168 milyon dolar. 1977'de ithalat 5 
müyar 795 müyon, ihracat 1 milyar 753 milyon; 
aradaki fark maalesef 4 milyar 42 milyon liradır. 

Kalkınmakta olan ülkelerin ticaret bilançolarının 
genellikle açık verdiği, kalkınmaya bu yoldan erişil-
diği iddia edilse bile bu açıkların yıllar itibarıyla 
ümit verici bir azalma göstererek kapanması gere
kirken, aksine savurgan ithalât politikası, basiretsiz, 
kısır ihracat politikası izlenmesi nedeni ile açıklar 
daha da büyümüştür. Hatta bu açıklar bugün biraz 
daha fazla değilse, bunun da nedeni son bir yıldan 
beri Merkez Bankasında bekleyen transferlerdir. Bu 
transferler yapılmış olsaydı, ithalât hacmi daha da 
fazla artacaktı. 

Kalkınma edebiyatmdan bahsedenler, Türkiye'yi 
bugün döviz çıkmazı içine sokmuşlardır. Yukarıda 
değindiğim ticaret bilançosu açıkları, ülkenin gerçek 
gereksinmeleri gözönüne alınarak sıhhatli önlemler 
alınmadığı takdirde, eski iktidarlar zamanındaki gibi 
büyüyüp gidecektir. Bu nedenle geciktirilmeden eko
nomik önlemler alınması gerekmektedir. Bunun için 
de birçok sanayi kollarındaki üretim için gerekli 
olan hammadde ve yardımcı maddeyi yurt içinde 
üretme politikası izlenmelidir. 

Diğer taraftan, ihracatı artırma politikası samimi
yetle yürütülmelidir. Yıllardan beri ihracatın artırıl
ması için özendirici önlemler alındığı ileri sürülmekte 
ise de, bu önlemlerin ihracatı yeterli ölçüde kamçı-

I lamadığı anlaşılmaktadır. Genellikle geneneksel ihraç 
mallarımızın ihracatının artırılması politikası izlen
diğinden, ihracatta planlanan ve programlanan amaç-

I lara ulaşılamamıştır. O halde, ihracata yeni bir yön 
vermek, yeni bir çıkış kapısı bulmak, bir ihracat pat
laması yapmak gereksinimi her zamankinden daha 
büyük bir biçimde kendisini hissettirmektedir. Bu 
çıkış noktası da sanayi mamulleri ihracatımızı artır
maktır. Bunun için de bilhassa ihraç potansiyeli bu
lunan sanayi mamullerimizin ihracatındaki özendirici 
önlemler daha da geliştirilmeli; ancak bu özendirici 
önlemlerin tanındığı belirli malları üreten sanayi kol
larından da belirli bir dövizin mutlaka ülkeye getiril
mesi şart koşulmalıdır. 

I Özendirici önlemlerle ihracat kolaylaştuıhp artı
rılırken, ihracata engel olabilecek formaliteler kaldı
rılmalıdır. Bu nedenle de, bu konularda Ticaret 
Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni baş-

I tan düzenlenmelidir. Bugün iç ve dış ticareti ve 
bunlarla ilgili işleri düzenlemek, denetlemek ve ge-

J rekli önlemleri almakla görevli bulunan Ticaret Ba
kanlığı, yetkilerini 27 . 5 . 1939 tarihli ve 3614 sa
yılı Kuruluş Yasasından almaktadır. 40 yıl öncesine 
dayanan bir Kuruluş Yasası ile son derece hızlı bir 

I gelişme gösteren yurt içi ve yurt dışı hizmetlerin yü-
I rütülmesinin güçlüğü ortadadır. Ticaret Bakanlığı-
I nın 40 yd önce çıkarılan Teşkilât Kanunundaki kad-
I rosu ile bugünkü kadrosu arasında fark yoktur. Hal

buki, Bakanlığın bugünkü hizmetleri 40 yıl öncesine 
göre çığ gibi büyümüştür. Ticaret Bakanlığının halen 

I gördüğü hizmetleri aşağıdaki biçimde özetlemek isti
yorum. 

tç ticaret alanında : 
I İç Ticaret Genel Müdürlüğü : Bu Genel Müdür-
I lük iç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddeleri

nin fiyat hareketlerini yakından izler, fiyatların ser
best esaslara göre oluşmasını engelleyici hususların 
ortadan kaldırılması çarelerini arar, perakende satışa 
arz edilen mallara etiket koyma mecburiyetinin bü
tün yurda yayılmasını sağlamak yönünde çalışır, tü
keticinin korunmasını sağlamak için önlemler alır. 
Fakat, itiraf etmek gerekir ki, bu önlemler bugünün 
ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. 

Bundan başka, tarım ve sanayi ürünlerinin sergi
lenmesi ve tanıtılmasına yararh olan fuar, sergi ve 
panayırların modern ve teknik esaslara uygun bir 
biçimde kurulmasını özendirici önlemler alır. 

Anonim ve limitet ortaklıkların kuruluşuna ve 
I statü değişikliklerine ait işlemleri ve yabancı anonim 

498 — 



C. Senatosu B : 28 10 . 2 . 1978 O : 3 

ve sermayesi paylara ayrılmış şirketlerden memleketi
mizde şube, ve acenta kurmak İsteyenlerin işlemlerini 
yapar. Bunlardan başka, Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ve tasarruf sandıklarına ait mevzuatın 
Bakanlığa verdiği görevleri yerine getirir. 

Türk ve yabancı sigorta şirketlerinin kuruluşla
rını, faaliyetlerini, fesih, devir ve tasfiye işlemlerini 
üretim organlarıyla ilişkilerini, mevzuat, teknik ve 
ülke ekonomisi yönünden denetimini, Sigorta Mura
kabe Kurulu kanalı ile yerine getirir. Ölçü ve tartı 
aletleriyle ayar istasyonlarının denetleme hizmetleri 
de tç Ticaret Genel Müdürlüğünce yürütülmekte
dir. 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü : 3612 sayılı 
Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazifelerine dair Ka
nunla ve 1763 sayılı Kooperatifler Kanununda belir
tilen görevlerini yerine getirmektedir. 

Ülkemizde ekonomik ve sosyal kalkınmada önem
li rolü olan kooperatifleşme 1977 yılı sonunda 
20 607 kooperatif ve 77 üst kuruluşun faaliyette bu
lunması şeklinde kendisini göstermiştir. Bunları aşa
ğıdaki şekilde sıralamak mümkündür. 

Yapı kooperatifleri 13 711, tarım satış kooperatif
leri 721, tarım kredi kooperatifleri 2 071, esnaf - sa
natkâr kefalet kooperatifleri 658, tüketim kooperatif
leri 1 956, küçük sanat kooperatifleri 487, motorlu 
taşıyıcılar kooperatifleri 532, diğerleri 471. 

Kooperatiflerin plan, hedef ve doğrultusunda ve
rimli, ekonomik, işletmecilik kurallarına uygun ola
rak çalışmalarının sağlanmaları yerinde olacaktır. 
Diğer taraftan, kooperatiflerin en fazla yokluğunu 
hissettikleri öz kaynaklarım artırıcı ve finansman ih
tiyacını sağlayıcı önlemlerin alınması için yapılan ça
lışmaların başarılı olmasını dilerim. 

Kooperatifçilik eğitimi ve kooperatiflerin sosyal 
faaliyetlere yönelmeleri konularına Bakanlıkça gerek
li önem verilmelidir. Bu husustaki yasanm 1972 yı
lında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, hâlâ gerekli 
örgütlenmeye kavuşmamış ve çalışır hale getirilmemiş 
tarım kredi kooperatifleri ile üst kuruluşlarının poli
tik amaçlara aîet edilmesine daha fazla izin verilme
yeceğini ve tarım kredi kooperatifleri merker birliği 
ile bölge birliklerinin yasa ve anasözleşmelerinde ya
zık olduğu şekilde üreticiye dönük olarak çalışır hale 
gelmelerinin en kısa zamanda sağlanmasını candan di
lerim. 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği: Dış Ticaret Genel 
Sekreterliği, kalkınma planlarında tespit edilen amaç
lara paralel olarak ülkenin dış ticaret politikasının 

uygulanması için gerekli önlemlerin alınması ve bu 
arada uluslararası ticari ilişkilerimizin düzenlenmesi 
ile ticaret anlaşma ve sözleşmelerine ait esasların sap
tanması ve bu sözleşme ve anlaşmaların uygulanması
nın sağlanması ve bunların uygulama alanlarına ko
nulmasını gerçekleştirecek koordinasyonun yapılması 
hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 

İhracat Genel Müdürlüğü; ihracat politikasının be
lirlenmesine iliş/kin çalışmaları yapmak, ihracatla ilgili 
mezuatı ahzırlamak ve uygulamak, ihracatın geliştiril
mesi, ihraç mallarımın dış piyasalarda tanıtılması ve 
bu amaçla dış fuar ve sergilere katılmak ve ihracat 
gelirlerinin artırılması için gerekli önlemleri almak, 
ihracatı düzenlemek, ihraç mallarının en uygun şart
lar ve fiyatlarla ihracatını sağlamak. 

İthalât Genel Müdürlüğü; ithalât politikasının be
lirlenmesi ile ilgili çalışmaları yapmak, ithalât ile ilgili 
mevzuatı hazırlamak ve uygulamaktır, ithalâtımızın 
ekonomik kalkınmamızın gerektirdiği yapı ve düzeyde 
gelişmesine yarayacak önlemleri almak, ithalâtı dü
zenlemek ve denetlemek, ithal mallarının en uygun fi
yat ve şartlarla ithal edilmesini sağlamakla görevlidir. 

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü; genel iktisat poli
tikası çerçevesinde yabancı ülkelerle iki taraflı ve çok 
taraflı ticaret ve mal anlaşmaları yapmak ve dış tica
retimizin gelişmesi ve daha uygun şartlar altında ce
reyanı yolunda gerekli önlemleri almakla görevlidir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdür
lüğü; Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizde ortaklık anlaşmamızın amaçlarına 
uygun politikalarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları 
yapmak, bu politikalar çerçevesinde ithalat ve ihraca
tımızda gerekli uygulama ve koruma önlemlerini al
mak, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile aramızda mev
cut anlaşma ve eklerinin belirlendiği ekonomik ve ti
cari hükümleri uygulamakla görevlidir. 

Değerlendirme Genel Müdürlüğü; dış ticaret po
litikasının isabetli olarak yürütülmesine yardımcı ol
mak üzere ithalât, ihracat ve anlaşmalarla ilgili konu
larda bilimsel incelemeler yapmak, istatistikler derle
yip düzenlemek, bünyesindeki bilgisayar ünitesinden 
geniş ölçüde yararlanarak, kotaların dağıtımım objek
tif esaslara göre gerçekleştirmek, iç ve dış ekonomik, 
mali ve ticari olayları dikkatle izlemek, bu konudaki 
bilgileri derlemek ve değerlendirmek, gerek kamuoyu
na yönelik, gerekse hizmete özel olarak yukarıda açık
lanan konularda araştırmaları yayın halinde sunmak. 

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü; ihracatı 
geliştirmek ve genel ihracat tutarı içinde sınai mamul-
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lerinin payını artırmak amacı ile araştırmalar yapmak, 
bu hedefi gözönünde tutarak ihrasatı özendirme ön
lemlerini belirtmek, yıllık programlarda belirtilen he
deflere uygun olarak yatırım mallan için döviz tah
sisi yapmak, yapılan tahsislerin amaca uygun bir şe
kilde kullanılmasını sağlayacak önlemleri almak ve 
izlemek, yabancı sermayeli kuruluşların başvuruları
nı ve projelerini incelemek, bunların ülke ekonomi
sine yararlılığını değerlendirmekle görevli bulunmak
tadır. 

Gerçekleri görmesini bilen ulusumuzun döviz ta
sarrufu sağlayacak bazı önlemlerin getirilmesini hoş
görü ile karşılayacağı ümidim beslemekteyim. Aksi 
takdirde, kalkınmayı sağlamak için daha uzun zama
na ihtiyaç duyulacaktır. Savurganlığı önlemek için 
alınabilecek önlemlerin bir kısmını aşağıdaki şekilde 
sıralamak mümkündür : 

Akaryakıt tüketiminin azaltılması hususunda kuş
kusuz Hükümet alınacak önlemleri daha bilecektir. 
Biz konuya ışık tutabilmek bakımından otomobil, 
kamyon, kamyonet fiyatlarının vergi yolu ile cari 
değerine yükseltilmesini istiyoruz. Döviz darboğazı 
aşılıncaya kadar binek otolarının üretim kapasitele
rini artırmamahdır. Üretim artınca, artışında ısrar 
ediliyorsa, artan kısmın ihracat olanaklarının sağlan
ması koşulu ile bu üretim artışına izin verilmelidir. 

Akaryakıt fonu tüketiciyi finanse edecek şekilde 
değil, hemen önümüzdeki yıllarda fiyatı artacak olan 
akaryakıtın fiyat farkının karşılanmasında kullanıl
malıdır. 

Kamu kesiminin motorlu nakil araçları kullanmak 
biçimi tam bir israftır. Taşıt yasası hükümleri titiz
likle uygulanmalıda*. Küçük maaşlı memurların gün
lük geçiminden keserek görevlerine gidip gelmek için 
1 5 - 2 0 lira harcadığı bir ülkede, bazı bakanlıkların 
yüksek maaşlı personelinin kara ulaşımı filolarından 
yararlandırılması her gün gözümüzün önünde kana
yan bir yara gibidir. Bu filoların bakımı ve onarımı 
da ayrıca bir israf kapısıdır. Eğer bu yollardan tasar
ruf sağlanabilseydi, bugün birkaç uçak filosu alına
bilirdi. 

Benzer savurganlığın başka bir örneği, Ticaret Ba
kanlığına bağlı tarım satış kooperatiflerinde görül
müştür. Uygulanan destekleme alımlarının Hazinece 
karşılanan bedelleri, bu birliklere alman gereksin kad
rolara harcanmaktadır. Yalnız son dört ayda bu bir
liklere alınan beş bin kişiyi aşkm insanın hiç bir iş 
yapmadan yüksek ücret alması bir yana, bunların iş
ten ayrılmalarında alacakları kasten yüksek tutulmuş 

tazminatlar üreticinin aîm terinden kesilmiş paralar
dır. Bu birliklere alman personelin her biri ücret ya 
da ödeme gibi şekiller altında yılda 230 bin Tl. sına 
mal olmaktadır. Bunun da hesabmın sorulması ve ge
reğinin yapılması zorunlu bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Yukarıda arz ettiklerim, ekonomimizi zayıf dü

şüren savurganlıklardan sadece bir iki örnektir. Yı
kılmaktan kurtulmak, ileri ülkeler düzeyine ulaşmak 
için milletçe topyekûn çalışmak, israfa son vermek 
zorundayız. Bu konuda her bakanlık kendine düşeni 
yapmalı ve özellikle Ticaret Bakanlığı bu konuda ge
rekli önlemleri almalıdır. Zira, kuruluş yasasına göre 
iç ve dış ticareti düzenlemek görevi Ticaret Bakanlı
ğına verilmiştir. Tüketicinin korunmasında, üreticinin 
alın terinin değerlendirilmesinde en başta gelen so
rumlu kuruluşlardan birisi bu Bakanlıktır. Bu neden
le, çalışmalarına başlandığını duyduğumuz iç ve dış 
ticaretin düzenlenmesi ve tüketicinin korunması hak
kındaki tasarılar bir an önce hazırlanmah, hatta bu 
çalışmalardan önce uygulamada bazı önlemler alarak, 
kamu kesimi üretimini tüketiciye aracısız olarak iletme
lidir. Örneğin, kooperatif birlikleri, mamul ve mah
sullerinin doğrudan bu birliklerce veya belediyelerce 
tüketiciye iletilmesi sağlanmalıdır. 

Sözlerimi bitirmeden önce, bir hususu şahsi fik
rim olarak arz ediyorum. 

Bugün 1977 yılında, memleketimiz ihracattan 1 mil
yar 900 milyonluk döviz elde etmiştir. Buna karşılık, 
yalnız akaryakıt için iki milyardan fazla dolar öden
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kim yaparsa yapsm, bu memleket bizim, süratle 

bunun çare ve tedbirlerini bulmalıyız. Ben, pek çok 
temas ettiğim arkadaşlarıma bazı fikirlerimi önerdi
ğim zaman, «Halk Partisi iktidara geldi, böyle olur» 
derler diye bir korku içinde önerilerimi grup halinde 
getiremedim; ama şahsen öneriyorum : 

Özel arabaların, tatil günleri dışında tahdit edil
mesi lazımdır. Bugün madem ki, çıkmaza girmişiz, 
hangi sebep ve ne suretle olursa olsun, bundan kurtul
mak hepimizin vazifesi, hatta ahlâk borcudur. Bu 
elbette yalnız Ticaret Bakanlığının yapacağı bir iş de
ğildir; ama Hükümet olarak mutlak surette bir tah
dit koymalıdır; benzin sarfiyatını azaltmalıdır. 

10 - 12 seneden beri Fransa, kara toprakları için
de açtığı muhtelif kanallarla yük ve eşya nakliyatını 
tamamen su nakliyatına aktarmıştır. Bizim, üç tara
fımız deniz, her gün İstanbul'dan Ankara'dan 15 - 20 

— 500 — 



C. Senatosu B : 28 

otobüs, araba İstanbul - Trabzon, İstanbul - Erzu
rum, İstanbul - İskenderun'a hiç bir tahdide tabi ol
madan, aklına estiği gibi kalkıp gitmektedir. 

Süratle deniz filomuzu çoğaltmalıyız, yük ve eş
ya nakliyatım deniz filosuna aktarmalıyız. 

Trenlerimizi bir an önce ıslah edip, kurulduğu 
günden beri eski vaziyette ve bugünün ihtiyaçlarına 
cevap vermeyecek durumdan kurtarmak, kara nakli
yatını azaltmalıyız. 

Türkiye'nin en büyük gereksinmesi, akaryakıt için 
döviz sarfiyatı olduğuna göre, bu üç tedbiri mutlak 
ve ciddî surette aldığımız gün, ödediğimiz döviz aza
lacak ve Türkiye biraz daha nefes almak imkânını 
bulacaktır. 

Bu duygularla hepinizi saygı ve sevgiyle selâmlar, 
Ticaret Bakanlığı Bütçesinin vatanımıza, milletimize 
yararlı ve faydalı olmasını candan temenni ederim. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uğur. 
Adalet Partisi Grupu adma Saym Hayrettin Erk-

men, buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Milli ekonomimizin belki de en sıkıntılı, en çok 
tartışılan meseleleri Ticaret Bakanlığının faaliyet sa
hasına giriyor. Gerçekten ekonomik gelişmemizi za
man zaman frenleyen, yavaşlatan, hatta arasıra du
raklamalara sürükleyen engellerin çoğu bu aland yer 
alıyor. 

Dış ödemeler dengesizliğinin temelini teşkil eden 
ticaret dengesi açıkları, fiyat hareketleri, özellikle ta
rım üreticilerini koruma amacıyla tespit olunan taban 
fiyatlarıyla, ihracat ticareti arasındaki çatışma, gene 
önemli ölçüde bu kanaldan beslenen satınalma gücü 
artışına bağh enflasyonist baskılar, üretici menfaahyla 
tüketici menfaati arasında sürüp giden çelişki, tüke
ticinin gereğince korunamamasmdan doğan sosyal ra
hatsızlıklar, mal darlığına bağh şikâyetler, para değe
rine arız olan kayıplar, hep bu Bakanlığın savaş ver
mek zorunda bulunduğu önemli ve çetin sorunlardır. 

Bakanlık, bu savaşı, birçoğu dağılmış, elinden çık
mış yetkilerle ve dar maddi imkânlarla yürütmek ve 
kazanmak mecburiyetinde ve mevkiindedir. 

Teşkilat Kanunu eskimiş, etkinliğini yitirmiştir. 
İç ve dış haberleşme ve değerlendirme elemanları gi
bi, haberleşme tesisat ve teçhizatı da yetersizdir. Bu 
yüzden günümüzün gereklerine uygun, süratli ve et
kin bir pazarlama çalışması düzenlenememekte, uy-
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gulanamamakiadır. Bunlara bir de yetki çekişme ve 
çatışmaları eklenince, Bakanhktan istenen veya 
beklenen hizmetler, verimsiz bir düzeye sürükle
nip çakılmaktadır. Oysa, Bakanlığın düzenlemekle yü
kümlü bulunduğu pazar ekonomisi çok hareketli, ça
buk değişen, izlenmesi ve çözümlenmesi büyük bir 
dikkat ve devamlılık isteyen meselelerden oluşmak
tadır. Bütün bu zorluklara, eksikliklere, yetkilerinin 
iyi belirlenmemiş olmasına rağmen, Bakanlık görev
lerinin üstesinden gelme çabası içinde senelerden be
ri çırpınagelmiştir. 

Sayın Başkan; 
Ticaret Bakanlığı, her şeyden önce mal hareketle

rini piyasa ekonomisi gereklerine göre düzenlemekle 
yükümlüdür. Piyasa ekonomisi denilince, fiyat teşek
külünün ve rekabet şartlarının serbestçe işleyebileceği 
bir düzen anlaşılır. 

Şu halde, bütçesi üzerinde tartışmakta olduğumuz 
Bakanlığın, biri madde, öbürü fiyat olmak üzere, iki 
politikası vardır. Kabul etmek gerekir ki, yurdumuz 
gerçek anlamıyla pazar ekonomisi düzenine 1950'ler-
den itibaren girmiştir. Daha önceleri yurdumuzda 
teknik anlamıyla bir mübadele ekonomisi bulunduğu 
söylenemez. 

Türkiye, çeyrek yüzyıl önce bir çeşit kapalı ekono
mi düzeni içinde yaşıyordu. Deniz ulaşımı yetersiz, 
kara ulaşımı sadece mahdut bir yurt parçasını kap
sayan demiryoluna bağlı, enerjiden ve muhafaza te
sislerinden yoksun, kredi müesseselerinin sayısı ve 
muamele hacmi sınırlı bir ülkede girişilebilen müba
dele faaliyetlerine, ancak kapalı ekonomi, trok eko
nomisi düzeni adı verilebilir. Böylesine bir düzende 
ne üretimin gelişmesi, ne de fiyat yakınlıkları sağ
lanabilirdi. Nitekim, o dönemde arz ve talep karşı
laşmaları, fiyat teşekkülleri hep bölgeler içinde ce
reyan etmiş, geçim seviyeleri bölgesel nitelik göster
miştir. 

Yurdumuz, milli piyasa, milletlerarası pazar şart
larına ayak uydurmaya çalışan üretim faaliyetlerine, 
geniş kapsamh ve muntazam mal akımlarına ancak 
o tarihten sonra sahne olmuştur. 

Ekonomimizin yer yer Ortaçağ şartlarına terk edil
diği bir aşamadan koparılıp, hızlı kalkınma ve sana
yileşme aşamasına oturtulduğu dönemidir; ekonomi 
tarihimizin 1950 sonrası dönemi. 

Sonra da planlama çalışmalarıyla bu geçişin, bu 
çağdaşlığa girişin beşer yıllık dönemler halinde dü
zenlenmesi devri gelmiştir. Başka deyimle, geri kal
mışlıktan gelişmişliğe uzanan meşakkatli bir sefere 
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çıkmışız. Öte yandan aynı dönem içinde; yani 1950' 
lerden bu yana, çok partili demokratik düzeni be
nimseme ve uygulama seferine de çıkmış durumda
yız. 

Bu nedenle giriştiğimiz tartışmalar, özellikle eko
nomi politikası üzerinde yaptığımız tartışmalar çoğu 
zaman sertleşmiş, suçlamalara ve karalamalara ka
dar uzatılabilmiştir. 

Ekonomik düzenimiz, kalkınma modelimiz 1961 
Anayasasının amir hükmü haline getirilmiş bulundu
ğu halde, hâlâ model araştırmaları peşinde koşan
larımız vardır. Yeni modeller deneme hevesinden, 
düzen yıkma ya da düzen değiştirme kavgasından ar
tık vazgeçmemizin ve Anayasamızın öngördüğü eko
nomi düzenini ortaklaşa koruma zamanının gelmiş 
olduğu inancındayız. 

Sayın senatörler; 
Çeyrek yüzyıl önce girişilen ve her şeye rağmen 

önemli mesafe alınan gelişme sürecinin kaçınılması 
mümkün olmayan sonuçlan vardır, tç talep şişkin
liği; yani yurt içinde mal ve hizmet isteklerinin ka
barması bunlardan biridir. Buna bağlı olarak, iç pa
zarın devamlı ve hızlı bîr biçimde büyümesi gerçek
leşecekti. Öyle oldu. 

Fiyat yükselmelerinin ve dış satış gelirlerinin ye
terince artmamış bulunmasının belli bir ölçüde bu iki 
olaydan kaynaklandığını kabul etmek gerekir. 

Gelişen iç talep bir yandan eşya fiyatlarını kam
çılarken, artan fiyatlar da hizmet gelirlerini, özellikle 
işçi ücretlerini kabartmış, ekonomimiz ister istemez 
yükselen maliyetlere doğru yol almıştır. îç satışlarda-
ki kârlılık, rahatlık ve kolaylığa maliyet elverişsizliği 
de eklenince, dışa dönük mal akımının hazı da hac
mi de istenen seviyelere ulaşamamıştır. 

Bununla birlikte, hemen ilâve etmek isterim ki, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde ihracat gelirleri 
öngörülen miktarın % 52 fazlasıyla gerçekleşmiştir. 
Ne var ki, ithalât talepleri, işaret ettiğimiz gelişmeye 
paralel olarak hem yatırım malları, hem de aramala
rı için daha hızlı bir tempo ile yükselmiştir. Nihayet 
petrol fiyatlarındaki beklenmedik sıçrama ve buna 
bağlı olarak dış ülkelerde meydana gelen fiyat artış
ları, dış ticaret açığımızın tehlikeli boyutlara sürük
lenmesine sebep olmuştur. Aslında, ticaret dengesi 
açığımız ne bilinmeyen, ne de beklenmeyen bir olay
dı. İthalât gelirlerimizin, ihracat giderlerini önümüz
deki dönemlerde de karşılamaya yetmeyeceği kalkın
ma planlarımızda öngörülmüştür. 

Gerçekten, ithalât harcamaları 1950 yılında kişi 
başına 13,6 dolar iken, 1976 yılında 125 dolara yük
selmiş; yani yaklaşık dokuz kat artmıştır. Buna kar
şılık, ihracat gelirleri aynı yıllar itibarıyla 12,5 do
lardan 48 dolara varabilmiş; yani yine yaklaşık ola
rak ancak dört kat yükselmiştir. 

Bu süre içinde nüfusumuzun üç katlık bir artış 
gösterdiği düşünülürse, dış ticaret açısından son 25 
yılı her şeye rağmen olumlu bir süreç içinde geçir
diğimiz söylenebilir; fakat asıl olumlu gelişmenin dış 
ticaretin yapısında meydana geldiğini görmemezlik-
ten gelemeyiz. 

Gerçekten 1950'lerde Türkiye sadece tarımsal ham
maddelerle maden cevheri satıcısı iken, bugün ihraç 
mallarımızın değer olarak °/Q 36'sını mamul madde
ler teşkil ediyor. Sadece bu sonuç, yurdumuzun ge
ri kalmış ya da az gelişmişlikten kurtulup gelişme ha
line ve sürecine girmiş bulunduğunun açık delilidir. 

Bu sonuç, son 25 yıl boyunca uygulanan ekono
mi politikasının ürünüdür ve ba son 25 yılın 20 yılı 
Demokrat Parti ile Adalet Partisinin; yani aynı eko
nomi görüş, anlayış ve programının tek başına uygu
landığı yıllardır. Geri kalan beş - altı yıllık sürenin 
büyük kısmında da Adalet Partisi vardır ve başta
dır. 

Siyasi muarızlarımızın, özellikle Cumhuriyet Halk 
Partisinin ekonomi politikamızı yerme çabalarmdaki 
isabetsizliği, haksızlığı ve insafsızlığım, bu vesileyle 
bir kere daha Büyük Milletimizin şaşmaz takdir öl
çülerine arz ediyoruz. 

İktidar olarak uyguladığımız; yurt ve millet ge
reklerine ve çıkarlarına uygun olduğu kadar, bilim
sel verilere de uygun bulunduğuna kesinlikle inandı
ğımız ekonomi politikamızın ülkemizi ulaştırdığı üst 
ekonomik düzeyi, tartışmakta olduğuz bütçenin kap
samını ve bana tanınan konuşma süresinin sınırları
nı aşmamak çabası içinde genel çizgileriyle tespit ede
bildiğimi sanıyorum. 

Şimdi de izin verirseniz, karma Ecevit Hükümeti
nin ekonomi sorunlarına ilişkin tutum ve davranışı
nın ülkeyi nerelere sürükleyebileceği konusunun ince
lenmesine geçelim. 

Sayın Başkan; 
Hükümet Programında döviz dar boğazından kur

tulmayı sağlayıcı ne açık bir görüşe, ne de tedbirler 
demetine yer verilmiştir. Bütçe tartışmaları dolayısıyla 
yetkili bakanlar tarafından kamuoyu, Bütçe Karma 
Komisyonu ya da Yüce Senato önlerinde verilen de-
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meçlerde veya girişilen açıklamalarda da aradığımızı 
bulamıyoruz. Bu nedenle, ister istemez gene Hükümet 
Programına başvurmak zorundayız. 

Bu Programda tespit edebildiğim bulanık görün
tülü düşünceleri oradan aktarmak suretiyle ele almak 
istiyorum. 

«Döviz gereksinmesi, ihracata hız verilerek eko
nomide gereken yapısal değişiklikler gerçekleştirile
rek karşılanmalıdır.» diyor program. «Para operas
yonlarına başvurulmamahdır.» deniliyor aynı belgede. 
«Döviz gereksinmelerimizi karşılamak üzere yeni ve 
güvenilir kaynaklar bulunacaktır.» vaadini taşıyor 
belge ve nihayet, «Bir dış ticaret kurumu kurulacağı» 
açıklanıyor. 

Hükümet Programında yer alan düşünceler bun
lar. Kanaatimizce karma Hükümetin Sayın Başkanı 
bunları söylemese de olurdu. Çünkü, yukarıda sırala
dığımız düşünceler açıklıktan ve inandırıcı nitelikten 
yoksun. Güvenoyu ise, özel ve ilginç bir formülle za
ten sağlanmış. 

Programı okurken ve dinlerken, bu sözlerin büt
çe müzakereleri sırasında verilecek ek bilgilerle ve 
yetkililerce yapılacak açıklamalarla bir anlam kazana
bileceğini düşünmüştüm; ama Sayın Ticaret Bakam 
Bütçe Karma Komisyonu önünde Genel Başkanının 
beyanlarını tekrarlamakla yetindi. Sayın Maliye Ba
kanı ise, konunun çok uzaklarında gezinip dolandı. 
Yorum da bize düştü. 

Sayın Başkan; 
Birinci düşünce, eski deyimiyle bir müstahzar for

mülüdür. Yapılırsa kullanılır. İfade geneldir, yuvar
laktır. İhracata ne suretle hız verilecektir?... Yergi 
iadesi oranları mı artırılacaktır?... Prim mi uygulana
caktır?... Damping mi yapılacaktır?... Yoksa deva
lüasyon mu düşünülüyor?... 

Sırası gelmişken, kulağımıza gelen bir söylentiyi 
açıklığa kavuşturmak amacıyla arz etmek istiyorum. 

Petrol karşılığında tütün şevkine başlandığı söy
leniyor. Yıllarca önce terk ettiğimiz takas yoluna 
yeniden gidilmesinin sakıncalarını sayıp dökmeye ge
rek yok. Bakanlığın böyle hatalı bir uygulamaya iti
bar etmeyeceğine inanmak istiyorum. 

Yorumlamaya çalıştığım düşüncenin ikinci bölü
mü de aynı niteliği taşıyor. O da bir müstahzar for
mülü. Ayrıca, genel ve yuvarlak bir söz. Ancak ger
çekleştirilirse değer taşır; ama nasıl gerçekleştirilece
ğini inandırıcı biçimde açıklığa kavuşturmak lâzım
dır. 

Kaldı ki, ekonomimiz, bir yapı değişikliği süre
cine yıllar önce girmiştir. Bu değişmeyi hızlandırıcı 
ne gibi tedbirler alınacaktır?... Daha hızlı bir sanayi
leşme temposu düşünülüyorsa, uzun vadede döviz ge
lirlerini artırması mümkün olan böyle bir uygulama
nın, kısa vadede arz edeceği, kendi deyimleriyle «dö
viz gereksinimi» nasıl karşılanacaktır?... Ayrıca, ku
ruluş halinde bulunan ya da kurulması hayal edilen 
yeni sınai tesislerin dünya pazarlarında rekabet şan
sına sahip olabilmesi için uyulması ve uygulanması 
gerekli teknoloji ne suretle elde edilecektir?... 

Sözü ve sorulan uzatmaya lüzum yok. Görülüyor 
ki, Sayın Başbakanın bu düşüncesi de berraklıktan ve 
inandırıcılıktan mahrumdur. 

Para operasyonlarına; yani içinde bulunduğumuz 
şartlara göre, devalüasyona başvurulmaması gerekti
ğine işaret ediyor Sayın Ecevit; ama biz aksini görü
yor, bugünkü tutum ve davranışıyla Hükümetin deva
lüasyona başvurma zoruniuğuna hızla sürüklendiğini 
müşahade ediyoruz. 

Üçüncü formül ise ilginç bir vaattir. Burada da 
açıklık yok; «Döviz gereksinmelerimizi karşılamak 
üzere yeni ve güvenilir kaynaklar bulunacaktır.» de
niliyor. Kaynaklar hem yeni, hem de güvenilir ola
cak. Yani, bu yenilik acaba bulunacak dövizin çeşi
dinde mi, niteliğinde mi, yoksa çıkış noktasının bu
lunduğu ülke ya da müessesede mi sağlanacaktır?.. 
Güvenilirliğin güvencesi ne olacaktır?.. 

Hele dördüncü koîiu büsbütün kapalı Sayın Baş
kan. 

Dış ticaret kurumu sadece uyarıcı, yol gösterici 
bir kuruluş mu olacak, yoksa ticaret işlemleri yürüt
meye de yönelecek mi?.. Kurumun görev ve yetkileri 
ne suretle sınırlanırsa sınırlansın, adı geçen kuruluşla 
Devletin dış ticaretle İştigale girişmesi yola açılmış 
olmayacak mı?.. Yoksa dış ticareti devletleştirmenin 
ilk adımı mı atılacaktır bu kuruluşla?.. Endişelerimizi 
dile getirmek görevimiz, sorularımıza açık cevap 
istemek hakkımızdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yeni Hükümet, 28 ocak günü yayınlanan Bakan

lar Kurulu kararıyla 1978 yılı ithalat rejimini ve 
programını ilan etti. Ticaret Bakanının bu vesileyle 
yaptığı kısa açıklamadan, dış ticaret açığının Hükü
met programında öne sürüldüğü gibi, ihracat gelirle
rinin artırılması tedbirleriyle değil, ithalat hacminin 
daraltılması suretiyle küçültülmeye girişikliği anla
şılıyor. Başka bir deyimle Hükümet, dinamik denge 
düşüncesinden değil, statik denge görüşünden hare-
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ket ediyor. Bu davranışı yadırgamıyoruz. Çünkü, ' 
Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri her zaman sta
tik ekonomiyi dinamik ekonomiye tercih etmişlerdir. 

Bu yıl ithalat için 1976 yılından da 150 milyon 
dolar gerilere gidilerek, 4 milyar 850 milyon dolar 
harcanması öngörülüyor. Sayın Ticaret Bakanının, 
bu harcamaları hangi kaynaklardan karşılamayı dü
şündüğünü. Yüce Heyetinize açıklayacağım umuyo
rum. Çünkü, ne Bütçe ve Plan Karma Komisyonu 
huzurundaki izahlarında, ne de ithalat rejimini kamu
oyunu takdim konuşmasında bu hususta bilgi var. 
Ortada sadece Devlet Planlama Teşkilâtının hazır-. 
ladığı bir tahmin mevcut. Onu da Hükümetin benim
seyip benimsemediğini bilmiyoruz. Hükümet, Dör
düncü Beş Yıllık Planı Komisyondan geri aldığına ve 
bu suretle Bütçenin kanuni dayanağım yok ettiğine 
göre, ithalat finansmanına ilişkin tahminleri de be
nimsememiş olsa gerektir. Bu itibarla, kendilerinden 
konuyu aydınlatmalarını bekliyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı tahminlerine göre, bu 
yıl 2 milyar 400 milyon dolar tutarında bir ihracat 
geliri beklenmekte. 2 milyar 450 milyon dolar mikta
rında da bir dış ticaret açığı öngörülmektedir. Yine 
bu tahminde, ödemeler dengemizin 675 milyon dolar 
tutarında bir açıkla kapanacağı hesaplanmış bulun
maktadır. 

Oldukça iyimser bir ölçüyle girişildiği izlenimini 
edindiğimiz bu tahminler gerçekleşse bile, ithalatın 
yıl içinde işlerlik kazanabileceğini sanmıyoruz. Çün
kü, bilindiği üzere yıl boyunca peşin ithalât ödeme
leri genellikle banker kaynaklardan, firma ya da ka* 
bul kredilerinden karşılanır. DÇM ve kabul kredileri 
üzerine konulan yeni kayıtlar ve kısıtlamalar peşin 
ithalâtın finansman kaynaklarını daraltıcı etki yapa
caktır. 

Aslında dar tutulan ithalat harcamaları dolayısıy
la ortaya çıkması muhtemel mal darlığı, ödeme iş
lemlerinin de sınırlanmış bulunması nedeniyle daha 
yüksek boyutlara varabilecektir. Bu durum, bir yan' 
dan fiyat harekeîterini kamçılar ve haksız kazançları 
hızlandırırken, bir yandan da üretim azalmalarına ve 
işsizliğin yaygınlaşmasına yol açacaktır. Hükümet 
daha şimdiden tarımda üretim gerilemesinin kapısını 
aralamıştır. Zira, ilkbahar gübresinin ithal imkânları 
henüz sağlanabilmiş değildir. 

Sayın Başkan; 
Yeni Hükümet, geniş bir hayalin mahsulü olarak 

sıraladığı büyük vaatlerle işbaşına gelmiştir. Döviz 
dar boğazını açmak, enflasyon hızını ve fiyat yük

selişlerini durdurmak, güven ortamı yaratmak; yani 
terör ve anarşi olaylarım önlemek, dış itibarımızı yü
celtmek, belli başh vaatlerin satır başlarıdır. 

Kanaatimizce, döviz dar boğazının açılması şöyle 
dursun, bu boğaz gün geçtikçe daha da daralacaktır. 
Milletlerarası Para Fonu ile bu kuruluşun statüsü 
içinde yürütülmesi gereken ilişkilerin askıya alınmış 
bulunması, durumu ağırlaştıran sebeplerden sadece 
biridir. 

Grupumuz, Hükümetin enflasyonla mücadele yo
lunda değil; aksine, enflasyonu körükleme yolunda 
ilerlediği inancındadır. Bütçenin yapısına sızdırılan 
görünmez harcamalar (Bazı belediyelerin Hazineye, 
belki de kredi kurumlarına olan borçlarını bağışlama, 
çeşitli fonlardan ödemeler yapma gibi) sade Bütçe
nin samimiyet kaidesini zedelemekle kalmayacak, 
ağır enflasyonist baskılar da yaratacaktır. 

Fiyat artışlarını durdurucu veya hiç olmazsa ya
vaşlatıcı tedbirler konusunda da Hükümetin belir
gin, somut bir tutumu, etkili olabilecek bir görüntüsü 
yoktur. O kadar ki, yetkili bakanlar geçen yılın fi
yat artışı oranında bile mutabakat halinde değildirler. 
Gerçekten Ticaret Bakanı % 33,3 seviyesinde bir 
fiyat artışından söz ederken, Maliye Bakam % 36,1 
oranından bahseder durumdadır. Sonra da uyumlu 
bir Hükümet teşkil edildiği, böyle bir Hükümetin 
ekonomik tedbirler alanında etkin olacağı öne sürü
lüyor. 

Güven ortamının yaratılması ve dış itibarımızın 
yüceltilmesi vaatlerinde de Hükümetin olumlu sonuç 
alabileceğine inanmıyoruz. Çünkü, Hükümeti ümit 
verici, kararlı ve tutarlı davranışlar içinde görmüyo
ruz. 

Ne kadar vaktim var Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız daha var. 

AP GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sayın üyeler; 

Ticaret Bakanlığında ve Bakanlığa bağlı kuruluş
larda üzücü ve keyfi tasarruflar birbirini kovalamak
tadır. Cumhuriyet Halk Partisi hesabına kadrolaş
ma işlemleri alıp yürümüştür. Bakanlık bünyesinde, 
tarım satış kooperatifleri birliklerinde, Gima da ya
pılan değiştirmelerin ve atamaların çoğu hem biçim, 
hem de esas yönlerinden kanunlarımıza, hukukun te
mel kurallarına aykırıdır. 

Danıştay kararları yakınlıklara ve siyasi kanaat
lere göre ayrıma tabi tutulmakta, tam bir keyfilik 
içinde işleme konulmktadır. Yıllar yılı hukukun 
üstünlüğü havasım terennüm eden, kamuoyunu hu
kuk devleti edebiyatıyla uyutan bir siyasi kuruluşun, 

— 504 — 



C. Senatosu B : 28 10 . 2 . 1978 O : 3 

bir surette ele geçirdiği iktidarı, büyük bir el çabuk
luğu içinde tam ters yönde kullanması cidden endişe 
verici bir olaydır. 

Bugünlük temas etmekle yetindiğim bu tür tasar
rufları murakabe görevimizin gereği olarak, her vesi
leyle huzurunuza getireceğimizden kimse şüphe et
mesin. 

Sayın Başkan; 
Milletlerarası kuruluşlar, özellikle AET ile ilişki

ler, Bakanlığın iç piyasa düzenleme görevleri, ser
maye hareketleri, kredi işlemleri, Bakanlığa bağlı dış 
temsilcilikler gibi birçok önemli konuları incelemek 
ve bu husustaki görüşlerimizi huzurunuzda sergile
mek imkânını vakit darlığı nedeniyle bulamadım. 

İzin verirseniz, sadece kredi işlemleri hakkında 
ve çok kısa olmak üzere birkaç cümle arz edeceğim. 

Şimdi aldığım bir habere göre, Ziraat Bankası 
Genel Müdürü ile Halk Bankası Genel Müdürü de 
görevlerinden alınmışlar. Ben sadece Ziraat Banka
sının son üç yıllık faaliyetine ait birkaç rakam vere
ceğim. Bu rakamları Yüce Senatonun ıttılaına arz 
eyledikten sonra, tasarrufun haklılığı veya haksızlığı 
hakkındaki hükümleri de vicdanlara terk edeceğim. 

1976 yılında, plasmanında 59 milyar liralık geliş
me olan, bu gelişmeyi 1977 yılında 86 milyara çıka
rabilen, 1978 yılında 107 milyara ulaşan bir idarenin 
başına, bugün bir değişiklik kararnamesi takdim edil
miştir, gönderilmiştir. Acaba ölçü nedir? Başarısız 
bir tablo değil önümüzleki tablo. O halde, başka 
bir ölçü kullanılıyor demektir. Bu ölçünün de, par
tizan ölçüden başka bir şey olabileceği de benim ak
lıma gelmiyor. Başka bir sebebi varsa, şüphesiz Sa
yın Bakan bunu burada açıklarlar. 

Evet, arzına muvaffak olamadığım görüşlerimizi, 
başka bir vesileyle Yüce Senatonun huzuruna getire
bileceğimizi umuyorum. Bugünkü konuşmamda 
eleştiriye tabi tuttuğum konular hakkındaki telkin 
veya teklifleri de arz etmek isterdim. Bu suretle ya
pıcı bir muhalefetin örneğini de vermek arzusu için
deydim; fakat zaman buna da elvermedi. 

Sabrınızı daha fazla tasımlamak ve Sayın Başka
nın ikazına muhatap olmadan huzurunuzdan ayrılmak 
düşüncesiyle Yüce Heyetinizi, Grupum ve şahsım 
adına saygıyla selâmlar, en derin hürmetlerimi suna
rım. 

Sayın Başkan, teşekkür ederim efendim. (AP ve 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu sıralarından alkış
lar.) 

î BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına 

Sayın Kemal Cantürk, buyurunuz efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA KEMAL CANTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde, Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeler adına görüşîerimâzi açıklamak 
için söz almış bulunuyorum. Söz'erime başlamadan 
önce, şahsım ve Grupum adına Yüce Senatoya say
gılarımızı sunarım. 

Sayın Başkan; 
Bilindiği gfbi, Ticaret Bakanlığımız, memleketimi-

j zin ekonomik hayatında önemli fonksiyonu bulunan 
bir Bakanlıktır. Bu önemli fonksiyonu, «İç ve dış 
ticaretimizin düzenlenmesi...» diye tarif ederiz. Bu ta-

j rffin bir değer ifade edebilmesi için, iç ve dış ticare
tin, yurt ekonomisindeki yerini iyi bir şekilde belli 
etmemiz gereklidir. 

Bilindiği üzere, ekonomik faaliyet, insanların ha-
I yatlarını sürdürebilmek için, duydukları ihtiyaçların 

karşılanmasıyla ilgili dolaylı ve dolaysız tüm çaba ve 
gayretleri kapsar ve bunlar da mal ve hizmetlerin 
üretilmesi ve mübadele edilmesi diye iki büyük grup
ta toplanır. 

Bu üretim ve mübadele olayları, birbiriyle o ka-
I dar fonksiyonel bağlarla bağlıdır ki, bütün bunların 
j bir memleket ölçüsünde, tek bir bakanlık tarafından 
! düzenlenmesi mümkün olamamış, bu itibarla bütün 

dünya ülkelerinde, ekonomik faaliyetlerin belli nizam 
altında yürütülmesi için birçok bakanlıkların kuruî-

I ması lüzumu hissedilmiştir. İşte Ticaret Bakanlığı
mız da bu bakanlıklardan birisidir ve malların mü
badelesi; yani iç ve dış ticaret işlerinin düzenlenme
siyle ilgili faaliyetleri görev olarak üstlenmiştir. An
cak bu görev, diğer bakanlıkların ekonomik hayatla 

i ilgili görevleriyle o kadar karşılıklı bağlarla bağlıdır 
ki, bu Bakanlığın başansını değerlendirmek, sadece 
bunun görmesi gereken işleri nazan itibara almak su
retiyle kabil olamaz. Meselâ; bu Bakanlık, ihracaat 
işlerinin yürütülmesiyle vazifelendirilmiştir. İhracaat 
gelirlerimiz tatminkâr olmadığı iç?n, bu Bakanlığı ba
şarısız diye nitelendirmemiz mümkün değildir. Zira, 

I mal ihracatı için evvelâ yeterli, ihraç edilecek, bilhas-
I sa mamul mal bulunması gerekir. Yani, üretimin ye-
I terli miktarda olması gerekir. Bu da finansman, yatı-
I rım, teknoloji, eğitim ve ekonomik istikrar gibi olay 
1 ve unsurlarla ilgilidir. Bu noktada Ticaret Bakanına 
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düşen görev, mevcut ihraç edilebilir malların tama
mını en uygun zamanda, şekilde ve süratle ihraç et
me koşullarım, ortamını sağlamaktır. 

Bu misalden de esinlenerek, önce Ticaret Bakan
lığımızın görevinin ne olduğu üzerinde durmak ve 
bununla ilgili temennilerimizi sunmak istiyorum. Bu 
konudaki maruzatımdan sonra, dış ticaretimiz üzerin
de kısa ve genel bir değerlendirme yapıp; kanuna ih
tiyaç olmadan, kısa vadede yeni düzenlemelerle dış 
ticaretimizde, ihracaat ve ithalât yönünden ne gibi iyi
leştirmeler yapılabileceği hususunda görüşlerimizi ve 
son olarak da birkaç manferit konu hakkındaki te
mennilerimizi sunacağım. 

Şimdi, görev konusuna değiniyorum. 
3614 sayılı Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazifele

rine Dair Kanunun 1 nci maddesindeki hükme isti
naden, bu Bakanlığın görevini; «Yurt içinde ve yurt
tan dış ülkelere ve dış ülkelerden yurda mal akımım 
en uygun koşullarda ve süratle sağlamaktır.» diye ta
rif edebiliriz. Bu görevi de Bakanlık; 

a) Yurt içinde ihtiyaç duyulan malların fiyat, 
miktar ve kalite bakımından en uygun koşullarda mü
badelesini; yani alım ve satımım düzenlemek, 

b) Tüm ihraç edilebilir malların en uygun eko
nomik koşullarda ihracını imkân dahiline sokmak, 

c) İhtiyaç duyulan ve yurtta noksan üretilen ve
ya hiç üretilmeyen mallann. en iyi ekonomik koşul
larda ve miktarlarda yurda ithalini mümkün kdmak 
suretiyle ifa eder. 

Bu kısa açıklama ile Ticaret Bakanlığımızın gö
revlerini anahatîan itibarıyla açıklamış oluyorum. 

Bu görevleri yapmak için Bakanlığın anaüniteleri 
şunlardır : 

1. Dış ticaret işleriyle görevli Dış Ticaret Genel 
Sekreteri "g!, 

2„ îç ticaret işleriyle vazifeli İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü, 

3. Tarımsal üretim ve pazarlamayla ilgili işlerle 
meşgul Teşkilândırma Genel Müdürlüğü, 

4„ İhracaat ve ithalâtın yurt yararına paralel şe
kilde gelişmesi için gereken teşvik ve döviz tahsisi uy
gulamalarım yürüten Teşvik ve Uygulama Genel Mü
dürlüğü. 

Bakanlığın, görev ve teşkilâtı konusunda genel so
run, bu organizasyonların kendilerine verilen görev
leri yapmak için; 

a) Yeterli sayıda yetenekli elemana ve günün 
şartlarına uygun bir teşkilât kanununa sahip olmama
ları, 

b) Dış ekonomik âlemi kısa ve uzun vadede iz
leyecek, ekonomik olayları değerlendirecek ve böyle
ce ihracaat ve ithalâtta büyük ölçüde katkıda buluna
bilecek sistematik ve mekanik bir sistem ve örgütten 
yoksun olmaları, 

c) îç ticaretin normal bir fiyat düzeni içinde ve 
spekülatif dalgalanmalardan korunmuş olarak cere
yan edebilmesi için, etkili bir düzenleyici yasadan 
mahrum olmalarıdır. 

Temeıınimiz, elindeki kıt imkânlarla ve yetersiz 
yetkilerle görevini yapmaya çalışan Ticaret Bakanlı
ğımızı, daha başarılı ve yurt ekonomisine daha fay
dalı kılmak için, bu arz ettiğimiz hususların nazarı 
itibara alınmasıdır. 

Bunların sağlanması halinde; 
a) İç ticaretin gerek tüketici, gerek üretici açısın

dan en uygun bir ortamda cereyan etmesi ve bilhassa 
ekonomik faktörler dışındaki etkenlerle meydana ge
len gereksiz fiyat artışlarının önlenmesi, 

b) İhracatın ülkedeki tüm ihraç edilebilir mal
ların yurt dışına satılabilmesi suretiyle geliştirilmesi, 

c) İthalâtın da, eldeki dış ödeme kaynaklarının 
en optimal seviyede kullanılması suretiyle yapılması, 
diğer bakanlıkların bu konudaki görevlerini de aynı 
şekilde tam olarak yapmaları kaydıyla mümkün hale 
gelir. 

Şüphesiz, dış ticaretin gelişmesi ve bilhassa ihra
cat gelirlerimizin artması, esas itibarıyla uygun bir pa
ra - kredi, vergilendirme ve ekonomik istikrara dayalı 
gelişme politikasıyla kabildir. 

Biz, burada, konumuz Ticaret Bakanlığı bütçesi 
olduğu için, bu hususları konuşmamızın dışında tut
muş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi, konuşmamın ikinci bölümüne; dış ticareti

mizin kısa ve genel bir değerlendirilmesi bölümüne ge
çiyorum. 

Dış ticaret konusu, bilindiği üzere ihracatı ve itha
lâtı doğrudan doğruya ve bunlarla ilgili sigorta ve 
nakliye hizmetlerini de dolayısıyla içermektedir. Biz 
bu değerlendirmeyi, mal ihracatını ve ithalâtını ele 
alarak yapacağız. Bilindiği üzere, Türk ekonomisinin 
gelişmesinde en erken faktörlerden birisi, dış ödeme 
vasıtalarıdır. Bunun kaynakları ise ya kendi öz kay
naklarımız ya da dış kaynaklardır, ö z kaynakları
mız, mal ihracatından ve hizmet ihracatından doğan 
dış gelirlerimizi yaratırlar. Dış kaynaklar ise döviz 
borçlanmamızda. 
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Öz kaynaklarımızın arz ettiği önemi burada be
lirtmeyi vakit alıcı buluyorum ve inanıyorum ki, ko
nu ile ilgili herkes ihracatımızın ne kadar hayati bir 
ekonomik faktör olduğu hususunda aynı görüştedir. 
Fakat, maalesef ihracat gelirlerimiz bugünkü durum
da tatmin edici bir seviyede bulunmamaktadır. Şüp
hesiz ki, ihracatın tatmin edici olup olmadığı, ithalat 
hacmi ile mukayesesi sonunda belli olur. İhracat ve 
ithalat arasında değer itibarıyla eşitlik varsa, ihracat 
tatmin edici demektir. Bu noktadan hareketle son 
beş yıllık ithalât ve ihracat rakamlarını vererek, ihra
catımızın ekonomik görünüşünün bir değerlendirilme
sini yapmak istiyoruz. 

1973'te ithalatımız 2 milyar 86 milyon iken, ihra
catımız 1 milyar 317 milyon dolar idi ve dış ticaret 
açığımız 769 milyon idi. 1974'te ithalâtımız 3 milyar 
777 milyon dolar, ihracatımız 1 milyar 532 milyon 
dolar ve dış ticaret açığı 2 milyar 254 milyon dolar. 
Bu ithalat rakamı 1977'de 5 milyar 400 milyon; ihra
cat ise, 1 milyar 753 milyon dolar ve dış ticaret açığı
mız da 3 milyar 647 milyon dolardır. 

tşte, ihracat ve ithalât arasında yaptığımız bu kar
şılaştırmadan anlaşılacağı üzere, ihracatımız tatmin 
edici bir durumda değildir, hatta korkutucu bir du
rumdadır. Bu tespit, bize ihracatın artırılması zarure
tini kendiliğinden ortaya çıkarmaktadır. Biraz evvel de 
arz ettiğim üzere, ihracat evvelâ üretim faktörüne 
bağlıdır. Başka bir deyişle ihracatın artırılması, evvelâ 
bilhassa sınai üretimin artırılmasına ve ürünlerin di
ğer ülkelere göre fiyat ve nitelik yönünden rekabet 
edebilmesine bağlıdır. Bu husus ise, ekonomik kalkın
mamızın önemli bir yanını teşkil eder. Fakat, biz bu
rada kısa vadede neler yapılabilir, onun üzerinde kı
saca durmak istiyoruz. Başka bir ifade ile kabili ih
raç ürünlerimizin bir kısmını hiç ihraç edemediğimiz 
veya kabil olabilecek seviyede ihraç edemediğimiz 
varsayımından hareketle neler yapılabilir, bunlar hak
kında görüşlerimizi sunmak istiyoruz. 

Şimdi, bunları sırası ile arz ediyorum: 
a) Vergi iadesi sisteminin gözden geçirilerek, 

bu sistem ihracatçıları, ihracata şimdikinden daha faz
la tahrik ve teşvik edecek bir hale getirilmesine gay
ret sarf edilmelidir. Bugün gerçek odur ki, vergi ia
desi ihracat için önemli bir itici güçtür. Bu nedenle 
önemine binaen 1973'ten 1977 yılına kadarki dönem
de; toplam ihracat, vergi iadesine tabi ihracat, bunla
rın toplam ihracata oranı ve vergi iadesinde ortaya 
çıkan ortalama dolar değeri ve resmi dolar değerini 
arz etmek istiyorum. 
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1973'te toplam ihracat 1 milyar 317 milyon dolar 
idi. Vergi iadesine tabi tutulan ihracat ise 539 milyon 
dolar idi. Vergi iadesine tabi ihracatın, genel ihraca
ta nispetle oranı % 40,9. Binaenaleyh, 1973 senesinde 
ihracatımızın % 40,9'lük kısmı vergi iadesi sayesinde 
olmuş görünmektedir. 

1974 yılında toplam ihracat 1 milyar 532 milyon 
dolardır, vergi iadesine tabi ihracat ise 468 milyon 
dolardır. Bu rakamlara göre, toplam ihracat içerisin
deki vergi iadesine tabi ihracatın payı % 30'dur. Gö
rüldüğü üzere 1974'te % 10 puanlık bir düşme, iyileş
me olmuş. 

1975'te toplam ihracat 1 milyar 400 milyon dolar, 
vergi iadesine tabi ihracat 516 milyon dolar. Vergi 
iadesine tabi ihracatın, toplam ihracat içerisindeki 
yeri de % 36.9'dur. 

1976'da ise, ihracat rakamı 1 milyar 960 milyon 
dolar, vergi iadesine tabi ihracat 1 milyara yakın, 
919 milyon dolar ve toplam ihracat içindeki vergi 
iadesine tabi ihracatın payı % 46,9'dur. 

1977'nin ilk on ayma göre durum şudur: Toplam 
ihracat 1 milyar 326 milyon dolar, vergi iadesine ta
bi ihracat ise 736 milyon dolar ve bu vergi iadesine 
tabi ihracatın, toplam ihracat içindeki yeri % 55,5' 
dur. 

Bu hesaplar muvacehesinde vergi iadesinin orta
ya çıkardığı ortalama kur ile o dönemlerdeki resmi 
kurlar arasındaki mukayese de şöyledir : 

1973'te ortalama döviz kuru 13,69 iken dolar iti
bariyle, bu vergi iadesi kuru olarak 15,64'tür. Yine 
ortalama dolar kuru 1974'te 13,83 iken, vergi iadesi 
yoluyla ortaya çıkan kur 15,79'dur. 

1975'te dolamı ortalama değeri 14,32 iken, orta
lama vergi iadesi kuru 16,99'dur. Yine 1976'da vasa
ti olarak doların kuru 15,70 iken, ortalama vergi ia
desi kuru 19,9 olmuş ve 1977'de ise, ilk on aydaki 
duruma göre ortalama dolar kuru 17,44 iken orta
lama vergi iadesi kuru 21,19'a çıkmış. 

Bu maruzatımdan anlaşılabileceği üzere, toplam 
ihracatımız içinde vergi iadesine tabi ihracat oram 
1973 yılında % 41 iken, 1977'nin onuncu ayı sonu 
itibariyle % 56'ya yükselmiştir. 

Arz ettiğim bu bilgilerin şüphesiz bir çok ekono
mik sonuçları vardır. Fakat, konumuzla ilgili olarak 
şunu tekrar ifade etmek isterim ki, vergi iadesi siste
minin biraz evvel de arz ettiğim gibi ihracatımızın 
artırılabilmesi için daha etkili ve günün koşullarına 
uygun bir araç haline getirilmesi kabil olabilir. 
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b) Münhasıran ihraç edilebilecek malların gir
disini teşkil eden ithal maddelerinde tahsis kolaylık
ları ve ithal vergisi muafiyetleri sağlanmalıdır. Ha
kikaten bugün Türkiye'mizde öyle sınai tesislerimiz 
vardır ki, bunlara belli bir düzen için ilave hammad
de, yardımcı madde tahsisi verilerek ve bazı hallerde 
bunların ithal vergileri de tahsil edilmeyerek ilave ih
racat yapılması kabildir. 

Bu konuda basit bir misal vermek isterim; milli 
müesseselerimizden birisinin bir yetkilisi, geçen Tem
muzda 750 bin dolarlık yatırım malzemesi için dö
viz tahsis edilse, 1978 yılında bu makinelerle beş mil
yon dolarlık yeni bir ihracat için Japon firmalarının 
hemen sipariş vereceklerini ifade etmiştim. Gerçekten 
Türkiye'de böyle teşebbüsler en az yüzün üzerinde
dir. Mesela; bu tür döviz tahsisi, vergi muafiyeti ve 
kredi kolaylıkları tanımak suretiyle 300 ila 400 mil
yon dolarlık ilave ihracat sağlanabilir. 

c) Bazı İktisadi Devlet Teşekküllerimiz ürün
lerimiz ürünlerinin bir kısmını ihraç ederler. Bunlar; 
Etibank, Et ve Balık Kurumu, Sümerbank ve ben
zeri müesseselerdir. Bu müesseselere belli yıllık ihra
cat hedefleri verilebilir ve bu hedeflere erişebilmesi 
için gereken tüm kolaylıklar ve teşvikler yapılabilir. 
Geçmiş dönemlerde bu uygulamalar sık sık yapılmış 
ve faydalı sonuçlar alınmıştır. 

d) Kamu kesimi için arz ettiğimiz bu yöntemle 
sanayi odalarımızla müşterek çalışmalar yapılarak, 
proje bazında ek ihracat olanakları sağlanabilir. Bu 
sağlama işinde de şüphesiz aynı teşvik esprisi hâkim 
olmalıdır. 

e) İhracat formalitelerinin basite ^rca edilmesi 
diye 1955'ten beri mevcut bir slogan vardı. Gerçek
ten, o dönemlerde bir malın ihracı için bendeniz bir 
inceleme yaptırmış; bir ihracat için 108 imza gere
ğinin mevcut olduğunu tespit etmiştim. Sanıyorum o 
yıldan bu yana yapılan çalışmalarla bu imza gereği 
hayli azaldı, fakat burada önemli olan ihracat meka
nizmasındaki bu tür işlem safhaları değildir. Önemli 
olan konuya yaklaşım tarzıdır. Kaçakçılık olacak 
korkusu içinde bazı işlemlerde mevcut sıkı disiplin 
gerekleri kanaatimizce düşünülen ekonomik faydala
rı aşmakta ve ihracatı engellemek suretiyle zararı ol
maktadır. 

Mesela, konsiye satışlarla ilgili hükümlerde bu arz 
ettiğim düşünüş hayli etkili olmuş bulunmaktadır. 
Kanaatimizce bu konuda daha liberal kaideler uygu
lanırsa ihracatımızda olumlu gelişmeler sağlanabi
lir. 

1 Saym Başkan, sayın üyeler; 
İhracatın artırılması için kısa vadede alınabilecek 

tedbirlerin yanında, ithalatla ilgili yeni tedbirler şüp
hesiz düşünülebilir. Ancak, burada en önemli nokta 
döviz yetersizliğinin sözkonusu olduğu dönemlerde 
ithalatı daha da zor hale, şekle sokacak mal arzında 
aksaklıklar meydana getirmemek lazımdır. Bu husu
su da sadece nazarı dikkate sunmak için zikretmiş 
bulunuyorum. 

Saym Başkan, 
I Şimdi de vaktin müsaadesi nispetinde Ticaret Ba

kanlığı ile dolaylı veya doğrudan doğruya ilgisi ne
deniyle bazı konulara çok kısa bir şekilde, adeta sa
tırbaşları halinde değineceğim. Bunlardan birincisi 

i Ortak Pazar konusudur. 

I Şüphesiz Ortak Pazar konusu kadar Türkiye'de 
kamuoyunda en çok tartışılan ve çeşitli görüş açıla-

I rından ve çevrelerce ele alman başka bir ekonomik 
konu yoktur. Ancak, maalesef bu hususta ulusal çı
karlarımızın verdiği sonuç şudur; «Şu şekilde hare
ket edeceğiz» tarzında mutabık kalınıp izlemeye baş
ladığımız belli bir kesin aksiyon planımız da şu anda 
mevcut değil. 

Aslında böylesine ekonomik ve sosyal yönden 
ülkemiz için büyük önem taşıyan bir konunun kesin 
bir ulusal politika haline getirilmesi bugünkü eko
nomik ortamda hayli zordur. Ne var ki, kamu kesi
minde konu ile görevli birimler arasında da bugüne 
kadar tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Her 
Bakanlık konuya başka açılardan bakmakta ve bu 
arada bilhassa evvelce koalisyon ortakları arasında
ki siyasi görüş farkı da bu değişik açılardan yapı
lan değerlendirmeler dolayısıyle sorunu daha da çap
raşık hale getirmiştir. 

Bu itibarla, bu konuda Dördüncü Beş Yıllık 
Planda yer alacak nihai politikanın hazırlanmasın
da Ticaret Bakanlığımızın büyük katkısının bulun
ması gereğine inandığımızı zikretmekle yetinmek isti
yoruz. 

Nebati yağ konusu : Bilindiği gibi, nebati yağ 
konusu zaman zaman ülkemiz için problem olmuş 
veya olma istidadım göstermiştir. 1977 - 1978 yağ 

i yılı için yağ açığı söz konusudur. Bu itibarla, gere
ken hamyağ ithalatı tedbhlerinin şimdiden planlan
masını ve bu konuda üretim ve tüketim durumu-

I nun devamlı izlenmesini hatırlatmayı, Bakanlığın 
iç ticaret alanındaki görevi dolayısıyla fayda müla-

{ haza etmekteyiz. 
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Destekleme ahmian : Bilindiği gibi, birçok Ürün
lerimiz destekleme alımı konusu olmaktadır. Bu ko
nuda karar genellikle Bakanlar Kurulunca verilmek
tedir. Ancak, Bakanlar Kurulunun karar oluş
turmasında yardımcı olacak en yetkili Bakanlık Tica
ret Bakanlığıdır. 

Üreticilerimiz bakımından olduğu kadar, eko
nomik etkileri nedeniyle tüm ulusu ilgilendiren bu 
konuda bilhassa dünyadaki benzer ürünlerin muhte
mel rekolteleri ve fiyatları konusunda devamlı bilgi 
sağlanmasında büyük yarar görmekteyiz. Bu bilgi
ler eğer zamanında ve yeterince sağlanmaz ise, za
man zaman olduğu gibi, mükerrer fiyat tespitleri 
durumu hasıl olabilir, bunların sakıncasını da söy
lemeye lüzum görmüyorum. 

Bu arada bu konuyla ilgili olarak fon tatbika
tının Devlet Planlama Teşkilatıyla işbirliği yapılarak, 
Devlet Planlama Teşkilatınca önerildiği şekilde yurt 
ekonomisine ve üreticilere daha faydah hale getiril
mesi için yeni bir sistemin oluşturulmasını faydah 
mütalaa etmekteyiz. 

Fındık üretimi : Bilindiği gibi fındık ülkemizin 
önemli bir ihraç ürünüdür. Ancak, bu ürünün üre
tim safhaları gittikçe genişlemektedir. Bu ise, önü
müzdeki yıllarda hem üreticiler, hem de bu ürünün 
ihraç değeri yönünden önemli olumsuz sonuçlar ya
ratabilecektir. Nitekim, yıllar itibarıyla yapılan 
üretim ve tüketim tahminleri şöyledir. 1978'de üre
tim miktarı 325 bin ton, (kabuklu fındık tabii) tü
ketim miktarı, 260 bin ton olacak diye düşünül
mektedir. Tüketimden maksadımız iç tüketim artı 
dışarıdan talep edilecek miktar, tarifi bu şekilde 
almanızı rica edeceğim. 1978'deki bu rakamlar gi
derek büyümekte 1983'te üretim 411 bin ton olacak 
diye tahmin edilmekte, ona mukabil tüketim mikta
rı da 315 bin ton olacak diye düşünülmektedir, tah
mini yapılmaktadır. Arada dikkat edilirse, 100 bin 
tonluk fazla mal kalması, stokta bulunması gibi 
bir zaruret hâsıl olacaktır. 1948'te üretimin 428 bin 
tona yükseleceği tahmin edilmektedir, ona muka
bil toplam talebin, yani tüketim miktarı ve ihracat 
yekûnunun da 326 bin ton civarında olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bu durumda, bilhassa önümüzdeki beş yıldan 
sonra fındık üretiminin ekonomik hayat üzerinde 
olumsuz etkileri olabilir, bu konuda Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkila
tıyla işbirliği yapılarak gereken önlemler tespit olun
malıdır. 

Genel sigorta konusu : Bilindiği gibi, sigorta fa
aliyetinin düzenlenmesi ve murakabesi Ticaret Ba
kanlığının görevleri arasındadır. Sigortanın, canlı 
ve cansız varlıkların ekonomik açıdan koruyucu 
fonksiyonu yanında fon yaratma, finansman kayna
ğı ohna bakımından da önemli bir fonksiyonu var
dır. Biz burada sigortanın finansman kaynağı ohna 
bakımından arz ettiği ehemmiyet dolayısıyla bir di
leğimizi sunmakla yetineceğiz. 

Yaptığımız incelemelere göre, Türkiye'deki si
gorta şirketleri faaliyetleri dolayısıyla tahsil ettikleri 
primlerin yekûnu 1975'te 2 milyar, 1976'da 2,7 mil
yara ulaşmış, 1978'de de bunun 4 milyarı geçeceği 
tahmin edilmektedir. Şüphesiz bu primlerin mühim 
bir kısmı da tazminat olarak geriye dönüşmektedir; 
fakat kullanılabilir fon olarak bunların yansım; ya
ni 1978'de 2 milyara yakın bir kısmının mesela 
özel ve kamu kesiminde yatırımlara kredi için kay
nak şeklinde istimali mümkün görülmektedir, tşte 
dileğimiz bu konunun Ticaret Bakanlığımız, Maliye 
Bakanlığımız ve Devlet Planlama Teşkilatınca müş
tereken etüt edilmesidir. 

Ümidimiz odur ki, şu anda ekonominin çeşitli 
yerlerinde kredi kaynağı olarak kullanılan bu fonlar, 
yatırımlara direkt katkısı olacak tarzda, yani daha 
yararlı tarzda istimal edilebileceklerdir. Bunun için 
de şöyle bir sistem düşünülebilir: 

Sigorta şirketlerinin bankalardaki mevduatı ka
dar mevduatı alan bankalar orta vadeli kredi ümit
lerini artırabilirler veya sigorta şirketleri DESİYAB'a; 
yani Devlet Sanayi İşçi ve Yatırım Bankasına mev
duat yapabilirler veya Hazine plasman bonosu ala
bilirler. Bu hazine plasman bonoları hâsılatı Devlet 
Sanayi İşçi ve Yatırım Bankasına intikal ettirilmek 
suretiyle böylece kamunun yatırımlarından kullanıl
ma olanağı ortaya çıkabilir. 

İhracat sigortası konusu : İhracatın uzun vadede 
geliştirilmesine yardıma olacak olan ihracat sigor
tası sistemi halen mevcut değildir. Bu konuda Ti
caret Bakanlığında çalışmalar olduğunu da biliyo
ruz. Devlet Planlama Teşkilatıyla birlikte bu ko
nuda gerekli çalışmalar yapılarak kredili ihracatı 
geliştirmede büyük bir etken olacak bu sistemin bir 
an evvel kurulmasının ve gerekli yasa tasarısının 
Yüce Meclise sunulmasının dileğini burada tekrarla
mak istiyoruz. 

İthalat teminatları konusu : Bilindiği üzere, ithalat 
için yapılan döviz tahsis talepleri sırasında ithalât 
bedelinin değişen nispetlerdeki belli yüzdesi kadar 
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ithalât teminatları alınmaktadır. Bidayette 1950'lerde 
bu teminatlar ithalâtı garanti altına alma, yani itha
latçıyı ithalata zorlamak için ihdas edilmişti, bilâha-
ra bu teminatlar bir para - kredi politikası aracı ola
rak da kullanılmaya başlanmıştır. 

İthalât teminatları, ithalât taleplerinin gerekli kıl
dığı mal bedeline ilâve bir meblâğ olarak alındığın
dan, bir taraftan ithalât talebim kısmaya yarayan 
araç haline gelmiş, bir yandan da bu teminatlar 
Merkez Bankası kasalarında saklandığından emis
yonu azaltan bir faktör gibi fonksiyon yapar olmuş
lardır. Bu fonksiyon da, para - kredi tedbirlerinden 
beklenen bir fonksiyon demektir. 

Bilindiği üzere, şu anda ülkemizi etkileyen 
önemli sorunlardan biri enflasyondur. Onunla mü
cadele için eylül ayından bu yana bir takım tedbirler 
alındı ve şüphesiz yeni Hükümetimiz de bunlara ye
nilerini gerektikçe ekleyecektir. 

Kanaatimizce, şu anda uygulanan teminat nis
petleri düşüktür. Nitekim, geçen eylül ayında yapı
lan teminat arttırmalarına rağmen, bu nispetler tat
min edici değildir. Nitekim, bir sayılı; yani tam li
berasyon listesine dahil mallar için mal bedelinin % 
30'u, müsaadeye bağlı olmayan liberasyon listelerinde 
malların % 15'i, tahsisli ithal mallarında ithalât po
tası için % 10'u, sanayi malları için % 2,5'i temi
nat olarak alınır. 

İşte, bu nispetlere % 100'lük zam yapılırsa, ha
len dört milyarı geçen teminat miktarı takriben iki 
milyar civarında artış gösterebilir. Bu artan mikta
rın bir kısmının kamu ve özel yatırımlarının finans
manında kredi kaynağı olarak kullanılması kanaa
timizce mümkündür. Burada önemli olan şudur; ar
tırılan kısım, yoksa tüm teminatlar değil tabii. 

Esasen, bu teminatların bir kısmının, takriben 
700 - 800 milyon liralık kısmının halen 1970'den beri 
ihracatın teşvikinde ve bir kamu ihtiyacında kulla
nıldığı bilinmektedir. Binaenaleyh, bu suretle alına
cak bir karar, yeni bir karar mahiyetinde değil, mev
cudun bir şekilde geliştirilmesi şeklinde olacak. 

Sayın Başkan ve sayın üyeler; 

Ticaret Bakanlığının Bütçesi ile alakalı olarak 
görüşlerimizin sonuna gelmiş bulunuyorum. Bakan
lık Bütçesinin hayırlı olması dileğiyle Yüce Senatoyu 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cantürk. 
Efendim böylelikle gruplar adına konuşmalar 

bitmiştir. 
Şahısları adına yapılacak konuşmalara başlıyo

ruz. 

Sayın İsmail İlhan?.. Buradalar. 
Sayın Ömer Ucuzal?.. Yok. 
Sayın Fahri Dayı?.. Burada. 
Sayın Süleyman Ergin?.. Burada. 
Sayın Fethi Çeükbaş?.. Yok. 
Sayın Sabahattin Savcı?.. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Vazgeç

tim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ali Cüceoğlu?.. Burada. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Yok. 
Buyurunuz Sayın İlhan. 
1978 yılı Hudut ve SahÜler Sağlık Genel Müdür

lüğü Bütçesi Kanun tasarısına oy kullanmayan var 
mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir, ku
palar kaldırılsın. 

1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun 
tasarısı için oylarını kullanmayan sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Ticaret Bakanlığının değerli mensupları; 
hepinizi saygı ile selamlarım. 

Grup sözcüleri, Ticaret Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşlerim dile getirdiler. Bir bağımsız üye 
olarak ben de aym konuda kişisel düşüncelerimi bu 
Yüce Kürsüden bana tanınan 10 dakikalık bir süre 
içinde belirtmeye çalışacağım. 

Türkiye, çeşitli alanlarda tarihinin kritik devre
lerinden birisini yaşamaktadır. Bugünkü meseleler 
karşısında tutulacak yol ve alınacak tedbirler, Tür
kiye'nin geleceği için büyük önem taşımaktadır. 

Asayişsizliğin, Devlet yönetimindeki otorite ek
sikliğinin yanında, Türkiye'nin ekonomik durumu 
da çok kritik bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, bir ta
raftan aşın fiyat artışları ve mal darlığı şeklinde, 
ülke içi etkinliklerini sürdürürken, bunun yanında 
dış politikamızı da baskı altına almış bulunmaktadır. 

Dış ödemeler dengesindeki büyük ve gittikçe bü
yüyen açıklar, yalnız kısa vadeli günlük tedbirlerle 
çözümlenemeyecek kadar büyük boyutlara ulaşmıştır. 
İçinde bulunduğumuz ekonomik güçlükler devrevi 
veya konjonktürel değil, yapısal, kronik bir ma
hiyet arz etmektedir. 

Türkiye dış ticareti, ithalatı durma noktasına 
yaklaşmış bir ülke haline gelmek üzeredir. Dış 
ödeme imkânsızlıklarının şiddetlenmesi ve ithalatın 
durması ise kurulu Türk endüstrisini işleyemez hale 
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getirme ve büyük çaplı işsizlik yaratma istidaü ta- ' 
sımaktadır. 

Ekonomimizin bugünkü sıkıntılı noktaya gelme
sinde mutlaka yakın veya uzak geçmişte görev yük
lenen siyasi iktidarların tercih, tadkir ve tatbikat 
hataları vardır. Planlama düzeyinde yapılan hatalar 
vardır, koalisyon hükümetleri kurmak zorunluluğu
nun etkileri vardır, Kıbrıs Harekatının yüklediği 
ekonomik külfetin ve Kıbrıs Barış Harekatından son
ra dış politikada Türkiye'ye karşı takınılan tavırla
rın etkisi vardır, Amerikan silah ambargosunun 
etkisi vardır, Türkiye'nin ithal ettiği petrol ve en
düstri ürünleri fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarının 
rohı vardır, Türkiye'nin endüstrileşme, ihracat, tu
rizm, yabancı sermaye hareketleri konusundaki ye
tersiz politikasının etkisi vardır, Ortak Pazar bölge
si ve Orta - Doğu ile ekonomik münasebetler ala
nındaki hazırlıksızlığın, yetersizliğin rolü vardır. 

Yukarıda belirtilenler gibi, pek çok başka se
bebi ortaya koymak ve bunlar üzerinde geniş eleş
tirilere girmek mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye'nin ihracatı son iki yıldır tahminlerin 

altında kalmakta ve azalmaktadır. Yıllık işçi dövi
zi girişi üç yıl öncesine oranla büyük ölçüde azal
mıştır. Turizm gelirleri konusunda, geçmiş dönem
lerin iyimser tahminleri gerçekleşmemiş, bu alanda 
da duraklama dönemine girilmiş; turizm giderlerinin 
gelirleri aşması gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Yabancı sermaye ithali duraklamıştır. Dış kre
di kapıları kapanmıştır, ihracatın 1977 yılında iki 
milyar doların altında gerçekleşmesi ihtimaline kar
şı, Türkiye'nin ithalat ihtiyacı altı milyar dolara 
ulaşmaktadır. 

Son yılların Türkiye'sinde, ürettiğinden daha faz
lasını tüketme eğilimindeki bir toplum oluşmuştur. 
Aslında kıt olan ekonomik kaynaklar üretimden zi
yade, spekülasyona tahsis edilmektedir, Tütün, buğday 
ve pamukdaki önemli stoklar ihraç edilememekte
dir. 

Dünyanın en cazip pazarı olarak kabul edilen 
Batı Avrupa'da ve Ortak Pazar ülkelerinde konfek
siyon, tekstil gibi Türkiye'nin teorik alanda üstünlük 
sahibi olduğu dallarda Türk malları satılamamakta, 
Çin, Taylant, Kore ve Hindistan gibi Uzak Doğu ve 
Afrika ülkeleri mallan satılmaktadır. 

Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekkülleri korkunç 
bir israf, sorumsuzluk ve ehliyet noksanlığı içindedir. 
Organizasyon bozuktur. 
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Dış ülkelerdeki diplomatik temsilcilerimiz, ticaret 
ateşelerimiz Türkiyeyi siyasi yalnızlığa ve ekonomik 
yalnızlığa terk etmektedirler. 

Türkiye'nin sınai imalatı genellikle kalitesiz ve pa
halıdır. Tarım ürünleri dış pazarların aradığı ve alış
tığı kalite ve standart ölçülerinden çok uzaktadır. Ta
ban fiyat politikasında, dış pazar fiyatları ile paralel
lik ve devletin sübvansiyon gücü hesaplanmak gerek
tiği halde, bu konuda daima siyasi çıkarlar çatışma
sının geniş alanı olagelmektedir. 

Fiyat ile ücret arasındaki denge bozuktur. Aşırı 
enflasyon Türkiye'yi ekonomik alanda dünyadan tec
rit eder hale getirmiştir. Bir ara ümit bağlanan pet
rol üreticisi dost ve kardeş İslam ülkeleri ile ekonomik 
ve siyasi bağlar geliştirilip, güçlendirilememektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye yılldt dört milyar dolara ulaşan dış tica

ret açığı ile ekonomik varlığını sürdüremez. Kısa sü
rede dış kredi temini, eldeki bazı ürün stoklarının tü
ketilmesi geçici ferahlıklar sağlayabilir. Ancak, Tür
kiye'nin ekonomik sorunları kronik ve sürekli bir 
mahiyet kazanmış bulunmaktadır. Bu sebeplede Türk 
ekonomisinin yeniden ve elbirliği ile düzenlenmesi, 
planlanması, kendi yükünü çeker hale getirilmesi en 
kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Bu konuda sonuçsuz 
tartışma, suçlama, partizan hesaplarla geçirilecek za
mana memleketin tahammülü yoktur. 

Demokratik ülkelerin hepsinde Türkiye'deki şart
lar doğduğunda en solcusundan en sağcısına kadar 
bütün partiler asgari şartlarda birleşmekte ve ekono
milerini, ü!ke bütünlüklerini güven altına almaktadır
lar. Bu konuda örnekler çoktur; İspanya, İtalya ve 
İngiltere'de olduğu gibi. 

Ticaret Bakanlığının en başta gelen görevlerinden 
biri fiyat artışlarını önlemektir. Üzülerek belirtmek is
terim ki, Ticaret Bakanlığı bugüne kadar bu konuda 
yeterli çalışma yapmamıştır. Yapmamıştır ve etkin ön
lemleri alamamıştır. Yeni görev alan, görev başına 
gelen Sayın Bakandan istirham ediyoruz, bu hususta 
etkin tedbirleri almasını bekliyoruz. Fiyatların âdeta 
sıçrayarak günbegün nasıl arttığını hepimiz seyredi
yoruz. Senelerden beri fakir vatandaşı ve onların 
dertlerine çare bulamadığımız için bizleri kahreden 
traktör ve kamyon sömürücülüğüne son verilmesi la
zımdır. Sayın Bakandan rica ediyorum; vatandaşı hu 
rezaletten lütfen kurtaralım. 

Karaborsa, vurgunculuk, istifçilik, hayat pahalılı
ğı almış yürümüştür. Bunlarla mücadele etmek için 
çok etkin tedbirlerin alınmaması halinde bu şer kuv-
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vetierle baş edemezsiniz ve vatandaşın size bağlamış ; 
olduğu umutları kaybedersiniz. j 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının köylüye i 
dönük çalışmalarından tamamiyle memnunuz. Bilhas
sa son yıllarda her müşkül duruma düşen, krediye 
ihtiyacı olan köylü vatandaş, kanunun öngördüğü 
şartları taşıyorsa, Bankadan gerekli kolaylığı görmek
tedir. 

Ben şahsan Ziraat Bankasının çalışmalarındaki 
ciddiyet ve sorumluluk duygusunu bir çok yerlerde 
başka kuruluşlara örnek gösteriyor ve bu hususta kı-
vanç duyuyorum. 

Bundan 40 - 45 yıl evvel kurulmuş ve o günden 
bsri elindeki imkânları nispetinde ülkemizdeki esnaf 
ve sanatkârlara yardımcı olmaya gayret gösteren Halk 
Bankası, bu hususta geçen yıl 4 milyar ve bu yıl da 
16 milyar lira para dağıtmıştır; çalışmalarını takdirle 
karşılıyoruz. 

Kısa süre içinde Türkiye'nin durumu hakkında 
biîgi verdim. Yalnız seçim bölgem olan Varto'dan da 
bir konu5'u dile getireceğim : 

İki yıldan beri Halk Bankasının bir şubesi açılması 
için çalışmalarımız olmuştur. Bugüne kadar açılma
mıştır. Yardımlarınızı bekliyoruz. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin, Ticaret Bakanlığı 
mensuplarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını di
ler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Fahri Dayı, buyurun efendim. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunuı değerli üyeleri; 

Ticaret Bakanlığı 1978 mali yılı bütçesi üzerinde 
kişisel görüşlerimi arz etmek isterim. 

Bu bakanlık bütçesi nedeniyle 2834 sayılı Yasa ve 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Ananrakave-
lenamesi hükümleri uyarınca Ticaret Bakanlığının 
denetiminde bulunan ve gene 2834 sayılı Yasanın 17 
iîci maddesi uyarınca Devlet adına Ticaret Bakanlığı
nın vereceği direktiflere göre destekleme alımlarını 
yürütmekle görevli bulunan tarım satış kooperatifleri 
ve biriikîerindeki, Cephe hükümetleri zamanındaki 
partizanca uygulamalardan ve özellikle İkinci Cephe 
Hükümetim oluşturan üçlü koalisyonun bir kanadı
nın birlikleri nasıl kendi siyasal emel ve çıkarları uğ
runa gayelerinden saptırdığını, birliklerde yapılan par
tizanca atamalardan ve bu nedenle hem tarım satış 
kooperatifleri birlikleri ortaklarının ve hem de des
tekleme alımları nedeniyle, destekleme alımlarındaki 
usulsüzlüklerin, Devleti nasıl zararlara soktuğunu dile 

; getirmek ve bundan sonra da sayın Bakandan 2834 
i sayılı Yasanın ve Tanın Satış Kooperatifleri Birilikleri 
i Anamukaveknamesimn hükümlerine göre, bitliklerde 

görevli bulunan ve geçmişte Cephe hükümetleri zama
nında bu şekilde hareket edenlerle siyasi yarar ve 
emeller île birlikte atananlar hakkında neler yapılabi
leceğinin cevaplandırılmasını rica edeceğim. 

Değerli senatörler; 
Tarım Satış Kooperatifleri Anamukavelenamesiniîi 

31 n d maddesi uyarınca, «Birliklere tayin edilecek 
genel müdürler Ticaret Bakanlığınca atanır.» Sözü 
edilen anamukavelenamenin 31 nci maddesi aynen 
şöyle demektedir: 

«Birliğin bütün işleri kanun, anamukavclename 
ve talimatname hükümleriyle, Ticaret Bakanlığımca ve
rilecek direktifler, genel kurul kararlan, yönetim 
kurulunun yetkili okluğu işlere ait kararları çerçevesi 
liçinde oîmak üzere bir genel direktör tarafından çev
rilir. 

Genel direktör birliğin işleri hakkında yönetim ku
rulunca istenen bütün malumatı vermeye mecburdur. 

Genel direktörün tayini, işten el çektirilmesi ve 
alacağı ücretin tespiti Ticaret Bakanlığına aittir.» 

Burada bilhassa Tariş üzerinde durmak isterim. 
Malumlarınız olduğu veçhüe Tariş dört birlikten mü
teşekkildir: Üzüm Birliği, Pamuk Birliği, İncir Birliği, 
Zeytinyağı Birliği. Bu dört birlik Tarişi meydana 
getirir. 

Sayın senatörier; 
Birinci Cephe Hükümeti zamanında Tariş Genel 

Müdürlüğüne eski bir sayın Adalet Partili milletvekili 
atanmış idi. Genel Birinci Cephe Hükümeti zamanın
da Ticaret Bakanlığı müfettişleri Tariş'i teftiş etmiş
ler, kamuoyuna yansıyan ve o tarihte basma da inti
kal eden haberlere göre, bu müfettişlerin tanzim et
tikleri 9.6.1976 tarihli raporda şunlara j'er verilmekte 
idi: 

«1. 1475 sayılı İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu 
hükümlerine aykırı olarak keyfi surette işe alma ve 
çıkarmalar olduğu ve özellikle (Komando) denilen, 
Tariş'te huzursuzluğun kaynağını teşkil eden binler
ce kişinin işçi veya diğer nam ile işe ahndığı...» belir
tilmiştir. 

Burada bir hususu belirtmek isterim; 
11 Ekim 1977 tarihli gazetelerde Adalet Partisinin 

Sayın İzmir İl Başkanının bir beyanatı çıktı. Bu be
yanatta Adalet Partisi İzmir İl Başkam aynen şunları 
söylüyor idi: 
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«Adalet Partisi İl Başkanı Kemal Serdaroğlu Ta
ris'teki işçilerin Adalet Partisinden MHP'ye ölüm kor
kusu ile geçtiklerini söylemiştir. Serdaroğlu Taris'teki 
olanlar konusunda özetle şöyle demiştir: 

Adalet Partisinin tabanından MHP'ye kayma yok, 
zorla kaydırma vardır. Tariş'te Adalet Partili işçiler 
ölüm tehditleriyle zorlanıp, MHP'ye geçiriliyorlar. 
MHP'nin özel anayasasıyla MHP'li bakanlıklar, ge
nel müdürlükler ve kuruluşlar teşkil ediliyor.» 

Bunları söyleyen Adalet Partisi Sayın İl Başka
nıdır. İkincisi Cephe Hükümeti zamanında Taris'teki 
partizanca atama ve baskıları o zamanki hükümetin 
bir kanadını teşkil eden partinin il başkam aynen ga
zetelere beyanat vermek suretiyle dile getiriyordu 

Gene 9 . 6 . 1976 tarihli müfettişler raporunda, 
o tarihteki Tariş Genel Müdürünün ve iki yardımcısı
nın, Yönetim Kurulu, üyelerinin, birliğe ait Çiğli İplik 
Fabrikası inşaatında 31 milyon 600 bin liralık kanun
suz ve usulsüz ödemelerinin saptandığı belirtilmiştir. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Mahke
meye intikal etti, mahkemeye— 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Devamla) — 14.6.1977 
tarih ve 1 sayılı, ikinci bir müfettiş raporu da var
dır. Burada Tariş İpine Fabrikası tesis, anabina, idare 
binaları inşaatında meydana gelen 57 milyon 794 bin 
164 liralık usulsüz harcama ile 14 milyon 108 bin 
891 liralık maddi zarara sebebiyet vermeden dolayı 
o tarihteki Genel Müdür ve yardımcılarının, Yönetim 
Kurulu üyelerinin sorumlu olduğu bildirilmekte idi. 

Bu raporlar muvacehesinde o tarihteki Genel Mü
dürü, yardımcıları ve Yönetim Kurulunun sorumlu
lukları ortada iken, İkinci Cephe Hükümetinin Ti
caret Bakanı, müfettiş raporlarına göre sorumlu ol
duğu söylenen bir genel müdür yardımcısını, âdeta 
taltif edercesine Tariş'e Genel Müdür tayin etmişti. 
Bu atamadan sonra Tariş'te siyasi faaliyetler daha 
da yoğunlaşmış, ülkü ocaklarından belge getirmeyen
ler Tariş'e alınamaz olmuştur. 

Sayın senatörler; 
11 Ekim 1977 tarihli bir gazetede çıkan haberi 

sizlere okumak isterim. Haberin başlığı aynen şöyle : 
«Tariş ortakları MHP'lileştirme girişimi başladı.» 

Haber şu şekilde devam ediyor; 
««Komandolar, Tariş üyesi üreticilere, MHP'ye 

geçtikleri taktirde, ürünlerine başkalarmınkinden da
ha iyi fiyat verileceğini söylemektedirler. Komandola
rın anlattıklarım kabul etmeyenler, kendi düşüncele
rinin doğruluğunda direnenler ise tehdit edilmektedir. 
Komandolar, düşün biçimlerini kabul etmeyenlere; 

(Bunda kaybeden siz olacaksınız, başta olan biziz, iyi 
fiyatı da, kötü fiyatı da biz veririz. Biz ne söylersek 
fiyat ona göre ayarlanır.») 

11 Ekim tarihli çıkan gazetedeki havadis buydu. 

Sayın senatörler; 
Anamukavelenamesi ve 2834 saydı Yasa büküm

lerine göre, ortağının ürününü değerlendirmek ve 
2834 sayılı Yasanın 17 nci maddesine göre görev ve
rildiğinde üretici lehine destekleme alımlarını Tica
ret Bakanlığının direktiflerine göre yürütmek ve bu 
suretle üreticinin emeğini değerlendirmek, üretimi teş
vik etmek amaçlarıyle yükümlü bulunan Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri Cephe hükümetleri zama
nında tamamen bu amaçlarından saptırılmış, siyasi çı
kar ve emellere alet edilmiş ve bu emellere paralel 
olarak atamalar yapılmıştır. 

Değerli senatörler; 
Sayın Ticaret Bakanımızın geçmişte müfettiş ra-

porlarryle sorumlu oldukları saptanmış bulunan Tariş' 
teki görevliler hakkında 2834 sayılı Yasanın ve Ana 
Mukavelenamenin 43 ncü maddesi (ki, aynen ö mad
deyi de okumak isterim): «Ticaret Bakanlığınca veya 
Ziraat Bankasınca yaptırılacak kontrol sonucunda 
suçlan anlaşılanların işlerine Ticaret Bakanlığınca 
son verilir. Birliğin para ve mallan, bilanço, tutulga, 
rapor ve başka bütün evrak, defter ve belgeleri üze
rinde suç işleyen Yönetim Kurulu, kontrol kurullan 
başkan ve üyeleriyle genel direktörü, memurlan ve 
eksperleri bu suçlarından dolayı 2834 sayılı Kanunun 
11 nci maddesi hükmüne göre devlet memurları gibi 
ceza görürler.» 

Bu madde muvacehesinde, Anamukavelenin ta
nıdığı yetkiye Sayın Ticaret Bakanımızın derhal kul
lanmalı suretiyle sorumlular hakkında kanuni işleme 
geçeceğine sonsuz inancım vardır. 

Gene Sayın Bakanımızın 1475 sayılı İş Kanunu ve 
Sendikalar Kanununa aykın olarak keyfi bir şekil
de siyasi emellerle işten çıkarılan ve bunlann yerine 
yine siyasi emellerle işe ahnanlann durumuna da eği
leceğine içtenlikle inanmaktayım. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin Ulusumuza ve Bakan
lığa hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Saym Süleyman Ergin. 
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 

Saym Başkan, Senatonun değerli üyeleri; 
Ticaret Bakanlğı Bütçesinde kişisel yönden temas 

etmeyi istediğim iki konuyu arz etmek üzere söz 
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almış bulunuyorum. Bunlardan birincisi, dış ticaret 
konusudur. 

Dış ticaret politikasında çağın gerektirdiği, ileri 
ülkelerin uyguladığı politikaya ters düşen bir yol iz
lenmektedir. Bunları şöylece özetleyebilirim : 

1. İthal edilen malların fiyat kontrolü çoğu defa 
mal ithal edildikten sonra yapılmaktadır. 

2. Dünya fiyatları yakından izlenmemektedir. 
Bu yüzden bazı ihracatlar düşük fiyatla olmaktadır. 
Mesela, 1976 ydmda güî yağının kilosu 1 500 dolar
dan ihraç edilmiştir. Oysaki, o esnada dünya fiyat
tan 3 000 dolardı. 

3. Ticari temsilciliklerin elinde milli çıkartanınızı 
kollayacak tarzda hareket etmeyi ve çalışmayı sağla
yacak bir yönetmelik yoktur. Ticari müşavirlikler, 
kendi personelleri arasında bile bir nevi tatil köyü 
olarak nitelendirilmektedir. 

4. Ticari müşavirliklerden çoğu çağın gerektir
diği teleks vesaire gibi, süratli haberleşme cihazla
rından yoksundur. Hal böyîe olunca, günlük veya 
haftalık olarak bilinmesi gereken fiyatlar ve lüzumlu 
bilgiler 1 5 - 2 0 gün sonra, hatta bir ay sonra ancak 
ihracatçılarımıza ulaşmaktadır. 

Temas etmeyi arzuladığım ikinci konu ise, enerji 
Ue ilgili üretim makinelerinin itha'atı konusudur. 

Bilindiği üzere geçen yıla kadar bu konuda it
halat ilgili satış firmalarının müracaatıyle Ticaret Ba
kanlığının müsaadesiyle yapılmaktaydı. 1976 yılında 
ağır sanayi konusunda gerçekleştirilen, tamamen Dev
let kuruluşlarının ortak olduğu; fakat faaliyet bakı
mından tam bir özel sektör statüsüne tabi olan şirket
lerden biri bulunan TEMSAN, yani Türkiye Elekro-
mekanik Sanayii Anonim Şirketi Türkiye'de bu çeşit 
enerji üretim makinelerinin ithaliyle görevlendirilm'ş 
olan bu kuruluş, kısa zamanda teşkilatlanmış ve güzel 
bir teşebbüste bulunmuştu. O da şuydu : 

Enerji üretim makinelerinin tamamen yerli ima
latına geçişten önce bu makinelerin ithalinin, bizzat 
TEMSAN tarafından yapılması ve ihtiyaç sahiplerine 
ancak bu yoldan intikali... 

TEMSAN'ın bu teşebbüsü memlekete ve ihtiyaç 
sahiplerine büyük faydalar sağlayacağı için Ticaret 
Bakanlığı tarafından olumlu karşılanmış ve gerekli it
hal müsaadesi verilmiştir. TEMSAN'a verilen bu 
müsaadenin memlekete sağlayacağı faydaları şöylece 
özetleyebiliriz: 

1. Memlekete şimdiye kadar muhtelif firmalarca 
42 çeşit elektrojen grupu ithal edilmiştir. Bunlann 
büyük bir kısmı kalitesizdir. Hele bu kadar çeşit elek

trojen grupunun yedek parçalan büyük bir problem
dir. TEMSAN bunlan dört, beş çeşite indirme çalış
malarını yapmaktadır. 

2. TEMSAN imalatçı firmalarla yaptığı temas
lar sonucu ithal fiyatlarında yüzde 20 - 25 nispetinde 
bir tenzilat sağlamıştır. Dizel elektrojen grupu konu
sunda yılda takriben 20 milyon dolarlık bir ithal ya
pıldığına göre, sadece bu konudaki tasan dört - beş 
milyon dolar etmektedir. 

Diğer bir husus, dizel elektrojen grupunda şahsi 
pano vesaire gibi yüzde 20'sine tekabül eden kısım, 
hemen ilk planda her zaman için memleket dahilinde 
imal edilebilecek kısımdır. Fakat bu işin iyi organize 
edilmesi ve ısrarlı takipçisi olmak gerekir. Bunu da 
ancak TEMSAN gibi bir Devlet kuruluşu yapabilir. 
Çünkü, TEMSAN"ın nihai gayesi, bunlann ve benzeri 
her çeşit enerji üreten makinelerinin tamamen yerli ima
latını gerçekleştirmektir. İthalatçılar böyle bir kül
fetle uğraşmazlar. Nitekim, Türkiye'de ithalat işi 
hem kolay, hem de yüksek kâr getiren bir iştir. Nite
kim bu ithalatçılar, yıllardır ithaline uğraştıktan bu 
çeşit makinelerin en ufak parçasının bile yerli imali
ne teşebbüs etmemişlerdir. Halbuki bu müsaade 
TEMSAN'a verilmekle, TEMSAN'ın ilk planda ya
pacağı, yukarıda temas edilen yüzde 20 nispetinde yer
li imalat kısmından dolayı, aşağı yukan dört milyon 
dolarlık ikinci bir tasarruf da bahis konusudur. Ay
rıca yerli mühendislik hizmetleri de geliştirilmiş ve is
tihdam imkânı da artırılmış olacaktır. 

İthalatçılann dahildeki satış fiyattan da oldukça 
fahiştir. Bu iş öylesine dejenere edilmiştir ki, elektro
jen gruplannda bir Kvv'lık bir güç 10 bin lira hesa
biyle, meselâ 250 Kw. gücündeki normal kalitede bir 
dizel jeneratör grupunun fiyatı 2,5 - 3 milyon ura ci
varında hesaplanabilmektedir. Halbuki TEMSAN'ın 
ithalatı halinde yüzde 2 0 - 2 5 gibi bir kârla kifayet 
edilmekte ve dolayısıyla aynı grupun satış fiyatı aşağı 
yukan 1,5 milyon dolayında olmaktadır. Netice ola
rak şu anda hem Hazine, hem de ihtiyaç sahibi olan 
müşteriler kazançlı durumdadır. 

Arz ettiğim bu faydalı sonuçlar hiç de küçümsene
cek hususlar değildir. Yalnız, haber aldığımıza göre 
bu konuda anormal kârlar sağlayan bir kısım itha
lâtçı firmalar bizzat veya ticaret odalan kanalıyla 
Ticaret Bakanlığına baskı yapmaktaymışlar. Bunlar, 
TEMSAN'a verilmiş olan ithal müsaadesinin iptal edi
lerek tekrar eskisi gibi kendilerine verilmesini istemek-
teymişler. Ticaret Bakanlığının büyük bir isabetle 
TEMSAN'a vermiş olduğu bu müsaadeyi iptal ede-
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ceğini tahmin etmiyoruz. Hele halktan yana olduğunu 
iddia eden bir Hükümetin* halka ve Hazineye büyük 
kazançlar sağlayan böyle bir müsaadeyi birkaç vur
guncu ithalatçı lehine iptal edeceğine inanmıyoruz. 

Büyük bir enerji darboğazında olan Türkiyemizin 
bu sıkıntıdan kurtulması için en önemli tedbirlerden 
birinin enerji üretim makinelerinin yerli imaline sü
ratle girişilmesi ve buna hizmet eden kuruluşların des
teklenmesi gereğine inanan bir kişi olarak bu konuda 
Sayın Bakanın düşüncesini öğrenmek istiyorum ve Sa
yın Bakandan soruyorum: 

Tamamen Devlet kuruluşu olan TEMSAN'a veril
miş bulunan dizel jeneratör ithal müsaadesini iptal 
edip, eskisi gibi piyasa ithalatçılarına vermeyi düşü
nüyorlar mı?. Bu hususta cevaplarımzı bekliyorum. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz ve 
mensuptan için hayırlı olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Ali Cüceoğlu, buyurun efendim. 

ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Ticaret Bakanlığı bütçesiyle ilgili şahsi görüşleri
mi arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Bakanlık bütçesini ve Bakanlık kuruluşunu tetkik 
ettiğimiz zaman, aradan yılların geçmiş olmasına 
rağmen hâlâ Bakanlık teşkilat kanununun oluşturu
lup Meclislere sevk edilmemiş olduğunu görürüz ve 
alışılagelen bir mazeret olarak da daima hükümetle
rin bu teşkilat kanunlarının yetersizliğine sığındıkla
rını müşahade ederiz. Bu bütçede de aynı şeyi görü
yoruz ve Sayın Bakanın tahmin ediyorum biraz son
ra yapacağı konuşmasında bu hususa da değineceği
ni ümit ediyorum. 

Hakikaten müesseseyi çalışmaya sevk edecek 
olan kanun çok dar çerçeveli, Bakanlığın gördüğü iş 
ise çok karmaşık ve geniş sahalara inhisar etmekte
dir. Bu nedenle birtakım çelişkilerin, birtakım çatış
maların müşahadesi çok basit ve kolay olarak yapı
labilmektedir. 

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kendisine has bü
tün kuruluşları çalıştırabilecek bir teşkilat kanunu 
olmadığı için ve maalesef 1969 senesinde milletveki
li iken grupum adına yaptığım bütçe eleştirisinde, ay
nı şartların varlığını müşahade ediyorum. O zaman 
ne söylemişsem şu anda aynen geçerlidir. 

Halen Dış Ticaret Dairesiyle ilgili gezilerde, tet
kiklerde yetkililere ödenen harcırahlar İhracatçılar 
Birliği fonlarından alınmakta, bir tüccar hakkında 

tetkike giden müfettişin harcırahı, âdeta bir rüşvet 
anlamım taşıyacak şekilde tüccar kuruluşundan öden
mektedir. Ben bunu 1969 senesinde söylemiştim. Büt
çeye bakıyoruz, hâlâ bu ödemeler devam ediyor. 

Yine Bakanlık bünyesinde başka kuruluşların ele
manları istihdam ediliyor. Bakanlığın kendi elemanı 
bir tarafa bırakılıyor veyahut yetiştirilmiyor, diğer 
kuruluşlardan elemanlar Bakanlıkta görev yapıyor
lar. Bunun da usulsüz ve kanuna aykırı olduğu kanı
sındayım. 

Bunları söylerken, bu Bakanlığın bütçesini eleş
tirirken, henüz yeni kurulmuş oîan Hükümetimizin 
politikasını eleştirmiyorum. Yeni kurulmuş Hüküme
tin takip edeceği politikada bu hatalara düşmemesi
ni belirtmek istiyorum. Bunu bilhassa tasrih etmek 
isterim. Çünkü, henüz Hükümetimiz bir faaliyete 
girmiş ve bu faaliyetin uygulamasını yapmış, başarılı 
veya başarısız sonuçlarıyla huzurumuza gelmiş değil
dir. 

Senelerdir, politikaya girdiğim 1961'den bu yana 
müşahade ediyorum, her bütçe konuşmasında aynı 
eleştiriler yapılıyor, yapılıyor; bakanlar ve devrin 
hükümetleri, «İstifade ettik, kullanacağız, teşekkür 
ederiz» sözleriyle bunu bitiriyorlar ve bu çatının al
tında ses kalıyor, konuşmalar zabıtta kalıyor, uygula
malar maalesef kendi istikametlerinde yapılıyor. Bu 
sistemden vazgeçilmedikçe, bu şekilde konuşulanlar 
ve eleştiriîen!er kale alınmadan işlemler devam ettik
çe Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında istikrara ka
vuşma olanağı yoktur; olmayacağına inancım tam
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilhassa kooperatifler ve kooperatifler birlikleriy

le ilgili konulara temas etmek isterim. Diğer konula
ra, gruplar adına yapılan konuşmalarda; iç ticaret, 
dış ticaret, dış ticaret açığı, ithalat açığı ve ihracat
la ilgili konularda yetenekli arkadaşlar konuştular ve 
yeteri kadar. Onlara değinmek istemiyorum. 

Biz Bakanlık olarak bu birliklere murakıp tayin 
ediyoruz. En basit bir misal veriyorum sizlere. Tayin 
ettiğimiz murakıp bu birliği murakabe edecek; ama 
parasını o birlikten alacak. Edebilir mi? Birliğin bün
yesinde çalışacak, birliği eleştirecek, birliğin muraka
besini yapacak; ama geçimi o birlikten alacağı para
ya bağlı, Bakanlıktan değil... İster istemez yetenekli 
ve etkin bir kontrolü yapma olanağı kendisine tanın
mayacaktır ve bugüne kadar da tanınmamıştır, ismi 
vardır murakıbın; ama yaptığı işlemlerden mütevel
lit ben bir tahkikat duymadım daha şimdiye kadar. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu gibi hataların içine düşühnemesini bilhassa 

Sayın Bakanımızdan istirha mediyorum. 
Geliyorum birliklerdeki partizan uygulamalara : 
Taban fiyat politikası uygulamasına başlandığı 

yıldan bu yana bu birlikler âdeta çiftlik haline geti
rilmiştir ve birliklerin yönetimi o kadar rahatlamış
tır ki, birliklerde ortağa karşı hesap verme zorunlulu
ğu yoktur. Birliklerin hesabı Devlete karşıdır. Hükü
metler o sene malı mubayaa edebilmiş, çıkarabilmiş, 
satabihnişse ne âlâ; kâr etmiş veya Hazineye zarar 
ettirmemiş olabilir. Satamamış ise zarar Hazinenin. 
Mesuliyet birliklerin değil, Hazinenin. İşte bu neden
ledir ki, bu birlikler bugün bir çiftlik haline sokul
muştur. Şu bakımdan sokulmuştur : 

Ne diyor? «Genel müdür personel ve işçi alma 
yetkisine sahiptir.» Hangi kanaati taşıyor bu genel 
müdür? Bunu İkinci Cephe Hükümetinde çok açık 
ve net olarak gördük; «Cephe Hükümetinin bir ka
nadının programım ve politikasını uygulamak üzere 
ben buraya görevlendirildim.» diyecek kadar kesin 
konuşabiliyor ve ondan sonra da istediği personeli; 
ne tahsiline bakıyor, ne lahika kaydma bakıyor, ne 
de bu adamdan işçi veya memur olur mu, olmaz mı 
diye bir düşünceye sahip oluyor. «Benden mi bu 
adam? Tamam seninle, mukavele yaptım, gel 15 
bin lira maaşla memursun» deyip tayin ediyor. Nasıl 
ediyor? Para birlikten çıkmıyor ki, para Hazineden 
çıkıyor. Öyle bir sözleşme yapılmış ki, birliğin bütün 
giderleri, yapılacak uygulama sonucunda Hazine 
tarafından kendisine tahsis edilen krediden karşıla
nıyor, personelin maaşı da oradan karşılanıyor. Bir
liğin hiç bir mesuliyeti yok; rahat ve bu rahatlık 
içerisinde İkinci Cephe Hükümetinde 460 küsur me
mur Fisko - Birliğe atanmıştır. Hem de rahatlıkla, 
bir emirle. Yönetim kurulunu bile dinlememiştir ge
nel müdür; «Ben atıyorum, göreve başlayacak» de
miştir ve başlatmıştır. Binaenaleyh, şimdi biz büyük 
bir müşkülle karşı karşıyayız. Acaba bu aldığımız 
personeli ne yapacağız? Bu birliklerde nasıl bir düzen 
kurabileceğiz? 

Sayın Bakandan bir hususu istirham ediyorum. 
Bu partimizin politikasıdır; Sayın Başbakanın Genel 
Başkan olarak Giresun Meydanında halka yaptığı 
hitaptır: «Yönetimi ele aldığımız gün bu kooperatif
ler ve kooperatif birlikleri, partimizin politikası yö
nünde gösterdiği istikamette gerçek halk kooperatifi 
olacaktır ve derhal bu kooperatiflerin statüleri ele 
ahnıp değiştirilecektir.» demiştir. Hatta; «Bu koope
ratifler dağıtılacaktır.» demiştir. 

Şimdi Sayın Bakana sadece bu konuyu hatırlat
mak ve bir de bakanlık kanununu derhal çıkarıp, 
başka yan kuruluşlardan burada memur istihdamı 
politikasını bırakarak, gerçek bakanlığın bünyesini 
oluşturabilmesi için lüzumlu girişimlerde bulunması
nı sağlamak bakımından söz almış bulunmaktayım. 
Bu hususu hatırlatırım. Partimizin politikasına uy
gun olarak, hakikaten demokratik ülkelerde uygula
nan gerçek halk kooperatifçiliğinin kuruluşunu sü
ratle hazırlayıp işler hale getirmesini sağlamak olma
lıdır. 

Bütçenin hayırlı olmasını dilerim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun 

tasarısının açık oylamasına 130 sayın üye oy kullan
mış: 71 kabul, 56 ret, 3 çekinser oyu ile tasan ka
bul edilmiştir. 

1978 yık Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanun tasarısının açık oylamasına 126 
sayın üye oy kullanmış; 69 kabul, 57 ret oyu ile ta
sarı kabul edilmiştir. 

Saym Ahmet Remzi Hatip? Yok. 
Sayın Ömer Ucuzal? Yok. 
Böylece konuşmacı arkadaşlarımızdan burada 

bulunanlar konuşmuştur. Şimdi Sayın Bakana söz 
veriyorum. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan, çok afedersiniz bir hususu hatırlat

mak istiyorum. Hazırladığınız metne baktım, bu met
nin okunuşu 25 dakikaya sığmaz. Biliyorsunuz, sü
reniz 25 dakikadır. Ayrıca, sorular vardır efendim, 
Sorular bizdedir, bunları okuyacağız, zapta geçirece
ğiz. Onun için siz 20 dakikaya konuşmanızı sığdıra-
bilirseniz, beş dakika da sorulara ayırırsanız süreniz 
tamam olur. Saat karşınızdadır. Şu anda saat 18.15' 
tir. O metni 25 dakikaya sığdıracağınızı sanmıyorum. 
Biz bu programı yetiştirebilmek için saatle mukayye
tiz. Onu hatırlatmak istiyorum efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. Konuşmamı 25 dakika içinde tamamlayacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Bakanlığımın 1978 yılı Bütçe görüşmeleri sırasın
da değerli fikirlerini açıklayan, eleştiri ve önerilerde 
bulunan gerek grup sözcüleri, gerek kişisel olarak 
konuşan sözcülere içten teşekkürlerimi sunarım. 

— 516 — 
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Görüşmeler sırasında ortaya atılan olumlu fikir
lerden Ticaret Bakanlığının 1978 mali yılı Bütçesi uy
gulamasında geniş ölçüde yararlanılacaktır. Bir taraf
tan görüşmeler sırasında değerli görüşlerini ortaya 
koyan arkadaşlarımıza cevap vermeye çalışırken, di
ğer taraftan Bakanlığımla ilgili konularda bazı genel 
bilgileri sunmak isterim. 

Bilindiği üzere iç ve dış ticareti ve bunlarla ilgili 
işleri düzenlemek, denetlemek ve gerekli önlemleri 
almakla görevli bulunan Ticaret Bakanlığı, yetkileri
ni 27 . 5 . 1939 tarihli ve 3614 sayıh Kuruluş Yasa
sından almaktadır. 

40 yıl öncesine dayanan bir kuruluş yasası ile son 
derece hızh bir gelişme gösteren yurt içi ve uluslar
arası ticari ilişkilerin yürütülmesinin güçlüğünü be
lirtmek isterim. Bu arada bütün konuşmacılara can
dan teşekkür ederim; gerçekten bu yasa ile bu bakan
lığın yönetilmeyeceğim burada açıkladılar, bana güç 
kattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığımın bütçesi üzerinde konuşmama başla

madan önce kısaca dünya ve ülkemizin ekonomik 
durumunu belirtmekte ve ülkemizin yönetimim hangi 
koşullarla teslim aldığımızı ortaya koymakta yarar 
görmekteyim. 

Eğer dünya ekonomisine bakacak olursak, 1973 
yılı sonlarına doğru dünya ekonomisi OPEC ülkele
rinin petrole yaptığı zamlarla ve petrolün politik bir 
baskı aracı olarak kullanılması sonucunda ciddi bir 
ekonomik buhranın içine sürüklenmişti. Buhran sa
nayileşmiş ülkeleri etkilediği kadar özellikle petrol 
ihraç etmeyen gelişme Sürecindeki (yani Türkiye gi
bi) ülke ekonomilerini de büyük ölçüde olumsuz yön
de etkilemiştir. 

Daha önceleri sadece gelişme sürecindeki ülkeler
de görülen enflasyonist eğilimler, sanayileşmiş ülke
lerin ekonomilerine de sıçrayarak daha genel bir ka
rakter kazanmıştır. Fiyat artışları ile birlikte istihdam 
seviyesi düşmüş, milli gelir artış hızında duraklamalar 
hatta gerilemeler görülmüştür. 

Dünya üretimi 1975 yılında % 2 oranında azalış 
gösterdikten sonra, 1976'da % 7'Kk bir artış kaydet
miştir. 1977'de ise mevcut istatistiklere göre OECD 
ülkelerinde sınai üretimin kayda değer bir gelişme 
gösteremediği görülmektedir. 

İstihdamı incelersek; sanayileşmiş ülkelerin istih
damdaki artışları üretim artışının gerisinde kalmıştır. 
Bir çok Avrupa ülkesinde ve Japonya'da imalat sana
yiinde istihdam hacmi daha önceki yıllarda olduğu 
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gibi daralmaya devam etmiştir. 
Fiyatlar : 
Sanayileşmiş ülkelerde enflasyon hızı 1974'te 

% 13, 1975'te % 11, iken, 1976'da % 8'e düşmüştür. 
1977'de ise henüz kesin sonuç alınmamakla birlikte 
OECD ülkelerinde enflasyon hızının % 10'a ulaşma
sı beklenmektedir. 

Dünya ticaret hacmi : 
1971 yılında 415 milyar dolar olan dünya ihraca

tı, 1976'da 992 milyara çıkmıştır. 1977 yılında ise 
eîde kesin bilgi bulunmamasına rağmen dünya ihra
catının 1 000 milyar dolan aşması beklenmektedir. 

Dünya ticaretindeki bu gelişme değerlendirilirken 
ihtiyatı elden bırakmamak gerekmektedir. 1971'den 
sonra hızlı enflasyon ve para paritelerindeki sık sık 
değişmelerden doğan istatistik güçlükler nedeniyle bu 
gelişmenin ihtiyatla karşılanması gerekir. 1976 yılın
da 1 000 milyar dolara yaklaşan dünya ihracatı bir 
yıl öncesine nazaran % 13'lük bir artış göstermiştir. 

Ödemeler dengesi : 
1975 ve 1976 ödemeler dengesi gelişmelerine ba

kıldığında sanayileşmiş ülkelerde ekonomik canlan
manın yamsıra petrol ithalatının arttığı, buna karşın 
petrol ithalatçısı gelişme yolundaki ülkelerle Doğu 
Bloku ülkelerinin ithal taleplerinde azalma olduğu 
görülmektedir. Bu durumda sanayileşmiş ülkelerle 
OPEC ülkelerinin ödemeler dengeleri fazla vermeye 
devam etmiştir. 

Sayın üyeler; 
Dünya ekonomisinin bugünkü durumunu özetle 

ortaya koyduktan sonra şimdi Türk ekonomisi hak
kında bilgi vermek istiyorum. 

Daha önce de belirtildiği gibi, petrol fiyatlarına 
yapılan zamlarla ortaya çıkan dünya ekonomik buh
ranı gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeleri etkisi 
altına almıştır. Pek çok ülke bu zamların ekonomile
rine getirdiği yükten kurtulabilmek için tutarlı bir po
litika uyguladıkları halde, ülkemizde maalesef savur
gan, dengesiz ve ahenksiz bir ekonomik politika iz
lenmiş, piyasada mal kıtlığı yaratılmayacağı havasına 
bürünülerek, spekülatif amaçh ithalat âdeta özendi
rilmiş, ithalat ve ihracat arasındaki esasen mevcut 
dengesizliğin giderek artmasına neden olmuştur. 

Bu savurgan politika sonucu, verimli kullanılması 
halinde ekonomik gelişmemize önemli ölçüde katkıda 
bulunabilecek olan döviz rezervlerimiz azalmış, en 
önemli ve acil gereksinmelerinin karşılanmasında dahi 
güçlük çekilir hale gelinmiştir. 
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Dış ekonomik ilişkiler akım son yıllarda, ekono
mik gelişme yolundaki ülkelerin uluslararası düzey
de, daha adaletli bir ekonomi düzeninin kurulmasına 
yönelik yoğun çabalanna ve giderek gelişen işbirliği 
görüşmelerine sahne olmuştur. 

Son yıllarda uyumlu ve etkin bir politika izlenme
diği için Türkiye bu gelişmelere maalesef ayak uy
duramamıştır. Dış ekonomik ilişkilerde, ister yabancı 
devletler ve şirketler olsun, ister uluslararası kuruluş
lar olsun karşılarında bir Hükümet değil, âdeta ka
rarları birbirleri ile çelişen, çatışan, birbirini engelle
yen birkaç Hükümet görür olmuşlardır. 

Son yıllarda memleketimiz hızla gelişme gösteren 
ve ülke ekonomisinin sıhhatini bozan fiyat hareket
lerine de sahne olmuştur. 1973 sonlarında dünya pet
rol fiyatlarına yapılan büyük ölçüdeki zamlardan son
ra, bunun dünya konjonktürüne etkisi ile 1974 yılın
da fiyatlar düzeyinde önemli artışlar meydana gelmiş
tir. Geniş ölçüde dış kaynaklı olan bu enflasyonist gi
dişi durdurmak için yıl içinde alınan önlemler etkile
rini 1975 yılında göstermiş ve bu yılda fiyatlarda du
raklama görülmüştür. 

1976 yılında dünyada fiyatlar genellikle makul se
viyelere inmişken ülkemizde toptan eşya indekslerine 
göre fiyat artışları Aralık ayı itibarıyla % 19.1'e ulaş
mıştır. 

1977 yılında ise fiyat artışları Kasım ayında, ge
çen yılın aynı ayma oranla % 33.3'le şimdiye kadar gö
rülmemiş bir düzeye erişmiştir. 

Burada Sayın Erkmen'in eleştirdiği bir hususa te
mas etmek isterim. Bizim verdiğimiz rakam, burada 
da arz ettiğim gibi, Kasım ayı rakamıdır. Sayın Ma
liye Bakanının Meclislere sunduğu rakam, zannediyo
rum yıl sonu rakamıdır, onu bilgilerine sunmak iste
rim. 

Bu suretle bizden önce iktidarda bulunan ve prog
ramında enflasyonla mücadeleyi başlıca hedef olarak 
belirten Hükümetin diğer sorunlarda olduğu gibi bu 
sorunu da ne derece ciddi olarak ele aldığı açıkça an
laşılmaktadır. 

Hükümet olarak, enflasyon hızının yavaşlatılması 
ve planlı kalkınma kurallarına uygun bir ortam için
de sağlıklı bir gelişme sürecinin başlatılması anahe-
deflerimizdendir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının son ydı olan 
geride bıraktığımız 1977 yılı, iktisadi gelişmemiz açı
sından talihsiz bir dönem olarak göze çarpmaktadır. 

Programlarında dengeli ve hızlı bir kalkınma po
litikası güdüleceğinden bahsedenler, 1977 yılında den

gesiz politikalarının sonucunda, kalkınma hızının 
% 5'in altına düşmesine, ekonomide dış ticaret, ener
ji darboğazlarının ortaya çıkmasına neden olmuşlar
dır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Kasım 1977 tahminleri
ne göre, tarım sektöründe % 0.1'lik çok düşük bir 
artış mevcuttur. 

Sanayi sektöründe ise % 6.9'Iuk bir gelişme görül
mektedir. Sanayi sektörü içinde büyük ağırlığı olan 
imalat sanayiinde gelişme hızı ancak °/0 6.0 olmuştur. 

Kalkınma planlarında, sürükleyici sektör olarak 
kabul edilen sanayi sektöründe, özellikle imalat sa
nayiinde görülen bu gerileme, tutarsız politikalar so
nucunda, enerji ve döviz darboğazlarından kaynak
lanmaktadır. 

İsrafı prensip haline getirenler, ekonominin geliş
mesi için yapılması gereken yatırımları miktar bakı
mından gerçekleştiremedikleri gibi, yönlerim de sap
tırmak suretiyle ekonominin dışa daha bağımlı hale 
gelmesine ve üretimin bugünkü düşük düzeye inmesi
ne neden olmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu açıklamalardan sonra şimdi kısaca ülkemizin 

iç ticareti ile ilgili konulara değinmek istiyorum. 
Hükümet olarak refahın daha geniş halk kitlele

rine yayılması, üzerinde titizlikle durduğumuz bir ko
nudur. 

Temel tüketim maddelerinin nitelik ve fiyat bakı
mından denetimi ve halka ucuz olarak ulaşmasını sağ
lamak en başta gelen görevlerimiz arasında olacaktır. 
Bunun için de, aracı aşamalarım azaltıcı önlemlerle 
üretici ve esnafı da koruyucu çözümler getirilecektir. 

Bu konuda Bakanlığımda başlayan çalışmaları 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyelerine arz et
mek isterim: 

Bakanlığıma bağh birlikler vardır. Bu birlikler 
halkın temel gıda maddelerini üretirler. Bu birlik
lerin üyeleri köylülerdir, ortaklan köylülerdir; ama 
gelin, görün ki, Türkiye'de düzen bu birliklerin mal
larını satarken her hangi bir Devlet kuruluşuna de
ğil, bir partinin ilçe başkanlığı, bir partinin il baş
kanlığı yapan kimselere şimdiye kadar olanak tanı
mıştır. Bu düzeni değiştireceğiz arkadaşlar. Bu dü
zeni değiştirmek için hemen talimat verdim. Bundan 
sonra şahıslara ait olan bayilikler bu mukavelelerin 
sonunda bir daha yenilenmeyecektir. Yerel yönetim
ler, tüketim kooperatifleri birliklerimizin malının 
pazarlanmasım yapacaklardır. Bunu başlayan çalış
manı olarak hemen bilgilerinize sunmak istedim. 
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Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında 
önemli rolü olan kooperatifleşme faaliyetlerine ge
lince : 

1977 yıh sonu itibariyle 20 607 kooperatif ve 77 
üst kuruluş faaliyette bulunmaktadır. Bunlardan ya
pı kooperatifleri 13 711, tarım satış kooperatifleri 
721, tarım kredi kooperatifleri 2 071, esnaf - sanat
kâr kefalet kooperatifleri 658, tüketim kooperatif
leri 1 956, küçük sanat kooperatifleri 487, motorlu 
taşıyıcdar kooperatifi 532 adetle en önemlilerini teş-
kfl etmektedirler. 

Kooperatiflerimizin plan, hedef ve doğrultusun
daki verimli ve ekonomik işletmecilik kurallarına 
göre çalışmaları sağlanacak ve girişimleri Devletçe 
desteklenecektir. 

Bu konuda Sayın Cüceoğlu'nun görüşlerine yeni 
Hükümetin bir üyesi olarak aynen katıldığımı arz 
etmek isterim. 

Kooperatiflerimizin en fazla yokluğunu hissettik
leri özkaynaklarım artırıcı ve finansman ihtiyacını 
sağlayıcı önlemlerin alınması için çalışmalar sürdü
rülmektedir. 

Kooperatifçilik eğitimi ve kooperatiflerin sosyal 
faaliyetlerine yönelmeleri konularına öncelik ve ge
rekli önem verilecektir. Bu husustaki yasanın 1972 
yılında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, hâlâ ge
rekli teşkilata kavuşamamış ve çalışır hale getirile
memiş Tarım Kredi Kooperatifleri ile üst kuruluşla
rının politik amaçlara aîet edilmesine daha fazla mü
saade edilmeyecek ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği ile bölge birliklerinin yasa ve anasöz-
leşmelerinde yazılı olduğu şekilde üreticiye dönük 
olarak çalışır hale gelmeleri en kısa zamanda sağla
nacaktır. 

Değerli üyeler; 

Dış ticaretimize gelince : 
Bugün ekonomimize büyük ölçüde olumsuz etki 

yapan faktörlerden en önemlisinin dış ticaret darbo
ğazı olduğu artık herkesçe bilinmektedir. Dış ticaret 
açığımızın özellikle 1975 yılından itibaren daha belir
gin bir hale geldiğini görmekteyiz. Açığın bu denli 
büyümesine güdülen politika sonucu ekonominin dı
şa bağındı hale getirilmesi yanında, ithal mallanmn 
fiyatlarındaki artışlar da neden olmuştur. 

Değerli üyeler; 
Sadece son üç yılda dış ticaret toplam açığı 10 

milyar dolan aşmıştır. 1977 yılı dış ticaret açığımız 
4 milyar dolardır. 

Sayın Erkmen'e buradan sormak istiyorum. Ken
dileri eleştirilerde bulunurken dinamik ekonomik 
uygulama, statik ekonomik uygulamadan bahsetti
ler. Son üç yılda Adalet Partisinin uyguladığı dina
mik ekonomi sonucu eğer ülke toplam olarak 10 
milyar dolar dış ticaret açığını bu ülkenin en birinci 
sorunu haline getirilmişse, bugün TARİŞ'in yağ 
mamullerinin halka verilmesi için, kâğıt ithalimizde 
gerekli 200 bin Markı 5 ay transfer edemeyecek bir 
hale düşnıüşsek, bugün Irak'tan ithal ettiğimiz ham-
petrol için Irak Hükümetine 260 milyon dolar borç 
yükü almış olan bir Hükümet iş başında ise, böyle 
dinamik ekonomik uygulamalar eksik olsun... 1958'de 
Demokrat Parti devrinde de aynı dinamik ekonomik 
uygulama sonucu ülke bütün dışanya bağımlı hale 
getirildi ve Sayın Erkmen çok iyi hatırlayacaklar, o 
zaman yönetimde idiler; ülkemiz, Birleşik Amerika 
başta olmak üzere bir çok ülkelere el açtı. Dinamik 
uygulama ile gerçekçi uygulamayı birbirinden ayı
ralım. 1978 ithalat programı geçen yıla nazaran 900 
milyon dolar düşük tutulmuşsa, bu statik uygulama 
değil, Demokrat Parti hükümetlerinin ve bilhassa 
1964'ten itibaren Sayın Süleyman Demirel'in başın
da bulunduğu Adalet Partisi hükümetlerinin ülkeyi 
soktuğu darboğazların sonucudur. Bunlara değin
mek istemezdim; ama kendileri bir ekonomik uygu
lama biçimi olarak bizi eleştirmeye kalkarlarsa, 
enerji açîğmda nereye geldik, dış ticaret açığında 
nereye geldik, Merkez Bankasında 2,5 milyar dolar 
bekleyen transferler varsa, böyle dinamik uygulama 
ekonomik uygulama değildir; savurgan uygulamadır 
ve bu, memleketi uçuruma atar arkadaşlar. Bunda, 
gelin hep birlikte olalım. (CHP sıralanndan alkışlar.) 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — İmkân 
olsa da ben de konuşsam Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Dış ekonomik ilişkiler konusunda 
uyumlu ve tutarlı bir Hükümetin sağlayabileceği ola
naklarla büyük atılımlara da girişilecektir. Hükümet 
programında da belirtildiği gibi, dış ekonomik iliş
kilerimizi sağlıklı bir biçimde geliştirmek kararında
yız. Bu amaçla araştırma, pazarlama ve haberleşme 
olanaklarından Devlet kesiminin, özel kesimin ve Ba
kanlığımıza bağlı birliklerin büyük ölçüde katkıda 
bulunacağı, halk kesiminin, halk sektörünün yararla
nabilecekleri bir dış ticaret kurumu kurulacaktır. 

Sayın üyeler; 
Dış ticaretimizin geliştirilmesi bakımından, ikili 

ve uluslararası ilişkilere özel önem vermekteyiz. Bi-
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lindiği gibi, dış ticari ilişkilerimiz, üri taraflı ye çok 
taraflı anlaşmalarla düzenlenmekte ve yürütülmekte
dir. Aramızda klirink esasına dayalı iki taraflı tica
ret ve ödeme anlaşması bulunan ülkeler halen Sov
yetler Birliği ve Arnavutluk'tur. Bu ülkelerle ticareti
mizi düzenleyen yıllık protokoller, 1977 yılında ye
nilenmiştir. 

Kıbrıs Türk Federe Devletiyle olan ilişkilerimizi 
düzenlemek amacıyla bir ticari protokol 1975 yılın
da imzalanmıştır. Bu protokolün işlemesini gözden 
geçirmek ve işlerliğini sağlayacak önlemleri almak 
üzere, Mart ayının ilk yarısı içinde Kıbrıs Türk Fe
dere Devleti yetkilileriyle bir karma komisyon top
lantısı yapılacaktır. Burada da bir hususu açıklaya
yım. 

Altı ayda bir, bu ticaret protokolüne uygun kar
ma komisyon toplantısı yapılması önerildiği halde, 
kendi içinde uyumlu olmayan bir Hükümet, hiç bir 
toplantı, biz devraldığımız güne kadar maalesef ya
pamamıştır. 

Aramızda anlaşma olan ülkelerle ticaretimizi ar
tıracak ve kolaylaştıracak tedbirler zamanında alın
maktadır. Bunların dışında komşu ülkeler ve gele
neksel tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan Orta 
Doğu ve diğer Müslüman ülkeleriyle ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi istikametinde giri
şimlerde bulunulacaktır. 

Sayın üyeler; 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Ue olan ilişkileri

mize gelince : 
AET, özellikle 1970 yıllarından itibaren dışa açıl

ma politikasına geniş bir uygulama alam kazandır
mıştır. Bu politikanın uygulamasının sonucu olarak 
Topluluk, bugüne kadar sayılan 70'i bulan ülkele
riyle tercihli alışveriş ilişkileri kurmuş ve ayrıca ge
lişme yolundaki 140'ı aşkın ülke yararına işlemekte 
olan bir genel preferanslar sistemini uygulamaya koy
muş bulunmaktadır. 

Bu uygulamalar, Türkiye'nin genişlemiş topluluk 
piyasalarında, tarım ürünleri ve sınai maddeler için 
sağlamış olduğu tavizlerin kayına niteliklerinin kay
bolması sonucunu doğurmuştur. 

Katma Protokolün eki altı sayılı listede yer alan 
tarım ürünlerine özel tercihli bir rejim uygulanmak
tadır. Bu rejim çerçevesinde bu ürünler, bir seri sü
rüm kolayhklanndan yararlanmaktadır. Ancak bu 
tavizler, yukarıda değinilen nedenlerle değerlerinden 
kaybetmişlerdir. Katma Protokolün 35 nci maddesi, 
Türkiye kaynaklı tanın ürünleri tavizlerinin iyileşti

rilmesini, yeni tavizler verilmesini ve böylece Türki
ye'ye tanınmış olan tavizlerin yıpranmamasmı temi-
nen bu madde uyannca toplulukta tarım müzakerele
ri açılmasını öngörmektedir. 

1977 yılında üçüncü kez tarım görüşmeleri açıl
ması gerekirken, şimdiye kadar ancak bir tarım gö
rüşmesi yapılabilmiştir. 

Türkiye ihracatının geliştirilmesinin en önemli so
run olduğu bir dönemde, Toplulukla tanm görüşme
lerinin acilen açılması gerekmektedir. 

Tavizlerimizin yıpranmış olması sorunu ve Kat
ma Protokolün Türkiye'de kurulu ve kurulacak sana
yie ve yatınm eğilimlerine engeller koyan hükümle
rin: iyileştirilmesi gereği ilk kez Bakanlığımız tara
fından ortaya atılmıştır. 

Bakanlığımız, Katma Protokol tavizlerinin iyileş
tirilmesi ve Türk sanayiinin korunması için alınan 
protokol hükümlerine getirilmesi gerekli esneklik ön
lemlerine ilişkin çalışmalarını 1978 yılında da sürdü
recektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer, Sayın Erkmen konuşmalannda değinmese-

lerdi, ben burada cevaplamak istemiyordum; ama 
mademki değindiler, bazı konularda sizlere bilgi arz 
etmek benim görevim. 

Eğer bir ülkede, bir bakanlık, belli bir partinin 
militanlan tarafından işgal edilmişse, o bakanlık, bı
rakın Ticaret Bakanlığı gibi ihracat, ithalat işlemle
rini yürüten, diğer her hangi bir bakanlık dahi olsa, 
görevlerini yapamaz, icra edemez. 

Sayın Erkmen'e, Bakan olduktan iki gün sonra, 
İstanbul'dan gelen büyük bir fındık ihracatçısının ha-
*<nı anlatmalı isterim. Bu ihracatçımız, dört - beş ay 
önce Ticaret Bakanlığına geliyor (Türkiye'ye yılda 
5U milyon dolar kazandıran bir ihracatçımız.) ve Ba
sama Dır Konuda görüşmek istiyor. OörüşürKen, 
karşılıklı konuşma, tartışma haline dönüşür gibi olu
yor; kapıdan dışan çıktığı zaman, altı tane koman
do, bu ihracatçımızı Bakanlığın alt odasına getiriyor 
Te beş saat dövüyor. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Eğer doğ
ruysa, yapmışlarsa çok ayıp etmişler. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Bütün cepleri araştınkyor; ağlayarak 
anlattı ihracatçı bana. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Çok ayro 
etmişler. 
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TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devanda) — Hangi partiden olursa olsun, Türküye' 
nin ihracatçısı.» 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — «Kontr-gerîIIa 
yoktur» diyenler bunları dinlesin. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Ve ondan sonra cepleri araştırılıyor... 

MEHMET FEYYAT (fetaribul) — Eşkiiya, eşkı
ya; AlMı belalarını versin... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Allah be
lalarım versin, gideceğiz, göreceğiz. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Hava meydanına bir otomobil içinde 
getiriliyor, uçak bileti sadece celbinde bırakılarak İs
tanbul'a postalanıyor ve kendisine, «Bu hadiseden 
kimseye bahsetmeyeceksin» deniyor. Böyle bir Ba
kanlık ne İhracat yapabilir, ne ithalat yapabilir ar
kadaşlar; hiçbir şey yapamaz. Bakanlıktaki.. 

ABDULLAH KÖSEOGLU (Kocaeli) — Anladı
nız mı Erkmen Bey?.. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Bana im
kân verirseniz daha çok şeyler amahnm. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türkeş'in na
mına mı konuşacaksın, Türkeş'in avukatı mısın?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — ...Bakanlıktaki atamalarla ilgili konula
ra gerçekten değinmek istemiyordum. 

'Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Eğer bugün Devleti işgalden kurtarıyorsak, bizim 

yanımızda demokrasiye inanan Adalet Partisinin de 
en az bizim kadar yanımızda olması gerekir; bizi eleş
tirmesi değil.. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — B başka
nını görevden aldı, il başkanını... 

TÎCARÎET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — TARİŞ'te Adalet Partili işçiler için o 
zamanki MHP1İ genel müdür muavininin yaptığı bas
kılar, AP il başkanı ve parlamenterleri tarafmdan 
kamuoyuna açıklandı; ama Sayın Demire! sırf Baş
bakanlığını devam ettirebilmek için bu genel müdür 
muafvinüni görevden almak bir yana, İkinci MC döne
minde kendi partilisi genel müdürü görevden aldı, 
'bunu genel müdür yaptı ve görevden aldıktan sonra1 

da orada işkence odalarının artmasına yardım erlJi. 
Şimdi, size bir rapordan pasajlar okuyacağını; Sa

yın Erkmen'in dikkatle İzlemesini İsterini. 
«Örnek olarak...» 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın Ba
kan ben bunlardan bahsetmedim, bana imkân verirse
niz bahsettiğim yerleri açıklarım. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Atamalardan bahsettiniz Sayın Erkmen; 
atamalardan bahsettiniz. 

ABDULLAH KÖSEOGLU (Kocaeli) — Kat ı 
yor musunuz Saym Erkmen?.. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Doğruy
sa çok ayıp; ama atamalar başka, izin verirseniz bun
lardan bahsedeyim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Yaptığım atamalara örnek veriyorum. 

«örnek olarak; ilişikte takdim kılınan İskende
run Ülkücü İşçiler Derneğine ait piyango biletleri, 
çekiliş zamanı geçmiş olmasına rağmen, Adalet Par
tili işçilere 50 lira mukabilinde zorla satılmıştır. Bu 
biletleri almak istemeyenler dövülmüşlerdir; dövün
mektedirler. Tarafımızdan, dayak yiyenlerin salonda 
olup olmadığı Sorulmuş, bu kişiler huzura alınmış ve 
yüzlerdeki darp izleri bizzat müşahade olunmuştur.» 

«örnek olarak; ilişikte takdim kılman Ülkücü İş
çiler Derneğinin aidat makbuzu karşılığında, Adalet 
Partifli işçilerden zorla para toplanmıştır; para top
lanmaktadır. MHP Genel Merkezince emSr verildiği, 
seçim için para toplanacağı bildirilerek, her işçiden 
100 - 200 lira talep olunmuştur, talep olunmaktadır; 
vermeyen işçiler işkenceye muhatap tutulmaktadır. 
Bu hususun ispatlanması için delil istenmiştir. Nail 
isimli İşçi huzura gelmiştir, şunları söylemiştir : 

(Ayın 17*sinde avans almaya gittim, 700 lira aldım, 
şef Yasin Hoşbügin, «Ankara'dan MHP merkezin
den emir geldi. Seçim kampanyası için para topluyo
ruz. 100 lira vereceksin. Dedi.») 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müddetiniz doluyor 
«fendim; böyle beyhude... Sorular var efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamîa) — Hepsine değineceğim efendim. 

(NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — <<JBeyhude»yi an
lamadım; o «Beyhude» ne?.. 

BAŞKAN — Beyefendiler, vakit doldu. Sorular 
var; ne yapayım ben?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Bağlayacağım Sayın Başkanım, müsaa
de edin. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Beyhu
de mi, değü mi ona biz karar veririz... 

BAŞKAN — Nasıl bir nizam istiyorsunuz ben 
hayret ediyorum. Nizam üzerindeki bu şeyiriize hay-
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ret ediyorum. Şu elimizdeki Programı uyguîamayaluu 
mı (beyefendiler?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Başkan, «Bey
hude» diyemezsin. Yoktur böyle şey. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
•(Dövamîa) — Sayın Başkan, beş dakikam daha var. 
18.15*te konuşmama başladım. 

BAŞKAN — Beyefendi, yazılı sorularımız var bu
rada, okuyacağız onları. 

NÎYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yazılı cevap ve
rir onlara. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — «Bunun 500 lirasını ev kirasına vere
ceğim. 100 lira da size verirsem ne yer ne içerim.» 
dedim. Bunun üzerine sekiz kişi üzerime atıldı. Feci 
şekilde dövdü. Tabanca çekildi. Bir ara kurtulup kaç
maya çalıştım. Kapıdaki bekçiler bırakmadılar...» 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın Ba
kan, savcılığa verin bunları, suçtur bunlar. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Veriyorum, mahkemeye veriyorum 
Beyefendi. 

Sonuna geliyorum Sayın Erkmen; sonuna geliyo
rum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Dinle; niye rahat
sız ediyorsun?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — «Bu zorhaîarm tamamı Genel Müdür 
Yardımcısı Aydın Tanyer'in himayesündedir. Onun 
teşvik ve idaresi altındadır. TARİŞ bünyesinde...» 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İspat edin diyor
sunuz, ispat ediyoruz işte. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Bir dakika efendim. 

«TARİŞ bünyesinde özel işkence odaları meyda
na getirilmiştir. Bunların, dövülenlerin sesleri duyul
masın diye gürültülü yerlerde yapılmış olduğu bize 
ifade olunmuştur.» 

Bu rapor Sayın Talât Asal'a ait, bu rapor Sayın 
Demirel'e muhatap. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayın efen
dim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Sayın Erkmen, atamalarla ilgili eleşti
rilerinizi cevaplandırıyorum. 

Devleti işgal edenleri görevden aldım. Gelin Ada
let Partisi olarak bu Devleti işgalden beraber kurtara
lım. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Biz, yasalara aykırı davranışı müfettişlerce sapta
nan, yalnız işkence odaları kuran değil, Türk Parası 
Kıymetini Koruma Kanununa göre, döviz kaçakçılı
ğından sanık, mahkemeye verilmiş Aydın Beyi, Genel 
Müdürü görevden aldıysak, yasalara aykırı mı dav
randık Sayın Erkmen?.. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Hangi Ge
nel Müdürü, anlamadım? Ziraat Bankası mı? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — İPRAŞ... 

Ziraat Bankası Genel Müdürünü cevaplandırayım: 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Adamda mili 

duygu diye bir şey yok. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamîa) — Sayın Erkmen, Sayın Başkan müsaade 
etmediği için bu raporu okuyamayacağını; ama Ba-
kfîîiiğîma lütfeder gelirseniz, Sayın Ziraat Bankası Ge
nel Müdürünün de müfettişlikçe tespit edilmiş suç-
îarını size veririm efendim. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Gelirlim 
efendim, memnuniyetle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim, topar
layın. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Öğren
diğinizi burada söyleyeceksiniz ama... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Bunu da 
ben takdir ederim. 

BAŞKAN — Beyefendiler, şu Bütçeyi bitirelim 
vaktinde, lütfen, rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Diğer konuşmacı arkadaşlarım da yaptıkları eleş
tirilerde bugünkü Ticaret Bakanlığının Yasasının ye
terli olmadığını ortaya koydular. Görüşlerine aynen 
katılıyorum. Biz Anayasayı değiştirmiyoruz; Sayın 
Erkmen bir soru sordu, onu da cevaplandırayım. 
Anayasaya bağlı olarak bozuk düzeni değiştireceğiz. 
Kalkınmayı halktan başlatacağız. Bu Tarım Satış Koo
peratifleri Birliklerini işgalci kuvvetlere değil, ortak
lar in a vereceğiz; sahibi olacakları ortaklarına vere
ceğiz. Halk sektörünü kuracağız ve Anayasanın 51 nci 
maddesine uygun olarak Devlet, kooperatifçiliğin ge
lişmesini sağlayacak tedbirleri bizim dönemimizde 
mutlaka alacaktır. 

Diğer konuşmacılardan Sayın Erghı'in bahsettiği 
gülyağı ile ilgili hususta Bakanlığımda derhal araş
tırma yaptıracağımı kendisine ulaştırmak isterim. 
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Bugün Ticaret Bakanlığına, biraz önce somut de-
LUerflyîe ortaya koyduğum gibi, önce Devletin dai
resi öîarak işlerlik kazandırmak içlin bir gayret için
deyiz. Bu işlerlik kazandırıldıktan sonra, Yüce Sena
tonun değerli üyelerine şunu arz etmek isterim ki, 
orada kimsenin kimseden korkmadığı, memurların in
sanca yaşadığı bir düzen kurduktan sonra; önce on
lar içtfn kurduktan sonra, ihracatı ve ithalatı geliştir
mek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Bana güç katan konuşmaları için Yüce Senatonun 
bütün üyelerini saygıyla selamlıyor, teşekkürler sunu
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi arkadaşlarımızın 
soruları var. Bunları okutuyorum. Arzu ettiklerinize 
yazılı, arzu ettiklerinize de sözlü olarak cevap vere-
bilifSiniz. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Soruları okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanınca cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, kendi Kuru
luş Kanununa göre kendi yetkili organı tarafından mı 
sevk ve idare edilir, yoksa Ticaret Bakanı tarafından 
bu Kanun ve yetkili organlar bertaraf edilerek Bakan 
tarafından mı yönetilir? 

BAŞKAN — Soru bu efendim. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamca) — Efendim, hangi somut örnekse bildir
sinler yazılı olarak cevaplandırayım; hangi konuda is
tiyorlarsa. 

BAŞKAN — İkinci soruyu okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanınca cevap
landırılması için aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca SÜ 

[Hüsamettin Çelebi 

Soru 1. Planlı kalkınma dönemine girildiği gün
den beri ha3km küçük tasarruflarını toplayıp yatırıma 
yöneltmek peşinde bulunuyoruz. Ancak bu yolda 
olumlu örnek verebilmiş değiliz. Halk küçük tasar
ruflarının çarçur edilmesinden korkar olmuştur. Bu 
korkuyu yaratan iki önemli örnek HASTAŞ ve 
DEMAŞ kuruluşlarıdır. Halkın girişim gücünü ve he
vesini yeniden canlandırmak amacıyla ortakların mü

teaddit başvurularının sonunda Bakanlığınızca soruş
turmalar açıldığı bilindiğine göre, alınan sonuçların 
açıklanması ya da sonuçların alınmasının hızlandırıl
ması yolunda ne düşünüyorsunuz? 

2. HASTAŞIta 55 bin, DEMAŞ'ta da 1 5CtO ka
dar insanın huzura kavuşturulması için aldığınız ön-
îemler var midir? 

3. DEMAŞ konusundaki yazılı önergemin ikinci 
'boLİüm'üne Bakanlığınız ne zaman cevap verecektir? 

4. DEMAŞtaM denetim sonunda bu kuruluşu 
elerine geçirenlerin usulsüz hisse senedi sahibi olduk
larının anlaşıldığı doğru mudur? Doğru ise mfiktan 
nedir? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Müsaade edilirse yazılı olarak cevap
landırayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Üçündü soruyu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı tara

fından cevaplandırılmasına delalet Duyurulmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 
Soru 1. Ekonomik konjonktürü etkileyen faktör

lerden biri yatırımlar olduğuna göre, mesela inşaat 
sektöründe durgunluk var mıdır? Devlet Yatırım Ban
kası tarafından sözleşmeye bağlanan yatırım hedef
lerindeki durum nedir? 

2. Süratle artan nüfus ve şehirleşme eğilimi kar-
şısmda vaki sıkıntıları giderebilmek için Bakanlığınız
ca 1978 yılında ne düşünülmektedir? 

3. Türkiye Halk Bankasının başarılı çalışma ve 
hamlesi memnuniyet verici görülmektedir. Ancak, ge
ri kalmış bölgelerde de şubeler açması ne safhada
dır? 

4. İç piyasanın düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile 
ilgili olarak ne gibi tedbirler alınmaktadır? Tüketici
nin korunması ve teşkilatlanması konusunda yapılan 
çalışmalar var mıdır? 

5. Bakanlığın para ve kredi politikasıyla ilgili gö
rüşü nedlir? Günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen Zi
raat Bankası Kuruluş Kanunu üzerinde bir değişiklik 
düşünülmekte midir? 

6i Ortadoğu, Arap ve Müslüman ülkelerle ticarî 
ilişkilerimiz ne safhadadır? Ne gibi temas ve görüş
meler yapılmaktadır? 

7. EGM'nin anafonksiyomı ve yurt için yararh 
çalışmaları neferdir? 
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8. Yurt kalkınmasında önemü faÜr yer işgal eden 
kooperatiflerin, 1163 ve 1581 sayılı kanunlara göre 
kurulan kooperatiflerin iler itibarıyla miktarı ve 
ekonomiye sağladıkları faydalar nelerdir? 

9. Son beş yıl içerisinde toptan eşya fiyatları en
deksinin anagrupları itibarıyla (Gıda ve sanayi mad
deleri gübi) bir önceki yıla göre artış oranları nedir? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırayıın efendim. 

(BAŞKAN — Bir tane dıaha soru var efendini, 
okutuyorum : 

Sayın Başkan 
Ticaret Bakanının aşağıdaki sorularımı cevaplan

dırmasını rica etmekteyim. 
Edirne 

Süleyman Sırrı Ergim 

1. MC Hükümetleri döneminde uygulanan yağ 
p»32iOka!sı, ayçiçeği üreten Türk çiftçisini büyük çapta 
ezmüştir. Birinci MC döneminde dünya piyasaların
da çok ucuz fiyatla satılmakta olan kalitesi düşük 
mayi yağ ithal edilmiştir. Bu ithalat dışa bağımlı bü
yük yağ fabrikaları ve onların yerli işbirlikçilerine çok 
büyük kazançlar sağlamıştır. Fakat bu durumun Türk 
ekonomisine kötü neticeleri olmuş, bu ithalat büyük 
döviz kaybına sebep olmuştur ve bu ithalat netice
sinde ayçiçekleri Türk üreticilerinin elinde kalmış ve
ya Yağlı Tohumlar Genel Müdürlüğü açık depola
rında çürümeye terkedilmiştir. Bugün Trakya'da top
rağa gömülen ayçiçeği küçük sıradağlar halinde gö
rülebildiğine uzanmaktadır. Bu hususta Ticaret Ba
kanlığı ne düşünmektedir? 

2. Ticaret Bakanlığınca yağ sanayicilerine mayi 
yağ tahsisi âdilâne değildir. Bu tahsis Ticaret Ba
kanlığınca üretim kapasitelerine göre yapılmaktadır. 
Bu üretim kapasiteleri mahallin ticaret odalarınca tes
pit edilmektedir. Bugün ticaret odaları MC ortakla
rının kaleleri halindedir ve kesinlikle partizan hareket 
etmektedirler. Bu ticaret odalarının verdiği kapasite 
raporlarının tekrar incelenmesi ve yeni kapasite tespiti 
yöntemîeri getirilmesi gerekmektedir. Bu kapasite tes
pitleri sahş fiyatları üzerinden yapılırsa, stokun el al
tından satılması, ticaret odalarının partizanlığı ve ver
gi kaybı olması önlenmiş olacaktır. Bu hususta Sayın 
Ticaret Bakanımızın görüşlerini öğrenmek isteriz. 

Saygılarımızla. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, bunların hep
si size verilecektir efendim. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(CHP Ve MB Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesi müzakere
leri bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 45 408 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Dış Ticaretin Düzenlenmesi 
ve Geliştirilmesi Hizmetleri 87 955 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 iç Ticaretin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi Hizmetleri 56 821 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 15 356 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetveîîeriyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Ticaret Bakanlığı Bütçesi Türk Milletine, 
Ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Aziz senatörler; 
Saat 18.55^. Bundan sonraki Bütçeye saat 20.00* 

de devam edilmek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ: Mustafa ÇeMk (Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin 4 ncü Oturumunu 
açıyorum, 

Ç) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Program gereğince, görüşmelere Ça
lışma Bakanlığı Bütçesinin müzakereleriyle başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır bulunmaktadırlar. 
Sayın üyeler; 
Grupları ve şahısları adına söz isteyen sayın üye

leri bilgilerinize sunuyorum : 
Grupları adına; Sayın Sami Küçük, Milli Birlik 

Grupu adına; Sayın Ata Bodur, Adalet Partisi Gru-
pu adına; Sayın Orhan Vural, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına; Sayın Halil Tunç, Cumhurbaşkanlı
ğınca S. Ü. Grupu adına söz istemişlerdir. 

Kişisel söz isteyen sayın üyeleri sunuyorum : 
Sayın İsmail ilhan, Sayın İskender Cenap Ege, Sa

yın Ali Oğuz, Sayın Fethi Çelikbaş. 
Söz sırası, Milli Birlik Grupu adına Sayın Sami 

Küçük'te, buyurunuz efendim. 

M.B. GRUPU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Grupumun gö
rüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Çalışma Bakanlığı, kaynağım Anayasanın 40 ncı 
ila 52 nci maddelerinden alan, çalışma ve sözleşme 
hürriyeti, sosyal adalet, çalışma ve sendikal örgüt
lenme gibi ilkelere bağlı kalarak, çalışma hayatına 
yön ve düzen vermek; sanayi, tarım ve hizmetler sek
törünü kapsayan tüm ekonomik faaliyetlerin ihtiyacı 
olan vasıflı işgücünü hazırlamak, istihdam politikası
nı yürütmek, işçi ve işveren arasında, sermayenin de 
katkısıyla emeğin ürettiği ürün üzerindeki hakkm, 
emekle sermaye arasında sosyal adalet ilkelerine uy
gun bir şekilde bölünmesini sağlayarak, sosyal ve ça
lışma barışını temin etmek ve iktisaden zayıf olan 
emeğin ve emekçinin sömürülmesini önlemek ve on
ların hayat seviyelerini yükseltmek görevini yüklen
miş bulunmaktadır. 

Türkiye'de sosyal barış, diğer ülkelerin geçtiği 
kanlı mücadele yoluyla değil, akılcı yolla, 27 Mayıs 
Anayasasının teminatı altında, yasalarla sağlanmıştır. 

Her ne kadar, olağanüstü 12 Mart rejimi döneminde, 
ekonomik gelişmeden daha hızlı geliştiği iddia edilen 
sosyal gelişmeyi önlemek üzere, bu rejimin sermaye
den yana olan görünüş ve icraatıyle bu barış işçi aley
hine olarak bozulmuş ise de, bu dönemi izleyen yıl
larda yapılan seçimlerden sonra, işçi ve işverenlerin 
gayretleri ve Hükümetin basiretli tutumuyle patlama
lar olamadan ve sosyal huzursuzluklar büyümeden ön
leme yollan bulunmuştur. Ancak Cephe Hükümet
lerinin izledikleri tutarsız ekonomik politikalar, Kal
kınma Planlarının öngördüğü yatırım hedeflerini 
gerçekleştirememiş, dış ticaret ve ödemeler dengesi 
açıklarını, iç ve dış borçlan artırmış ve bunun sonucu 
olarak işsizlik artmış, hayat pahalılığı da işçi, köylü, 
memur, esnaf ve tüm çalışanların taşıyamayacağı bir 
yük haline gelmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Cumhuriyetimizin niteliklerini belirten Anayasamız, 

çağımız koşullarına uygun olarak, Devletin aynı za
manda bir sosyal devlet olduğunu da hükme bağla
mıştır. Sosyal devletin anaamacı, kalkınmayı gerçek
leştirerek, sosyal gelişmeyi ve yapısal değişimi sağla
yarak, gelir dağiinmm makul ve adaletli ölçüler için
de tutmaktır. Sosyal gelişmeyle bütünleşmeyen ve ya
pısal değişme yapmayan ekonomik büyüme kalkınma 
değildir. 

Sosyal gelişmede önemli olan, her ferdin tüketilen 
mal ve hizmetten yüksek oranda ve eşit biçimde ya
rarlanmasıdır. Anayasamız, artık sermaye - emek iliş
kilerinde, artı değerin tümüne sahip olmak suretiyle, 
kapitali büyütmek ve bu suretle sermaye sınıfının 
ekonomik, sosyal ve siyasi egemenliğini kurmasına 
olanak vermemektedir. Ancak, Cephe Hükümetleri
nin üç yıllık iktidarları sırasında, Anayasanın emeği 
koruyan bu ilkesi, vergi iadeleri, gümrük indirimleri, 
krediler ve benzeri teşvik tedbirleriyle büyük ölçüde 
zedelenmiş ve bu suretle de emeğiyle geçinenlerin bu
günkü ağır yaşam koşullan hazırlanmıştır. 

Uygulanan çeşitli teşvik tedbirleri, Cephe Hükü
metlerinin istihdam yaratacak ve üretimi artıracak 
kapitalist sınıfı yaratacağı umutları da boşa gitmiş, 
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teşvik tedbîrlerinden yararlanan eş, dost ve akrabalar, 
sağladıkları imkânları, sanayi mamulleri ve tüketim 
mallarında, esasen talebi karşılayamayan arzı artırmak 
suretiyle hayat pahalılığına da sebep olmuşlar ve gelir 
dağılımım dsba da adaletsiz bir duruma getirmişler
dir. 

Devlet Planlama Müsteşarlığınca hazırlanan bir 
araştırmaya göre, toplumun en alt düzeyindeki yüzde 
20 gelir grupu, milli gelirlerin yüzde 3,5 payını alırken, 
en üst düzeyde bulunan yüzde 20 gelir grupunun payı 
ise yüzde 56,5'dir. Bu oranın 1977'fcrde .'birinciler aley
hine, ikinciler lehine olarak çok daha değişmiş olaca
ğından hiç kuşkumuz yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ülkenin gelişmişliği veya az gelişmişliği, o 

ülkenin üretimi ile tüketimi arasındaki iEişki, üre Km 
türleri ve üretimin yarattığı istihdam iîe tüketilen mal 
ve hizmetlerin fertler arasında dengeli bir şekilde bö
lüşülme siyle ölçülür. Gelişmiş ülkelerde üretim tüke
timden fazla olduğu gibi, üretim türleri de daha zi
yade sanayi ürünleridir. Bu tür üretim, istihdam ya
rattığından, genel anlamda işsizlik bir sorun olmaktan 
çıkmış ve birçok kez de bu ülkeler dış işgücüne ihti
yaç duymaktadırlar. Bir ülkenin ekononvik ve im&v-
gücü politikasının amacı, o ülkede üretimi tüketimin 
üstüne çıkarmak ve çalışma gücüne sahip herkese iş 
sağlamak, iş bulamayanları da işsizlik sigortası kapsa
mına almaktır. 

Çalışma gücünde olan ve çalışmak isteyen hsr 
vatandaşa iş sağlayamayan devletin, sosyal devlet ol
duğunu iddia etmek mümkün değirdir. DöVdüncü Beş 
•Yıllık Plan dönemine girmek üzere olan Türkiye'de, 
sayılan, dışarıda çalşanlarla birlikte 3 117 090'e va
ran bir açık işsiz ordusu var. Barım dışında, tarım 
alanında çalışanlar yılda ancak 2 ila 3 aylarını işle 
değerlendirmekte, arta kalan 9 ila ÎO ayları işsizlikle 
geçmektedir. Bunlar giz'i işsizlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşsizlik Türkiye'nin yazgısı değildir. işsizlik, izlen

mekte olan çarpık ekonomik politikaların bir sonucu
dur. Kapitalist kalkınma yöntemini benimsemiş olan 
ülkemizde sermayedar, teknolojiyi istihdam yarana
cak ve üretimi artıracak alanlardan ziyade, kendi sı
nıfsal çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Bugün 
Türkiye'de daha ziyade tüketime dönük, büyük ölçüde 
istihdam yaratmayan, montaja dayalı sanayideki tı
kanıklık ve duraklamalar, izlenen bu çarpık ekonomik 
politikaların sonucudur ve işsizliğin başlıca nedeni de 
budur. 

Türkiye'de çalışan nüfusun 1976'da yüzde 12,9'u 
açîk eşsiz idi. Artan nüfusun karşılanmayan iş arzı, 
yurt dışındaki işçilerden, süreleri dolanların yurda 
dönmeîeriyîe bu oran 1978 başlarında daha da büyü
müştür. 

İşsizlik oram, sanayileşmiş ülkelerde çok daha az
dır. Örneğin; 1976'da bizde yüzde 12,9 iken Amerika' 
da yüzde 7,5, İtalya'da yüzde 6,5, İngiltere'de yüzde 
9,5, Almanya'da 3,7, Japonyada'da 2;1 idi, ki, oralar
da gizli işsizlik pek azdır. 

İstihdam yaratmada olumsuz bir etken de montaj 
sanayiidir. Genel anlamda tüketime ve ambaîajeılığa 
dönük oîaiî bu sanayi türü, gerek hammadde ve gerek 
makina aksamı bakımından dışa bağımlı durumdadir. 
Eu sanayi türü, Türkiye'nin geleneksel ihraç kalem
leriyle elde ettiği dövizi büyük ölçüde dışarı transfer 
etmekte, döviz darboğazları döneminde ya faaliyetleri
ni yavaşlatmak veya tamamen durdurmaktadır. Ya
bancı sermayecin kurduğu ambalaj ilaç sanayii ile 
oîomativ sanayii bunların en göze çarpan örnekleri
dir. 

Sayın senatörler; 

istihdama büyük ölçüde çare olan dış iş göçleri 
artık tarihe karışmıştır. Onların emeklerinin tasarruf
ları olan kıymetli dövizler de dönüşlerinde onlara is
tihdam j'-aratacak yerler yerine ithaîatçdara ve mon
tajcılara verildiğinden ve oîomativ sanayiinde olduğu 
gibi, dışa dönük üretime sarf edildiğinden ve edilmek
te olduğundan Türkiye istihdam ve üretim sorunlarını 
kendi içinde çözmek durumu ile karşı karşıya kalmış 
bulunmaktadır. 

İstihdam ve üretimin çözümü her şeyden önce böl
geler ve sektörlerarası dengeli ve daha ziyade üreti
me, fabrika yapan fabrikaya dönük ağır sanayi ya
tırımlarının Devlet eliyle diğer bir değimle kamu yö
netiminde olarak yapılması ve sayılarıyla türlerinin 
artması iîe mümkündür. Yurt düzeyine yayılmış den
geli bir sanayi hamlesi iç güçleri ve belirli şehirlerin 
sağlıklı olmayan gelişmelerini önleyeceği gibi, tarım 
alanındaki nüfus kesafetini de azaltarak köyü de kap
sayan bir refahın yaygın hale gelmesini sağlayacak, 
Türkiye'yi dışa bağımlı olmaktan büyük ölçüde kur
tararak 70 cente mulâîaç olduğumuz sıkıntılı dönem
leri geride bırakacaktır, 

İstihdam ve üretim sorunlarının çözümünde atıla
cak önemli adımlardan birisi de ciddi ve tutarlı bir 
toprak reformudur. Kooperatifçiliğe dayalı bir toprak 
raformu üretimi artıracağı gibi, kooperatifçilik istih-
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dama daha büyük olanaklar sağlayacak ve köy bu
güne nazaran daha fazla üreten, ona karşın nüfusun 
bir kısmı sanayie kaydırıldığından ve kooperatifçi
likle işsiz geçen günler diğer uğraşılarla değerlendi
rildiğinden daha az tüketici bir toplum olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt

larla, iş kazaları hakkında kısaca maruzatta bulun
mak isterim. Türkiye'de Şubat 1977 itibarıyla 398'i 
Türkiye tipi, 490'ı da tebelâ tipi olmak suretiyle 888 
sendika, iki milyona yakını İş Kanunu kapsamına 
tabi olmak üzere üç milyonun üstünde işçi bulunmak
tadır. Sendikalı işçilerin sayısı iki milyondan faz
ladır. Ayrıca sendikalarda partilere paralel olarak 
konfederasyonlara bölünmüşlerdir. Örneğin; MÎSK 
MHP pareîeiinde, Harp - îş MSP paralelinde sun-
ni olarak oluşturulmuş konfederasyonlardır. Bunla
rın dışında Türk işçi kitlesinin çok büyük kısmını 
kapsayan DİSK ve Türk - İş Konfederasyonları var
dır. Bu dört konfederasyondan üye sayıları ve sa
vundukları tezler bakımından ikisi işçi smıfı üzerinde 
söz sahibi görünmektedirler. 

Bunlardan Türk - İş, işçilerin politika dışında kal
masını, sınıf gerçeğini görmemezMkten gelerek hangi 
parti işçiye avantaj sağlarsa onu destekleme temayü
lünü benimser görünümündedir. 

DİSK ise, smif bilincini ön planda tutmakta ve 
yalnız işçi smıfı paralelinde bulunan partileri destek
leyeceği tezini benimsemiş görünmekte ve bunu 1977 
seçimlerinde fiilen göstermiştir. 

Türkiye ölçüsünde 30 küsur iş kolu esasına göre 
örgütlenmiş 888 sendika ve dört kenfederasyon işçi
lerin, işveren karşısında pazarlık gücünü azaltan en 
büyük etkendir. İşçi kitlesi «Böl ve yönet» ilkesine 
uygun olarak bu tuzaktan süratle kurtulma ve iş kolu 
esasına dayalı çok üyeli ve güçlü sendikalar halinde 
yeniden örgütlenmelidir. 

İşçi kendisine san sendikacılıktan ancak bu su
retle kurtarabilir. Bu da işçinin hâkim teminatı al
tında kendi sendikasını kendi hür iradesi i!e seçme-
siyle olur. 

İşçi kesiminden gelen bir sendika lideri olarak iş
çileri bölünmekten kurtarmak görevi size düşmek
tedir Sayın Bakan. Unutmayalım ki, çalışma barışı 
güçlü işçi kuruluşlarının bulunduğu bir ortamda sağ
lanabilir. 

Sayın senatörler; 
İşveren çevreleri, tonlu sözleşmelerin talebi aram 

üstünde artırdığından enfîasyonist gidişe neden oldu

ğunu iddia etmektedirler. Arz - talep kanununa göre 
cereyan eden piyasa ekonomisinde bu iddianın az da 
olsa gerçek payını inkâr etmek mümkün değildir. 
Ancak, şunu da hatırdan çıkarmamak gerekir ki, ima
lât sanayinde ücretlerin imalât içindeki payı bir araş
tırmaya göre % 11,7'dir. Ücretlerde yüzde yüz bir 
artış olduğu takdirde memule bu ancak % 11,7 faz
lası ile yansır; yani o mamulün toplu sözleşmeden 
Önceki fiyatı yüz lira ise, % 100 ücret artışından 
sonraki fiyatının 111 lira 70 kuruş olması lâzımdır. 
Bu ücret oram batı ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde 
% 11,7 değil; fakat % 40'dır. 

İşverenler artan talebi karşılayabilmek için üre
tim artışından işçiye prim usulünü kabul ve uygula
dıkları takdirde hem verimin artacağını, hem de 
kalitenin düzeleceğini göreceklerdir. Birçok ülke
lerde uygulanan bu usul bizde de uygulanmalıdır. 
Ancak, bunun için işçinin yönetime katılmasının zo
runluluğuna inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşveren karşısında iktisaden zayıf olan kişinin pa

zarlık gücünün tek aracı grevdir. Grev, Anayasa ve 
yasalarla teminat altına alınmıştır. Türkiye'de grev 
hakkı, batı ülkelerinde olduğu gibi toplu sözleşme 
düzeyine bağlı olmaktan çıkaılmah, bu hakka konu
lan kısıtlamalar kaldırılmalı. Batıda olduğu gibi 
genel grev, dayanışma grevi, uyarı grevi ve benzeri 
haklar tanınmalıdır. 

Türk işçisinin kendisine verilecek bu haklan titiz
likle kullanacağından ve bu haklan kullanırken milli 
ekonomiyi ön planda tutacağından kimsenin kuşkusu 
olmamalıdır. 

Bu arada 12 Mart ara rejimi döneminde Anaya
sada yapılan değişiklik sonucu kamu görevlilerinin 
ellerinden alınan sendika kurma hakları, gerekli yasa 
değişikliği yapılarak iade edilmeli, yapılacak değişik
likler toplu sözleşmeyi de kapsayacak şekilde olmalı
dır. 

Grev, Anayasa ile teminat altma alınan bir hak 
olduğu halde, lokavt Anayasanın 10 (Temel hakların 
niteliği ve korunması) ve 42 nci (Çalışma hakkı ve. 
ödevi) maddelerine aykırı düşmektedir. Bu bakım
dan lokavtın yasalardan çıkarılması veya en azından 
uygulanmasının koşullara bağlanmasının zorunlulu
ğuna inanmaktayız. 

Gerev ve lokavt üzerindeki sözlerime son verme
den önce, Maden - İş Sendikasınm başlattığı uzun 
süreden beri devam eden grev ve işveren tarafından 
uygulanan lokavtlann bir anlaşma ile son bularak, 

527 — 
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işçilerin İşleri başlarına dönmelerini memnunlukla 
karşılarken, bu anlaşmada büyük payı olduğuna kani 
olduğumuz Sayın Bakanı da kutlamak isteriz. 

Bu arada bîr dilekte de bulunmak isterim. Bilin
diği gibi grevler sırasında işyerlerini ayakta tutabil
mek için iş Adamları Sendikası Konfederasyonunun 
Tisk'e aidat ödeyerek bir fon oluşturulmaktadır. 
KİT'ler kem hacim, hem de kapasite bakımından 
diğer işyerlerinden çok daha büyük olduğundan, 
a idaim çoğu bunlar tarafından ödenmektedir. Ma
den - İş Sendikasının grevinde iş adamları Tisk'în bu 
fonumdan yararlanarak Devleti dolaylı olarak iş 
adamianm destekler ve grev kırıcılığı durumuna sok
muşlardır. Bu fonun kullanılmasının Devleti, Ana
yasal bir hak olan grevi kinci daruma sokmayacak 
şekilde koşullara bağlanmasının zaruretine inanmak
tayız. 

Sayın arkadaşlarım; 
işçi = memur ayrımı üzerinde de kısaca maru

zatta bulanmak isterim. îşçi - memur ayırımı objektif 
ölçülerle yapılmamıştır. Eskiden herkes memur olmak 
isterken, bugün işçiler toplu sözleşme ve grev hak
ları İle hizmet ve iş bakımından eşit durumda bulu
nan biı* memurdan daha fazla ücret almakta, daha 
fazla sosyal güvenceye sahip bulunmakta ve ba ne
denle memurlar da işçi statüsüne geçmek istemekte
dirler. Eşli iş ve hizmete eşli ücret İlkesi uygulaya
cak ve bu suretle işçi ile memur arasındaki farklılığı 
giderecek yasal önlemler gecikmeden alınmalıdır. Bu 
önlemler sîiKirken kamu ve özel teşebbüs iş yerleri 
ile sektörler arasındaki ücret dengesizlikleri ve bu 
dengesizliklerden doğan adaletsizlikler giderilmelidir. 
Kanımca işçi - memur ayrımında kullanılacak en et
ken raelcd, memurların da sendika hakkına sahip 
olarak toplu sözleşme yapma olanaklarının kendileri
ne yasal olarak sağlanmasıdır. 

I Ocak 1978 tarihinden itibaren uygulamaya baş
layan yeni asgari ücret statüsü işçilerle memurlar ara
sındaki ücret dengesizliğini daha da adaletsiz duru
ma soknraştur. Yeni asgari ücretlerle sağlanan °/0 84' 
İlik artış, aynı daramda foufcran memurlara ve emek
lilere de isygalanmahdır. Yapılan hesaplar katsayısı
nın î-i'e çıkarılmasının dengesizliği gidermediğini gös
termektedir. 

Değerli senatörler; 
Kendileri-de bir sendikacı olan Sayın Bakanın 

Karma Bütçe Komisyonunda yaptığı yazılı konuş
mada grev ve lokavtların sayısını, bunlara kardan ve
ya işinden atılan işçilerin sayısını, kaybolan iş günü 

| sayısını yıllar itbiarıyla ayrıntılı olarak dile getirir
ken; iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi 
verihîiemlştti'c 

Bugüne kadar söylenegeldiği üzere iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının sebep oldukları işgünü kaybı, 
grevlerin yo! açtığı işgünü kaybından fazladır. Tür
kiye'de madenlerde meydana gelen iş kazaları oram 
% 3,5 iken, bu Fransa'da binde 60'ür, Pakistan'da 

| binde 70 olduğu söylenir, tş kazaları daha çok kısa 
i sürede aşın kâr peşinde koşan işverenlerin ihmali ve 

iş yerlerinin ciddi şekilde denetlenmesinden doğmak
tadır. 

Bakanlığın İş Kanununa tabi 237 189 iş yerinin 
400 müfettiş ile (Mart 1977'de bu miktar 153'tü) de
netlenmesi o!anak dışıdır. Bu Bütçe yılında alınacak 
141 müfettiş kadrosunun ilâvesiyle de denetim hiz
meti sağlıklı olarak yapılamaz. Bakanlık insan ha
yatına mal olan İş kazaları ve meslek hastalıklarının 
oranını aîmacak daha etken önlemlerle düşürmek zo
rundadır. Bunun iç!n de başta îşçi Sağlığı ve tş Gü
venliği Yasalarının ciddi bir şekilde uygulanması ön
lemleri alınmalı ve İş Teftiş Tüzüğü de denetimi ko
laylaştıracak şekilde düzeltilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Konuşmama yıllardan beri sora gelmekte olduğum 

ve sayın bakanlann üzerine bir türlü eğüemedikleri 
j soru ve dilekleri tekrarlayarak son vereceğim: 

1. Toplumu çok yakından ilgilendiren ve pat-
j lamalara çok müsait yaş grupundaki insanları kapsa

mına alacak işsizlik sigortası yasası hemen bütün hü
kümetlerin programlannda yer almasına rağmen, 
bugüne kadar çıkarılamamıştır. Bu Hükümet Progra
mında da vardır. Onarılması mümkün olmayacak sos
yal bunahmlann meydana gelmesinden önce çıkanl-
masmda büyük yarar görmekteyiz. 

2. Sayılan milyonu aşan tarım ve orman işçisi 
en küçük bir sosyal ve iş güvencesine sahip değildir. 
Çalışma hayatları da sendikal örgütlerle düzenlene-
mediğinden, ücret ve çalışma saatleri müeyyideleşmiş 

j değildir, Gelirleri asgari ücret statüsünün, iş arzının 
I fazlalığı nedeniyle etkili olarak uygulanması güçtür. 
\ Toplumun çalışan bu kesimi için de Hükümet Prog

ramında vaad edildiği üzere tanm - iş ve orman - iş 
kanunları çıkarılmalıdır. 

3. Ticaret ve sanayi erbabı mesleklerini icra ede
bilmek için odalarına kaydolmak zorunda oldukları 

; gib?, İşçiler de bir işyerine girince sendikalara kayıt-
| lan yasal hükümlere bağlanmalıdır. 
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4. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin belirli dal
larda mesleki kurslardan geçirildikten soma istihdam
larının ve dönüşlerinin sağlanmasına hem bunların 
yarınları ve hem de yurt kalkınmasında gerekli kalifi
ye eleman yetiştirme bakımından önem verilmelidir. 
Bunların yurda dönüşlerinde, işyerlerini kurarak, kısa 
sürede üretici daruma geçmeleri için mesleki araç, 
gereç ve makinelerinin ithalinde kolaylık gösterilme-
îi ve gerekirse banlar gümrüksüz ithal edilmelidir. En 
azından sunta ihracatçısına tanınan vergi iadesi güm
rük indirimleri bunlardan da esirgenmemelidlr, 

5. Dışardaki işçilerimizin, o ülkeler bankalara: :1a 
bulunan tasarruflarının Devlet kâr garantisi altınca 
kurulmakta ve kurulacak olan ağır sanayi yatırımları
na kullanılmasında olanak sağlanması İçin gerekil teş
vik tedbirleri alınmalı ve bunlar her vasıtadan yarar
lanarak onlara duyuruhnaîıdır. 

6. AET ülkelerindeki işçilerimizin anlaşmalar
dan doğan serbest dolaşma hakkı sağlanarak güvence 
aitma alınmalıdır. 

7. Sayılan aileleriyle birlikte milyonu geçen dı
şarıdaki işçilerimizin seçimlere -katılmak üzere bulun
duklar? yerlerde oylarını kullanmalarına olanak sağ
lanmalıdır. Hükümet Programında yer alan bu ko
nuya titizlikle eğilmek gerekir, Zira, bunlar sayı ve 
bilinç bakımından iktidarlara ağırlıklarını hissettire
cek boyutlara ulaşmış bulunmaktadırlar. 

8. Anayasal birer hak olan toplusözleşme ve 
haklan dışında işçilerimiz, iş Kanunu gereği yılda 
30 günlük kıdem ve bu kıdemin 24 yılını vergilerden 
muaf tutan kıdem tazminatı almaktadırlar. İşçilere 
tanınan bu kıdem tazminatı, kamu kesiminde çalışan 
ve bu haklardan yoksun olan kesimi tedirgin etmek-
dir. Bunun bütün çalışanlara eşit şekilde uygulanarak 
kesimler arasındaki ayncahk yaratmayacak şekilde 
yeniden düzenlenmesinde gerek görmekteyiz. 

9. Yurda izinli' olarak gelen işçilerimizin bera
berlerinde getirdiği birkaç yüz liralık hediyelik eşya
lar için gümrüklerde günkrce bekletilmesine, Türk 
ekonomisine katkıîan düşünülerek meydan verilme-
meMdir. Ayrıca, döviz getirdiklerini ve bunları resmi 
bankalarda bozdurduklarım tevsik eden işçilerimizin 
gümrük muafiyet sınırlan getirdikleri dövizle oran
tılı olarak genişletilmelidir. 

10. Aramızda vize anlaşması olmadığından işçi
lerimiz, vize almak için Bulgaristan'a ödedikleri pa
ra yılda birkaç yüz milyon lirayı bulmaktadır, 1975' 
te 400 milyon liraydı. Ayrıca, vize atmak için iş
günü kaybetmekte veya sınırda cezalı vize ahnak-
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i tadnlar. Bu kayıpları Önlemek k m Bulgaristan'la 
i bii* vize anlaşması yapılması olanakları araştırılmalı 

ve yapılmalıdu1. 
I I . Bugün nüfus patlaması ve istihdam yetersizli

ğinin doğurduğu göçler nedeniyle Avrupa'dan, Avus-
turalya'ya kadar yayılmış bui anmak layız. Çeşitli ül
kelere yayılan ve özellikle kalıcı olarak göç edenlerin 
Türkiye ile olan her türlü bağ ve ilişkilerim devam 
ettirmek ve milli kültürlerini yitirtmemek için, çifte 
tabiiyet formülünün uygulanması artık zorunlu hale 

j 
gemaiş bulunmaktadır. 

Sözlerime harada son verirken, Bütçenin Yüce 
Milletimize ve tüm çalışanlara hayırlı olmasını diler, 
Grapum adına saygılar sunarını, (Alkışla?) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Küçük. 
Söz sırası Sayın Ata Bodur'da. Adalet Partisi 

Grupu adına buyurun Sayın Bodur. 
AP GRUPU ADINA ATA BODUR (Ordu) — 

Muhterem Başkan, saygı değer arkadaşların:; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla Grapumu-

zun görüş, kanaat ve temennilerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

1946 yıknd'.ı kurulan Çalışma Bakanlığı, çalışan
larla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri tanzim eder, 
Bu çerçeve İçerisinde Bakanlığın sosyal, ekonomik ba
kımdan çok yönlü ve o derece önemli görevlen oldu
ğu açıkça görülmektedir., Yurt içi ve yurt d?şı so-
n^nlar-n ifasında Bakanlık kendisinden beklenen hiz
metleri arzu edilen seviyede yerine getirebilecek 
kadrodan ve teşkilattan yoksundur; ciddi surette tak
viyesine iüzsim olduğu kanısındayız. 

1961 Anayasasının 42 nci maddesi : «Çalışma her
kesin hakkı ve ödevidir.» demektedir. Adaletin ilk 
şartı, adaletsizliğin en büyüğü ülkede işsizliğin gide
rilmesidir. Dünya nüfusu ve bilhassa ülkemizin nüfu
su bir çığ gibi artmaktadır. İşsizliğin önlenmesi için 
istihdamı artıran ve her türlü faaliyetlerde Devle-î ola
rak büyük gayretler sarfeîmeliyiz. Sosyal adalelin te

sisi için herkesin kabiliyetine göre iş bulabilmesi ve 
geçinme sağlayabilecek seviyeye gelmesi inancında
yız, 

1973 yılına kadar dış ülkelerde önemli ölçüde ça
lışma imkânı sağlanabiliyordu. Bugün ise, yurt dışın
da çalışma imkânı eskisine nispetle çok düşük bir se
viyeye inmiş olduğunu görmekteyiz. Adalet Partisi 
olarak emeğin istismarının karşısındayız. Geleceğinin 
endişesi içinde olan işçi, memur ve her vatandaşımı
zın yanındayız. Sermayedarı düşman gözü ile gören 
vs sermayedarın yıkılmasını arzu eden Marksist ve 
Lenînisi zihniyetin de karşısındayız. 
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Anayasanın bahşettiği sendikal faaliyetlerde, toplu 
iş sözleşmelerinde gerek kamu sektörü ve gerek özel 
sektör arasındaki iş münasebetlerinin tanziminde tam 
bir tarafsızlık içerisinde kalmayı uygun mütalaa edi
yoruz. 

Çalıştıranlar nasıl refah ve emniyet içerisinde bu
lunuyorlarsa, çalışanlar da aynı refah ve emniyet içe
risinde olmalıdırlar. Milli gelirin artışından herkes 
hissesine düşeni almalıdır. Sosyal adalet ancak böyle 
teessüs eder; Adalet Partisi olarak, samimi inancımız 
da budur. 

Türk işçisinin ve Türk sendikasının bölünerek 
zaafa düşmesini istemiyoruz. Bugünkü mer i mevzu
atımız aynı iş kolunda çeşitli sendikaların kurulması
na imkân vermesi sendikacılığımıza zarar vermekte
dir. Lüzumsuz rekabetleri müşahade etmekteyiz. Di
ğer sendikaya üstünlük sağlamak için, toplu pazarlık 
yetkisini almakta yapılan aşırı pazarlık, kanunsuz çı
kış ve davranışlar Türk ekonomisine zarar vermekte
dir. 

Bir işçinin, birkaç sendikaya kaydolmasında ka
nuni bir sakınca yoktur. Bu mahsurları görünce bu
nun tahdit edilmesi kanaati içerisindeyiz. 

îş müfettişlerinin kifayetsizliği dolayısıyla işvere
nin, prim, vergi ve birtakım vecibelerden kurtulmak 
için kaçak işçiler çalıştırdıkları aşikardır. Bunların gi
derilmesi için birtakım müeyyideler koyarak muraka
beyi sıklaştırmak lüzumuna inanıyoruz. 

Ücret politikası bakımından da büyük dengesiz
liklerle karşı karşıyayız. İşçi - memur arasındaki den
gesizlik, toplumların beyanları, yürüyüşleri, direniş
leri günlük mevzular halindedir. Memurlar, işçi statü
süne girmek için büyük gayretler sarfederken, işve
ren de bu kapıyı kapamaya çalışmaktadır. Bundan 
şunu anlıyoruz ki, işçiler memurlardan gerek ücret 
bakımından ve gerekse sosyal hizmetler bakımından 
daha avantajlıdır. 

Aynı şekilde, kamu sektörü ile özel sektör arasın
da da dengesizi'kler olduğu gibi, Devletin aynı ba
kanlığına bağlı işyerleri arasında dahi dengesizlikleri 
görüyoruz. 

Binaenaleyh, bunların bîr prensibe bağlanması ge
reği inancı içerisindeyiz. Gerek sendikalar ve gerekse 
işverenler elbette kanuni haklarım kullanacaklardır; 
fakat bu hakkın suiistimal edilmemesi ve memleket 
şartlarına uygun ve ilmi esaslara dayanılarak Türk 
ekonomisine yön verecek mahiyette olmalıdırlar. 

Saygı değer senatör arkadaşlarını; 
Dış ülkelerde mahrumiyet içerisinde rızkı maişet

lerinden keserek anavatan ekonomisine katkıda bu
lunan işçilerimizden bahsetmeyi faydalı bulmaktayım. 

Getirdikleri veya yolladıkları dövizlerle anavata
na büyük hizmet eden işçilerimiz, dış ticaret açığının 
% 6ö*mı kapatmış bulunuyorlar ve bu suretîede beş 
yıllık yatırımların tahakkukuna hizmet etmiş oluyor
lar. Maalesef, işçi dövizleri ülkede gereği gibi kana-
Hze edilmemektedir. Devlet olarak, asgari bir kâr ga
rantisi sağlanması için, Bakanlık olarak gerekli ilgi
nin gösterilmesi lüzumu inancı içerisindeyiz. 

Yabana ülkelerdeki işçilerimiz, kaderleri ile haş
haşa bırakılmıştır. Gerek Ortak Pazar ve gerekse Av
rupa devletlerinde meydana gelen ve her geçen gün 
artan işsizlik; işsiz kalan işçilerimizle yakinen ilgilen
meyi gerektirmektedir. Yurt dışında çalışan işçileri
mizden işsiz olarak çalıştıkları ülkelerin mevzuatla
rına göre, işsizlik sigortası prim ödemektedir. Bu iş
çiler, Türkiye'ye döndüklerinde bu haklarım kaybe
diyorlar. 

Demir perde memleketleri dahi özel kanunlar çı
kararak, işçilerin bu müktesep haklarını teminat altı
na almışlardır. En kısa zamanda bu kanunun çıkarıl
ması lüzumu, inancı içerisindeyiz. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde temas edece
ğimiz birçok konular elbette vardır; fakat biz bu ka
darla yetiniyoruz. 

Bütçenin, memleketimize ve milletimize hayırlı ol
masını Cenab-ı Allah'tan temenni ederim; saygılarım
la, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bodur. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Orhan Vural'da; buyurunuz Sayın Vural. 

CHP GRUPU ADINA ORHAN VURAL (Or
du) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

1978 mali yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerin
de, CHP Grupu adına görüşlerimizi sunmak için söz 
almış bulunuyorum. 

Yıl 1978, 3008 sayılı İş Yasasınm yürürlüğe girme
sinden bu yana çeyrek yüzyıldan fazla bir zaman 
geçmiş. CHP'nin muhalefeti ile yaşıt bîr yasa. Bu 
uzun zaman şeridi içinde CHP'nin kurduğu kısa dö
nemli koalisyon hükümetleri sırasında 274 ve 275 sa
yılı Yasalar çıkmış. Sayın Genel Başkanımız ve Baş
bakanımız Ecevit'in Çalışma Bakanlığında; iş hayatı
mıza, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt ve sendi
kalar gibi kurumlar girmiş. 
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Bu çeyrek yüzyılı aşan iş hayatımızda iktidarda 
bulunan Demokrat Parti ve Adalet Partisi, en yüce 
değer ve kutsal saydığımız emeğe, maliyet unsuru 
olarak bakmış, ekonomik görüşleri kapitalizmin bu
günkü yumuşatılmış deyimiyle özel sektörden yana ol
muş. 

Geçmiş zabıtları okudum. Yıllarca bu kürsüden 
arkadaşlarım yeni bir ses ile yepyeni bir görüş oluş
turmak için kavga vermişler. 

Şimdi iktidardayız, Çalışma Bakanlığının koltu
ğunda bir değerîi CHP'li işçi arkadaşımız oturuyor. 
Bunca yıl yaptığımız eleştirilerin yanıtını, Sayın Ba
kanımızın bizlere uygulamaları ile vereceğinden kuşku 
duymuyoruz. Ne diyor Sayın Bakan? 

«... Çalışma gücünde olan ve çalışmak isteyen her 
vatandaşına iş bulamayan Devlet, sosyal devlet ol
duğunu iddia edemez.» Bu oldukça iddialı bir söz. 
Bu söz bizi Türkiye'nin istihdam sorununa götürür. 
1978 mali yılı bütçe tasarısı ile birlikte TBMM'ne 
sunulan «Yılhk Ekonomik Rapor» a bir göz attığı
mız zaman şu gerçeklerle karşılaşırız. 

1977 yılı ortası bilgilerine göre, 1975 - 1980 dö
neminde yıllık ortalama nüfus artış hızının binde 
26,4 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

Oysa, ülkemizde 15 ve 64 yaş arası erkek ve ka
dın aktif nüfusun toplam işgücü arzı, 1977 yılında 
16 milyon 380 bindir. Buna karşın toplam işgücü ta
lebi aynı yıl içinde 14 milyon 897 bindir. Tarımda 
en faal mevsim, işgücü fazlası 700 bindir. Toplam 
işgücü fazlası ise, 2 milyon 183 bindir. İşgücü faz
lası oranı 13,33'dür. 

Hammadde sorunu ve özellikle enerji krizinin 
1973 yılından bugüne kadar devam eden enfiasyo-
nist baskıyı artırması sonucunda gerek gelişmiş ve 
gerekse gelişmekte ©lan ülkeler açısından işsizlik bü
yük bir soran olmaya devam etmektedir. 1977 Mart 
ayı sonu itibarıyla işsizliğin en yüksek düzeyde oldu
ğu ülke yüzde 12,7 ile İrlanda olmuştur. Ülkemizde 
Devlet Planlama Teşkilatınca yapılan, makro düzey
de işgücü arz ve talebine ilişkin araştırmaya göre 
1976 ve 1977 yıllan için öngörülen büyüklüğü aştı
ğı görülmektedir. 1976 yılında aktif nüfusa göre iş
sizlik oranı yüzde 13,01 ve 1977 yılında ise, bu oranın 
yüzde 13,33 olarak gerçekleşmesi, düşünülmesi ge
reken bir sorun haline gelmiştir. 

Dünyada işsizlik azalırken, ülkemizde gittikçe 
artmaktadır. Dünyada enflasyonun hızı düşerken 
Türkiye'de yükselmektedir. Aldatıcı temel atmalarla, 
kaynakların dağıtılması, yatırımların aksaması, üre-

I timin düşmesi işsizliğin artışında başlıca etkenler oî-
I maktadır. Ulusal ekonomi, hükümetlerin kontrolla-
I nndan çıkar, ilkel kurallarla kendiliğinden işlevini 
I sürdürürse sonucun böyle olması doğaldır. 

I Üretim düşmesi sorunu ve işçi ücretleri üzerinde 
I durmakta yarar görürüm. Toplu iş sözleşmeleri, ücret 
I yansı anlayışı içinde yapıldığı sürece, tüketim ekonomi-
I sinin pompalandığı, kamçılandığı bir kısır döngü içi

ne girileceği gerçektir. Emeği sadece maliyet unsuru 
oîarak, maliyet giderlerinden birisi olarak kabul eder, 

I onu ücretle değerlendirmeye giderseniz, toplumu tü
ketici toplum olmaktan kurtaramazsınız. 

Sermaye sahibi işveren genellikle maliyeti düşüre
rek kârı yükseltmek ister. Ülkemizde ekonomik açı-

I dan ücret artışlarında yapılan eleştirilerin gerçekle 
I ilgisi yoktur. Çünkü, Türkiye'ye yabancı sermaye, 
I emeğin değerinin çok ucuz olduğunu gördüğü için gir-
I mek istemektedir. Ayrıca, yapılan istatistiki bilgilere 
I göre, diğer maliyet giderleri yanında, emeğin mali-
I yetinin yüzde 12 ila 15 arasında değiştiği gözönünde 
I tutulursa bir gerçekle karşılaşırız. Oysa, bu oran Ba

tılı ülkelerde yüzde 40'tan aşağı düşmemektedir. 
I Emeği, üretim sonucu kâra ortak edici önlemleri bir 

an önce ve zaman kaybetmeksizin aldığımız takdirde, 
j zincirleme birbirine bağlı sorunları çözümlemiş olur-
I sunuz. Sokaklarda kanlı kavgalara varan anarşik 
I olayların temelinde yatan nedenlerden birisi de, hiç 
I kuşkusuz, çalışma hayatındaki düzensizlik ve emeğin 
I sömürülmesidir. 

I Çalışma hayatında düzensizlik deyince, çalışma ha-
I yatında barıştan söz edince, akla sendikalar gelir. 

1977 Şubat ayı rakamlarına göre, ülkemizde 888 adet 
I sendika olduğu görülmektedir. Bu sendikaJann 398'i 
j Türkiye'nin her yerinde çalışma imkânı olan sendika, 
I 490 tanesi ise, mahalli sendikalardır. Yani, tabela sen-
I dikalandır. Enflasyonun hızı, sendika enflasyonunda 
I da kendisini göstermektedir. Sendika enflasyonu an-
I cak ve ancak referandum yasası ile önlenebilir. Bugün 
I İşçi, sendika seçme özgürlüğüne sahip değildir. Sen-
I dukalara girip çıkmak dahi işçinin özgür iradesi ile 
I olmamaktadır. İşçinin haberi olmadan sendika üyesi ya-
I pıîdığı bir gerçektir. Çalışma Bakanlığına giriş fişi 
I tanzim edip gönderilme zorunhığuna karşın, yine foir-
I takım sahtekârlıklar yapılmaktadır. 

I Partizan nedenlerle veya işçilerin gücünü eksiltmek 
I için suni sendikalar ve konfederasyonlar oluşturuldu

ğu, çalışma barışının zedelendiği gerçeği Hükümet 
I Programında yer almıştır. 
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İşveren sendikalarına gelince : 
1977 yılında, (Ocak - Eylül dönemi içinde) grev

ler nedeniyle kaybolan işgünü 475 bin 835 iken, buna 
karşın lokavtla aynı yıl aynı dönem içinde kaybolan 
işgünü 126 bin 193'tür. Devletin görevi, güçsüzün ya
nında yani, işçi sendikalarının yanında olması gere
kirken, lokavtı oluşturan işveren sendikalarına, Dev
let KİT'ler vasıtasıyla yardımcı olmaktadır. Kamu 
İktisadi Teşekkülleri birer işverendir. İşveren Sendi
kalarına tüm işverenler, KİT'ler vasıtasıyla Devlet de 
aidat öder. Bu aidatlar, grev dolayısıyla işverenlerin 
karşılaştıklan zararları önlemek içindir. Türkiye'de 
en fazla işçi çalıştıran işveren KİT'lerdir. Dolayısıy
la en fazla aidatı Devlet ödemektedir. Bunun bir adı 
da, grevlerin uzamasına neden olan, grev dayanışma 
aidatıdır. Ortadaki çelişki, adaletsizlik açıktır. İşçi 
sendikalarının grev nedeni ile ödedikleri paralar, fakir 
fukara işçinin bir lokma ekmeğinden kesilerek veya 
halktan toplanacak ayni ve nakdi yardımlarla karşıla
nacak, işvereni ise Devlet destekleyecek. Sonra dö
nüp bunun adına sosyal Devlet diyeceksiniz... 

İş kazalarına, iş sağlığı ve iş güvenliğine de kısa
ca değinmeden geçemeyeceğim. Müfettiş kadroları
nın azlığını biliyoruz; ama son dakikalarda kimlerin 
müfettiş olduğunu da biliyoruz. Partizanca yapılan 
atamalar sonucu, yeteneksiz kişiler işbaşına getiril
mişlerdir. İş sağlığı ve iş güvenliği sözcükleri»! dahi 
bilemeyen kişilerin elinde mevzuat rafa kaldırılmıştır. 
Mevcut yasaların uygulanmaması, teftişlerin gereği gi
bi yapılmaması, cezai müeyyidelerin yeterince tatbik 
edilmemesi gibi nedenlerin yanında, müfettiş kadro
larının azlığı mazeret gösteriîmemeli ve mazeret sa
yılmamalıdır. Her yıl artan işsizler ordusunun yanma 
bir de iş kazaları nedeniyle çeşitli organlarını kaybe
den sakatlar ordusunu ekliyoruz. Hele sakatlıklar ne
deniyle kaybolan iş günlerini de hesaba katarsanız, 
ihmal sonucu yaratuan bu korkunç tabloya bakmaya 
yürek ister. 

Yürekten söz edince, yurt dışındaki işçüerimizin 
sorunları gelir akla. Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
keleri içinde nüfus oram en yüksek düzeyde olan, 
(% 2,5) ülkemizde her yıl meydana gelen iş gücü ar
zının tamamını işe yerleştirme olanağı bulunmadığın
dan, işsiz sayısında artışlar görülmektedir. İstihdam 
basıncının bir ölçüde hafifletilmesi ve ödemeler den
gesinin sağlanmasına katkıda bulunulması konuları 
gözönünde bulundurularak, kalkınma planlarında da 
öngörüldüğü üzere, dış istihdam olanaklarından ya
rarlanma yoluna gidilmektedir. 

| İşçilerimizin yabancı ülkelerde karşılaştıklan so
runlar, her fırsatta dile getirilmiş; fakat bu sorunlara 
yeterince çözüm bulunamamıştır. Yurt dışında bir yıl
dan fazla kalıp bu sorunlara çare bulmak için görev 
yapmış bir arkadaşınız olarak açık yüreklilikle ko
nuşuyorum. Fransa'da bulundum, Almanya'dan sonra 
en fazla işçimizin bulunduğu ülkede. Somut örnekler 

İ
; vererek sorunlara yaklaşmak istiyorum. Fransa'da 

işçilerimizin çoğunluğu orman, tarım ve inşaat sek
törlerinde çalışmaktadırlar. Buralarda çalışan işçileri-

! miz, sosyal güvenlik ve her türlü insanca yaşama ola-
ı naklanndan yoksundur. Bu sektörlere işçi gönderme

yin diye rapor üstüne rapor, yazı üstüne yazılar yaz
dık. Domuz ahırlarında yatan işçilerimizi gördük. İn
şaat sektöründe ise, iş güvenliği en az olan sektör ol
duğu için ölen ve yaralanan işçilerle karşılaştık. 
Orman ve tarım sektörü ise, iş sağlığının bulunmadığı 
sektörlerdir. Buralarda çalışan işçilerimizin çoğunun 
verem olduğuna hastanelerde tanık olduk. Her gün bir 
işçimizin aklını kaybettiğini gördük. İntihar edenler 
ise azımsanmayacak sayıda idiler. Alman hududunda
ki Strasbourg şehrinde Fransa'ya turist olarak gelip, 
bir süre çalıştıktan sonra durumunu legalize eden iş
çilerimizin Almanya'ya geçiş köprüsü olarak kuuan-
dıklan Ren nehri üzerindeki köprünün altından ka
çak geçerlerken vurulup öldüklerini öğrendik. İş kaza
ları sonucu maluliyet derecelerinin maksatlı olarak 
haksız ve yanlış saptanmakta, bazan da maluliyet aylı
ğı yerine bir miktar toplu para vermek suretiyle ya
sal yükümlülüklerden kaçan işveren hakkındaki şika
yetleri dinledik. İşçilerimizi 10 saat çalıştırarak, 8 saat 
üzerinden yevmiye veren, iş riski zamlarını ödemeyen 
veya Muhasebe oyunlan ile ödemiş gibi gösteren iş
verenleri gördük. 

İş yerlerinde hastalanınca doktora gidemeyen, faz
la mesai ücretlerini dil bilemedikleri için alamayan 
işçilerle karşılasak. Hastalıktan yüzünden belli bir 
süre işbaşı yapamadıklan için, mukavelelerinin fesh 
edilerek, sokaklarda sürünen, yurda dönüş parası bu
labilmek için elçiliklerin, konsoloslukların kapılannda 
el açan işçilerimizi aramızdan topladığımız 3-5 kuruşla 
yurda gönderdik. 

Geride kalan işçilerimiz için ise, Strasbourg'da ya
yınlanan yüksek trajh «Dernier Nouvelîe D'AIsace» 
gazetesi şunlan yazıyordu : 

«... Kuvvetli Türkler, şimdi birer verem hastası-
dırlar.» 

Bir başka nüshasında, terk edilmiş işçilerimizin 
çocuklan için de şöyle deniyordu : 
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«... Türk işçilerinin çocukları, Fransız okulların- j 
da Napolyo'nun kahramanlık hikâyelerini öğreniyor; 
ama Ankara Hükümeti, onlara Fırat isimli bir nehrin 
varlığını ve hatta Kemal Atatürk'ün kim olduğunu öğ
retmek için biç bir şey yapmıyor.» 

Olaylar uzayıp gider ve anlatmaklada bitmez. 
Bitecek dedik, bitmesi gerek dedik, iktidar olduk. 
Hükümet programımızın 25 nci sayfasında : 
«... Emeğe büyük değer veren Hükümetimiz, ça

lışanların haklarını korumayı, genişletip yaygınlaştır
mayı ve toplumsal güvenlikten tüm yurttaşlar» yarar
landırmayı görev saymaktadır.» denilmektedir. . j 

Eğer bu görev yerine getirilmesi için, gereken ted
birler alınmazsa en ağır ve en amansız eleştiriler önce 
bizlerden gelecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
Beni dinlemek sabrını gösterdiğiniz için hepinize 

sevgi ve saygılarımı sunar, Çalışma Bakanlığı bütçe-
siriin ülkemize ve halkımıza hayırlı ye uğurlu olması
nı dilerim. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Vural. 
Sayın Tunç buyurun efendim, Cumhurbaşkanınca 

seçilen üyeler grupu adına. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Kontenjan Grupunun Çalışma Bakanlığı bütçesi I 
üzerindeki görüşlerini bu kısa zaman birimi içerisinde 
anahatlarıyla anabaşlıklar halinde özetlemeye çalışa
cağım. 

Değerli senatörler; 
Bir ülkenin kalkınması yalnız fabrika bacalarıyla 

sermayeyle hammadde ile ölçülemez. Bir ülkede, ser- 1 
maye ne kadar bol, hammadde ne kadar bol olursa ol- I 
sun, ne kadar fabrika kurulursa kurulsun, o ülkede in
san unsuru, çalışanların sorunları çağdaş bir yaklaşımla I 
ele alınmadığı sürece, o ülkede kalkınmanın mümkün 
olacağı düşünülemez. 

Bugün ülkemizde maalesef şunu üzüntü ile gör
mekteyiz: 

Ülkemizde her sektörde verim düşüklüğü vardır, 
ülkemiz bunun sıkıntısını çekmektedir. İşte ülkemiz
de, ulus olarak, özlediğimiz kalkınma sağlanacaksa; 
verim artışında nasıl bir gayret göstereceğiz, nasıl 
bir çaba göstereceğiz; bunun yolları aranmalı ve ba- I 
tının çok seneler evvel başlatmış olduğu gelişmelerin, 
tecrübe birikimlerinden yararlanmak suretiyle çalışma 
hayatımız, ulus olarak özlediğimiz dirlik ve düzen 
içinde bugünkü derbeder halinden kurtarılmalıdır. 

Ülkemizde bunu sağlayacak Bakanlık, Çalışma 
Bakanlığıdır. Ancak, bugüne kadar bu Bakanlığın ye
terince fonksiyonu, yararı üzerinde topluma gereken 
bilgi, toplumda gereken ortam yaratılamamıştır. 

Çalışma Bakanlığı, daha 1946'larda kurclduğu yıl
larda, bugünkünden daha çok fonksiyonu olan ve o 
günün çök küçük şartlar içinde daha iyi «nazlandırı
lan bir Bakanlıktı. Aradan çok uzun yıllar geçmiş ol
masına rağmen, bugün 1978 Türkiye'sinde maalesef 
Çalışma Bakanlığı, ülkemizin içinde bulunduğu çalış
ma hayatının süreklilik ve kararlılık içinde gelişmesini 
sağlayacak bir fonksiyon ifa etmekten mahrumdur. 
Daha doğrusu mahrum bırakılmıştır. 

Bugün, toplum olarak özelemini duyduğumuz 
anarşik olayların bitmesi, dirlik düzenliğin sağlanma
sı, çalışma hayatında kararlılık içinde birlik beraber
liğin, işçi-işveren ilişklerinin dengeli bir biçimde yürü
tülmesi Çalışma Bakanlığının gayretine bağlıdır. Eğer, 
Çalışma Bakanlığı gerçek fonksiyonunu ifa ederse, 
hiç kuşkunuz olmasın, bugün toplumun birçok kesim
lerinde acımasız sürdürülen anarşi, kavga çalışma ha
yatında olmayacaktır. Çalışma hayatının bu şekilde 
gelişmesinde Çalışma Bakanlığının rolü elbette büyük
tür. 

1978 yıh Türkiye'sinde çalışma hayatı bakımından 
sevindirici bir taraf vardır. Bu da, Türkiye'de sosyal 
bilinçlenmenin ne denli süratli geliştiğinin bir kanıtı
dır; onun da ötesinde, Türkiye'de bugün bir işçi Ça
lışma Bakam olabilecek bir ortama gelmiştir ve bir 
işçiden ülkemizde artık hiç tartışmasız bir Çalışma 
Bakanı olabilmektedir. Bu, gerçekten Türkiye için 
övünülecek bir konudur, kıvanç duyulacak bir konu
dur. Bu bakımdan Ecevit Hükümetine, Ecevit Hükü
metinin Çalışma Bakanına ayrıca büyük bir sorum
luluk düşmektedir. Şimdiye kadar, gelmiş geçmiş 
Çalışma Bakanları, bürokratlardan, teknokratlardan 
gelen kişilerdi. Onların başarılı olup veyahut olma
dıkları üzerinde geniş tartışma yapılamazdı; ama işçi
likten, Bakanlığa kadar gelen bir kişinin bu Bakanlık
ta başarılı olup olmaması, bundan sonraki çalışma ha
yatımızda çok önemli bir yer tutacaktır. Bu bakımdan, 
Sayın Ersoy'un bütün gönlünüzce grupumuz olarak 
başarılı olmasını yürekten diliyoruz ve başarılarında 
katkımız olursa, kendimizi mutlu addedeceğiz. 

Sayın senatörler; 
Çalışma Bakanlığı, «Bugüne kadar fonksiyonunu 

yeterince ifa edememiştir» dedik. Bunun birçok sebep
leri var. En bUyük sebebi; Çalışma Bakanlığı çağdaş 
düşünceye, çağdaş gelişmeye zaman zaman açık ol-
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mantistir ve Çalışma Bakanlığı politikanın en az gir- I 
mesi lazım gelen bir bakanlık olmasına rağmen, di- I 
ğer bakanlıklardan çok çok ileride, zaman zaman po- I 
litikanm tam göbeğine atılmıştır. I 

Çalışma Bakanlığı müfettişliği, ihtisas isteyen bir I 
iştir. Bir Çalışma Bakanlığı müfettişi işçi psikolojisini I 
bilecektir, bir Çalışma Bakanlığı müfettişi sosyal po- I 
litikayı bilecektir. Bir Çalışma Bakanlığı müfettişi I 
Türkiye'nin sosyal haytım, sosyal yapısını ekonomik j 
yapısını iyi bilecektir ki, üzerine düşen sorumluluğu I 
gereği gibi yerine getirebilsin; fakat burada tekrar I 
isim vermek veyahut herhangi bir partiyi suçlamak I 
istemiyoruz. Zaman zaman bu Bakanlığın çalışma I 
müfettişleri, bırakın sosyal politikayı bilmek şöyle I 
dursun, Çalışma Bakanlığının görevini dahi bilmek- I 
ten yoksun kişilerle doldurulmuştur, işe denetimi ak- I 
samıştır ve bugün İş Kanunu kapsamı içinde olması I 
lâzım gelen binlerce, yüz binlerce işçi Çalışma Ba- I 
kanlığı müfettişliğinin gerektiği gibi hizmet yapama- I 
ması sonucu tş Kanunu kapsamı dışında kalmış, ka- j 
nun teminatından yoksun bırakılmıştır. I 

Muhterem senatörler; i 
Çalışma Bakanlığı, elbette ülkemizde istihdam ko- I 

nusunda gerekli araştırmayı, gerekli çalışmayı yapma- I 
sı lazım gelen önde gelen bakanlıklardandır; fakat I 
maalesef Çalışma Bakanlığının bugün bünyesinde Tür- I 
kiye'nin istihdam sorunlarını yeterince bilebilen, araş- I 
tırabilen ve görevi icabı ilgili kamu kuruluşlarına ge- I 
rekli tavsiyeleri yapabilecek bir organizasyon, bir üni- I 
te yoktur. Çalışma Bakanlığının bünyesinde her ne 
kadar bir araştırma kurulu varsa da, bu araştırma I 
kurulunun senelerden beri görevi şu olmuştur: Her I 
sene Haziran ayında Cenevre'de toplanan Birleşmiş I 
Miüetler Çalışma Konferansına gidip bir ay âdeta ta- I 
til yaparcasına Devlet kesesinden, bu görevi münave- I 
be ile sıraya koymuşlar yerine getirmişlerdir. Bugün I 
dünyadaki sosyal gelişmelerden, istihdam sorunların- I 
dan, sosyal poltikadan bihaberdirler. I 

Biraz evvel sayın Bakanla sohbet ederken bir do- I 
kuman sunacağımı söyledim. Avrupa Konseyinin, I 
Avrupa ülkelerindeki sosyal politikayla ilgili bir rapo- I 
ru var. Bütün Avrupa ülkelerindeki sosyal politikayı I 
en alt detaylarına kadar etüt etmiş, incelemiş, araştır- I 
mış ve üyesi üJkelere göndermiş. Bu, belki de Çalış- I 
ma Bakanlığının arşivlerinde hiç yok. I 

Sayın senatörler; I 
Tercüme ettirdik, ülkemizdeki sorunların temelin- j 

de ne denli sakatlıkların olduğunu o raporu okuduğu- I 
muz zaman görebifiyoruz. O raporda gençlerden tutun, J 

I sakatlardan tutun, burada dile getirilemeyen toplum 
I içindeki, hemen hemen her kesimdeki insanın sorunu 
I ele alınmış ve çözüm şekilleri gösterilmiş ve bugün 
I Avrupa'nın birçok ülkesinde toplumdaki huzurun ne-
I den bu denli yerleştiğini, demokratik rejimin neden 
I sık sık tartışma konusu olmadığını o raporu okumakla 
I görebilirsiniz. Bizce, Çalışma Bakanlığının görevi, dün-
I yadaki bu gelişmeleri çok yakından takip etmek ve 
j zaman zaman işçi - işveren kuruluşlarına, hatta top-
I lumun tüm kesiminin istifadesine bu raporları sun-
I mak olmalıdır. 

I Yine, Çalışma Bakanlığının bugüne kadar işsizliği 
I önleme, istihdam hacmini genişletme yolunda da be-
I lirgin, tutarlı, doyurucu bir politikası olmamıştır. Ben-
I den evvel konuşan arkadaşlarımız dile getirdi; sene-
I lerden beri her Çalışma Bakanı, her Sosyal Güvenlik 
I Bakanı görevi olsun olmasın, hatta her hükümet prog-
I ramında «İşsizlik sigortası sorunu çözümlenecek» 
I cümlesine raslarsınız. Sayın Küçük ifade ettiler bura-
I dan. Bu rapor da var, Hükümet programında da var; 
I fakat sayın senatörler, işsizlik sigortası sorunu görün-
I düğü kadar basit bir sorun değil. Türkiye gibi bir ül-
I kede 1 milyona yakın vatandaşını Avrupa'ya gönde-
I ren, onun dışında 1,5 milyona yaklaşan kişinin de işsiz 
I olduğu bir ülkede, işsizlik sorununu Hükümetler laf 

oîsun diye çıkaramazlar. Kaldı ki, bazı bakanların, 
I anladığı manada işsizlik sigortası, işsizler ordusunun 
I sosyal güvenini sağlayan bir sigorta dali değildir. Dün-
| yadaki tatbikatı, çalışırken işsiz kalan kişilerin sosyal 

güvenliğini sağlayan bir müessesedir; fakat maalesef 
I ülkemizde işsizlik sigortasını, işsiz insanların geçimle-
I rini sağlayacak bir kurtarıcı sigorta dalı olarak mü-
I talaa edip topluma büyük hedefler gösteriyoruz. Onun 
I için de, topluma büyük hedef gösterip küçük iş yap-
I tığınızda, o küçük işde, ülkenin imkânları nispetinde 

ea ideali dahi olsa, toplum o hizmeti küçümsüyor, 
I tatmin olmuyor, tatminsizlik doğuruyorsunuz. 

I Son zamanlarda, (Sayın Ersoy'u tenzih ederim) 
I bazı bakanlarımız, bu konuda çok büyük sorumsuz-
I hık örnekleri vermek suretiyle büyük hedefler göster-
I inektedirler. Artık Türkiye'de büyük hedef gösterip, 
I ancak Türkiye'nin imkânları nispetinde yapılabilecek 
I işler yapacaksın. Ne kadar gayretli olursanız olun, 
I toplumu mutlu edemezsiniz. Onun için bakanlar bu 
I konuda, çalışma hayatıyla ilgili konularda çok tu-
I tarh, çok dengeli, çok inandırıcı, çok temkinli konuş-
I maya mecburdurlar. Ümit ediyoruz ki, işçilikten gel-
j miş ve bunun ıstırabını çekmiş bir kişi olarak Sayın 
I Ersoy böyle hatalara düşmeyecektir. 
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Eğitim sorunu, iş hayatımızda belli başlı sorunla
rımızdan bir tanesidir. Verim düşüklüğünün en belir
gin niteliği, eğitim sorununun yeterince iş hayatında 
halledilmemesinden ileri gelmektedir. Bildiğiniz gibi, 
son zamanlarda kalifiye işçi sıkıntısı çekmektedir 
Türkiye. Bugün bazı fabrikalarımız kapasitesinin % 
50-60'mda çalışmaktadır. Bu, yalnız hammade yoklu
ğundan değil, yeterince teknik eleman yokluğu da bu 
kapasite altı çalışmaların belli başlı nedenlerindendir. 

Avrupa'ya gitmiştir teknik elemanlarımız. Büyük 
bir gayret içinde gelmiş geçmiş hükümetler Avrupa'ya 
işçi göndermeyi övünç meselesi saymışlardır, dış tica
ret açıgımızm kapatılmasında belli başlı bir faktör 
olarak düşünmüşler, döviz girdilerimizde katkısını he
sap ederek, o döviz girdilerinin 5-10 misli büyüklük
teki Türkiye açısından zararı görememişlerdir. O tek-
niz işçilerimizin Türkiye'ye gönderdikleri dövizlerin 
4-5 misli büyüklüğünde Türk ekonomisinin teknik işçi 
bakımından kaybı vardır. 

Bu arada yasalarımız yeterince uygulanmamakta
dır. Bildiğiniz gibi, 1936 yılında çıkan; fakat o günün 
anlayışına göre 50 yıl sonrasını görebilen zir Zihniyet
le hazırlanmış yasa da işçinin, işbaşında eğitimi öngö
rülmüştü. O yasa, o günden bu yana maalesef eğitim 
konusunda uygulanabilirlik kazanamamıştır. Neden?.. 
Çünkü o yasa, işyerlerinde işverenin, belirli zamanda, 
belirli katkılarla işçinin eğitimini öngörmüştü. İşte, 
Çalışma Bakanlığı bu görevini yapamadığı için, maa
lesef bugün özellikle özel sektörde işçi eğitimine özel 
sektörün hiç katkısı yoktur. Özel sektör büyük bir 
ustalıkla, kamu sektörünün yüzbinler vererek yetiştir
diği işçiyi, 5-10 kuruş fazla vermek suretiyle alıp 
kendi çıkarı istikametinde kullanmaktadır. Hiç kat
kısı yoktur onun eğitimine; fakat onun emeğinden, 
onun becerisinden, onun kabiliyetinden hiç para öde
meden yararlanmaktadır. Halbuki yasalarımız, özel 
sektörün belirli işçi çalıştıran miktarından sonraki kıs
mında işbaşında eğitimi öngörmüştür. Sayın Bakanın, 
bu ıstırabı çekmiş bir kişi olarak önümüzdeki dönem
de bu yasanın bu maddesine işlerlik kazandırmasını 
yürekten diliyoruz. 

Yine bu arada, yurt dışındaki işçilerimiz sorununa 
bütün arkadaşlarımız değindiler. Ben de ister istemez, 
ıstıraplarını yaşamış ve en azından bunların çoğuna 
tamk olmuş bir kişi olarak bir - iki konuda sayın Ba
kanın dikkatini çekmek isterim. 

Arkadaşlar; 
Bazı psikolojik şeyler vardır ki, bunların önemi 

parayla ölçülemez. Mesela, yurt dışında ölen işçileri

mizin sorunu vardır. Gelmiş geçmiş her hükümete bu 
konuyu gerek senatörlerimiz, gerek milletvekillerimiz, 
gerekse mesleki kuruluşların yetkilileri duyurmuşlar
dır. Hâ!â işçilerimiz, ölen bir işçinin eğer parası yok
sa onun cenazesinin Türkiye'ye nakli için aralarında 
para toplayıp; cenaze yedi gün, 15 gün bekledikten 
sonra Türkiye'ye gelebilmekte, bazan da gelememek-
tedir. İşte Çalışma Bakanlığı, bir tanesini söylediğim; 
psikolojik olarak işçiyi ziyadesiyle etkileyen konular
dan bir tanesini bu kısa zaman birimi içinde örnek 
olarak verdim. 

Özel sektöre teşvik primleri veriyoruz. İhraç ettiği 
her mal için; ama döviz girdilerimizin büyük bir kıs
mını sağlayan işçinin bu tip hizmetlerine herhalde 
ayrılacak para kıskanıhnamalıdır. Yurt dışındaki işçi
lerimizin sorunları, bu psikolojik sorunları çözümlen
melidir. 

Bunun dışında, bugüne kadar gelmiş geçmiş ikti
darlar daima yurt dışındaki işçi sorunlarının arkasında 
kalmışlardır, hiç bir zaman sorunlarının önüne geçi
lememiştir. Geçilemidiği için de, o sorunların arka
sından gitmek suretiyle sorunların birini çözerken kar
şımıza yeni yeni birkaç sorun daha birden çıkmakta
dır. Temennimiz, ikili anlaşmaların yeni baştan göz
den geçirilmesi yerine; yurt dışında çalışan işçilerimi
zin büyük çoğunluğu, Ortak Pazar üîkelerindedir, bir 
merkezden meseleyi Ortak Pazar camiası içinde ele 
alıp sorunların çözümünde bir kere de bu yol denen
melidir. Bence, en müzakere kabiliyetimiz olan yol 
budur. Yoksa, ikili sözleşmelerde müzakere gücümüz 
yoktur. Âdeta işçi çalıştıran ülkelerin bu konudaki ha
zırladıkları sözleşmelerle imza atmaktan öteye bugüne 
kadar bir şey yapamadık. Bir kere de Ortak Pazar 
Rezdinde ikili anlaşmaların hem birleştirilmesi, hem de 
nünün şartlarına uygun hale getirilmesi yolunda Ça
lışma Bakanlığının gayret göstermesi temennilerimiz 
arasındadır. 

«Çaîışma hayatında barış» sık sık söylenir. Zaten 
yasalarımızın, bildiğiniz gibi, ana amacı da budur. 
Bizce 274 ve 275 sayıh yasaların, Anayasanın ekono
mik ve sosyal haklar bölümünde yer alan hak ve 
hürriyetlerin temelinde bu barışı sağlamanın metotları 
yatar. Bunun için yasalar çıkarılır; fakat yasalar ba
zan eğer uygulama alanına ters konmuşsa barış ye
rine kavga getirebilir. Biz inanıyoruz ki, Anayasamı
zın, bugün ekonomik ve sosyal haklar bölümü bakı
mından birçok Batılı ülkelerin daha çok üstünde hak
larla donatıldığı kanaatindeyiz. 

Bugün bir arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü, sendika hürriyetinden söz ettiler. «Sendika 
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hürriyeti ülkemizde yok» dediler. İddia ediyoruz ki, 
bütün Avrupa ülkelerinden daha geniş boyutlarda 
sendika hürriyeti vardır, ancak bu hürriyetler kullan
mada yozlaştırılmıştır. Belki de denebilir ki, bu çok 
geniş hak ve hürriyetler uygulamada bazı zihniyetle
rin tutum ve davranışı ile yozlaştırılmıştır, belki de 
bu hak ve hürriyetler işçiye çok görüldüğü için, bu 
hak ve hürriyetlerin kısıtlanması istikametinde bir or
tamın yaratılması için özel gayret gösterilmiştir. Yok
sa, iddia ediyoruz mevzuatımız bakımından, bugün 
Avrupa ile boy ölçüşecek durumdayız; ama uygula
mada maalesef aynı iddiayı ileri süremiyoruz. İşçi-iş-
veren ilişkileri bakımından da bunu ileri süremiyoruz. 

Sayın Başbakanın bir ifadesi, çalışma hayatının 
önümüzdeki günlerde kararlılık ve sükûn içinde ge
çeceğinin belirtisidir. Sayın Başbakan aynen şöyle 
ifade etmektedirler; «Sendikal rekabete imkan verici 
bir tutum içinde bulunmayacağız. Hiç bir bakan, hiç 
bir genel müdür bu politikamız dışında bir uygula
maya girmeyecektir.» 

Bu, büyük bir teminattır; fakat bu teminat yalnız 
Başbakanın ağzında kalmamalıdır. Her bakan, so
rumluluğunu taşıdığı bakanlığın tümünün ötesinde, 
bu anafikri egemen kılmalıdır, kanunları tüm mesleki 
kuruluşlara eşit uygulamalıdır. 

Yine Hükümet programında yer aldığı gibi, geç
miş eleştirilirken bazı suni konfederasyonlar doğur-
tulduğundan yakımlırken, gayet isabetli bir konuya 
değinilmiştir. Temenni ederiz ki; Hükümet progra
mında yer aldığı gibi, Hükümet icraatında yan tut
mamalıdır, haktan, adaletten, kanunda yana olmalıdır 
ve Hükümet programına koyduğu bu anailkeyi çalış
ma hayatının tüm ünitelerinde de egemen kılmalıdır. 

Bu arada, Sayın Çalışma Bakanımızın, son za
manlarda bir beyan oldu. «İrade beyanı». Daha açık 
ifadesi ile referandum yerine, irade beyanının şimdi
lik bir başlangıç, giderek bunun referanduma dönüş
türüleceğini ifade ettiler. 

İlke, olarak işçinin sendika hürriyeti dışında toplu
sözleşmeyi yapacak sendikayı belirlemede yararı ola
bileceğini düşünerek, uygulama alanına koyduktan bu 
sistem, temenni edelim ki sendikal rekabeti tamamen 
şiddetlendirip tabela sendikacılığını daha çoğlatmasın: 
Çünkü, ülkemizde son zamanlarda sorumlu sendika
cılığın yerini, sorumsuz sendikacılık yavaş yavaş al
maya başlamıştır. Sorumsuz sendikacılık, işçiye bu ge
çim şartlan içinde, bu sıkıntılı dönemde daha sem
patik gelmektedir. 

Daha açık ifadesi ile bir örnek vermek isterim. 
Yani, bir sendikacı bir işyerinin ekonomik gücüne gö
re 100 kuruş toplusözleşmede talep etmesi gerekir
ken, öbürü «Hayır efendim, senin hakkın 150 ktıruş-
tur»dediği anda, 150 kuruş diyen kişi sorumsuzca bu 
ifadeyi kullanmasına rağmen, işçinin eğilimi, ekono
mik sıkıntısı bakımından o istikamette olmaktadır. 

Çalışma Bakanlığı bu konuyu çok temkinli, çok 
tutarlı, iyi takipçisi olarak, eğer başanya utaştvafoifir-
se, belki amaca ulaşılabilir; ama benim kaygılanın, 
endişelerim var. Referanduma kesinlikle karşı oldu
ğumuz anlamı çıkmasın, zaten kaldı ki referandum 
konusu da Türkiye'de bilimsel olarak, iyi etüt edilerek 
ortaya atılmış bir kavram değil. Bugün dünyanın hiç 
bir ülkeseinde de böyle bir uygulama yok. Yalnız 
Amerika hariç. Amerika'da da uygulama beh'rli ku
ralları konmuş, belirli sınırlan çizilmiş; ama ülke
mizde kavram kargaşalığı içinde bazı kavramlar orta
ya atılıyor. Bu hiç incelenmeden, etüt edilmeden, bün
yemize uyup uymayacağı incelenmeden kabul edile
biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Tunç, söz süreniz bitti efen
dim. Lütfen bağlayınız. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Konuşmamı şöyle bağlamak isterim: Türkiye'nin 
kalkınması işçinin verimli çalışmasına, ahenk içinde 
çalışmasına bağlı. Kalkınmanın temel yükünü işçi ta
şıyacaktır. Bu bakımdan, insan unsuru işçi, her cep
hesi ile ele ahnmaîî, tatmin edilmeli; Çalışma Bakan
lığı işçinin sorunlarında adaletli ve tutarlı bir politi
ka izlediği kanisim topluma vermelidir. 

Bugün Almanya'nın bu seviyeye gelmesinin tek ne
deni, işçi - işveren iMşkilerinin çok tutarlı olmasından
dır. Biz, zaman zaman gazetelerde okuruz. Erhard 
mucizesinden bahsedilir. Alman Ulusu, Alman kişisi, 
Alman işçisi zaten kişi mucizelerine itibar etmiyor, 
«Kişi mucizesi olmaz bir toplum mucize yaratabilir» 
diyor ve Alman mucizesini Almanya'da, bizdeki 800 
sendikaya karşıhk, 16 sendikaya bağlı işkolu sendika
sı, güçlü, sorumlu ve ona karşı işçi - işveren ilişkile
rinde devleün adaletli, işçiden yana bir sosyal politika 
Memesiyle Alman mucizesi yaratılmıştır. Alman iş
çisinin bugün gerçekten Alman ekonomisinde katkısı 
büyüktür. 

Türk işçisi tembel değildir. Türk işçisi verimsiz 
değildir. Nitekim, Almanya'ya giden, köyünden giden, 
tamamen bir sosyal bunalım içimde olması la-
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zım gelirken yepyeni bir dünya, yepyeni bir 
sosyal yapı, yepyeni bir ekonomik yapı içine 
girmesine rağmen, Alman işçisinden verim ar
tışı bakımından geri kalmamaktadır. Temenni 
ederiz ki, Çalışma Bakanlığımız, hiç olmazsa bundan 
böyle tutum ve davranışında çok büyük görevler yük
leniyor. Çünkü, Çalışma Bakanlığı denüebillr ku, 1946, 
daki gibi yeniden kurulacak. Çünkü, tanıyamazsınız 
Bakanlığı, 1946'da nasıl yeniden kuruldu, aradan yıl
lar geçmiş olmasına rağmen, hele son yıllarda öylesi
ne dejenere edildi ki: Saym Ersoy, her halde bir Sadi 
Irmak gibi, Çalışma Bakanlığım ancak yeniden kur
mak gereğini duyacaık ve şu temennilerimiz de ancak 
o gün tatbik kaaibiliyeti bulacak. 

Kendilerine basan dilerim ve bütçenim Ulusumuza, 
hayırlı ve uğurlu olmasını grapuın adına tedenni ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Salın Tunç. 
Saym üyeler, gruplar adına görüşmeler bitmiştir, 

kişisel görüşmelere geçiyoruz. Söz sırası Sayın İsmail 
İlhan'da. Buyurunuz Saym İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Çakışma Bakanlığının değerli mensupları, hepini
zi saygı ile selâmlarını. 

Grup sözcüleri, Çalışma Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşlerini dile getirdiler. Ben de, aynı konu
da, bağımsız bir üye olarak düşündüklerimi belirtme
ye çalışacağını. 

Sözüme başlamadan evvel, şu anda bir mutsuz
luğumdan bahsedeceğim; çünkü 15 seneden beri sev
diğim, hürmet, duyduğum Kontenjan Senatörü ve 
aynı zamanda TÜRK - İŞ Genel Başkam Sayın Ha
lil Tunç'tan sonra bu konuda söz almak benim için 
gerçekten bahtsızlıktır; fakat, şu yönden mutluyum; 
çünkü herhangi bir iddia iîe bu kürsüye çıkmıyo-
ram, hiç bir zaman çıkmıyorum. Mümkün merte
be ve memleketimle ilgili bazı konuları benim açım
dan dile getirmek için çıkıyorum. Hiç bir iddia pe
şinde değilim. Şu anda, bir senatör olarak burada 
görev yaparken eski anılarımı düşünerek, o günleri 
hatırlayarak işçilerin şu anıda içinde bulundukları 
mutMEuğu da, mutlu durumu da Halil Tunç gibi, 
Sayın Bakanımız gibi gerçekten işçileri istismar et
meden, onlara mutlu yarınları temin etmek için, iyi 
niyetle çalıştıkları için ve şu anda içinde buSunduk-
lan barış düzenini de onlara borçlu olduklarını bili» 
yorum. 
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Hiç unutmuyorum 1950, yıhnda, Genç - Muş tren 
i yolu yapılıyor. Ben orada işçi olarak çalışıyorum. 

Haliyle grevden, toplusözleşmeden haberimiz yok. 
j Lise mezunuyum. Hastalandım, 120ı lira aylık alı

yordum, doktor reçete yazdı, ilaç parası 12 lira idi. 
Hâlâ o 12 lirayı düşünüyorum. Çünkü, o 12 lirayı 
verirken çok fazlası ile üzülmüştüm. Araya bir va
sıta koydum, işverene gönderdim; dedim ki, «Benim 
grytin okumak, biriktirdiğim bu para ile Ankara'ya 
gideceğim, Ankara'da Hukuk Fakültesine devam 
edeceğim, 12 lira benim için çok mühimidir.» Ver
medi, arkadaşlarım. 

Şimdi 1850'Ierde, 1860'Iarda İngiltere'de, Fran
sa'da görülen işçi mücadelesi, haliyle işçi haklan 
ile Kgili olarak, bizim Türkiye'de görülmemiştir. 
Görüümemişfclr; çünkü, işçilerin haklannı müdafaa 
edenler bu memleketin güzide evlatları, haliyle ons
ların menfaatlerini iyi niyetle savunmuşlardır da 
onun için. 

Tarım Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak, işçi so-
runlanna eğilmiş bir kimseyim. O sıralarda Saym 
Hai l Tunç'un toplusözîeşmeîerindeki bir sözünü 
hiç unutmuyorum. «İşçi ile işvereni ben aynı seviye
de mütalaa etmeye mecburum. Eğer işveren olmasa, 
işçiye iş temin etmek de mümkün değildir» diyor. 
O günden itibaren duyduğum hürmeti, her gün bi
raz daha fazîa artırarak devam ettiriyorum. 

Bana Doğu Anadolu'nun çeşitli yörelerinden çe
şitli maksatlarla iş için Ankara'ya gelenler olur. Has
ta için, nakil için, tayin için. En çok üzüMüğüm, va-

! tandaş gelip benden herhangi bîr fabrikada çalış
mak için iş isterse, o zaman maneviyatım sıfır ohır. 
Çünkü bulamıyorum^ Köyünde öküzünü, ineğini sa
tıp da, «Ankara'da İsmail'in yanına gideceğim; o 
bana iş buüur.» diye buraya gelen bir vatandaşa 
ben iş bulamıyorum. Bütün sorun burada. 

Almanya'daki işçilerin sorunlarını, satır başla-
n halinde beirtiyorum, geçen sene de değinmııiştim 
bu konuya, sosyal güvenlik konusuna. Sayın Baka-
nsmızdan istirham ediyoruz, Sosyal Güvenlik Ba
kanı ile temas edip bu konunun halini rica edece
ğimi. Basında bugünlerde bu konuda bazı şeyler gö
rüyoruz, gerçek durumu bilemiyoruz. Gerçekten, 
Almanya'da çalışmış olan işçilerin oradaki çalışma 
sürelerimi Türkiye'de değerlendirilmesi mümkün 
mü, değil mi?.=. ASmanya'daki işçiler, «Biz Türkiye' 
ye dönmek istiyoruz, yalnız Türkiye'ye dönünce aca
ba orada bir iş imkânı var mıdır?» diye soruyorlar. 

j «Türkiye'deki işsizlik ordusuna katılaeaksak, dön-
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meyelim; ama bir gün daha, bilhassa 1972 - 1973 ! 
petrol krizinden sonra, bir gün daha Almanya'da kal
mak istemiyoruz. Kalıyorsak mecbur okluğumuz 
için kalıyoruz» diyorlar. Biriktirmiş oldukları işçi 
paralarının Türkiye'ye aktarılması konusu üzerinde 
«Yoga-slavyaâlar, Yunanlılar bu meseleyi halletmiş
lerdir; bizimkiler de halletsinler» diyorlar. 

Döviz mukabilinde Renault, Murat - Anadol ti
pi arabaları getirmek mümkün oluyor mu?.. Bir ay 
evvel basında çıkan bu haber gerçek midir?... Ya
ni, Yunanistan'a veyahutta İsraiFe ihraç ettiğimiz 
fiyat üzerinden mark gördermek suretiyle Ahnan-
ya'daki Türk işçilerimiz yeril araba alabilecek du
rumda mıdır?... Böyle ise, biz milyarları Türkiye' 
ye gönderecek durumdayız, 

Başka bîr koüu: Almanya'da çalışan işçilerimiz 
manevi bakımdan çeşitsi baskılar altındadır. Sayın 
Bakanınız çok iyi biliyorlar; biz burada gerçekten 
bilmedikleri bir konuyu dile getirmiyoruz, tekrar 
tekrar aynı konuları dile getiriyoruz, sayın Bakam
ınız, bu konuları çok iyi biliyorlar; ben uzun süre 
Almanya'da kaklığım için ve her seferinde onlarla 
toplantı yaptığım için, oniarîa beraber bulunduğum 
için biliyorum, «Çocuklarımızın Hıristiyan olması
nı istemiyoruz, biz dinimizi kaybetmek istemiyoruz, 
manevi bakımdan bizi öldürmek istemiyorsanız bi
ze bu bakımdan yardim edin.» diyorlar. 

Yine çok iyi bildiğim bir konuyu dile getiriyo
rum, Alman Hükümeti i'e kilisenin çalışması tama-
mlyîe ayrıdır. Alman Hükümeti, kiMseye şöyle bir 
çal ış la yap demez; kilise de Alman Hükümetine he
sap vermeye mecbur değildir. Româ'dan emir afcr. 
(Kusura bakmayınız, bildiğim bir koınu olduğu için 
söylüyorum) Müslüman çocuklarının Hıristiyan ya
pılması için maddi bakımdan her türlü imkânları 
tanımaya hazır olduklarını biliyorum. Bildiğim için 
söylüyorum. 

Ben-, yine Almanya'da iken işçilerle görüşme yap
tığım zaman, bana şöyle dediler, MC Hükümeti ik
tidarda kaldığı sürece Türkiye'ye para göndermeye
ceğiz. 

Şimdi bunu iyi niyetle söylüyorum, politik bir 
EÎyetİîn yok., politik bir düşüncem yok, bağımsız 
bir kimse olarak burada bu konuyu ifade ediyorum. 
Birçok yerlerde; Paris'te, Sirasbourg'ta, Frankfurt' 
ta, Münih'le... Şimdi gerçeklen basında da, gon gün
lerde Almanya'da çıkan Hürriyet Gazetesinde oku
dum, orada bazı kampanyalar açılmıştır. Şimdi sor
mak istediğim husus şudur, yani kendim öğrenmek 
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istiyorum, bu kısa süre zarfında gerçekten dövizin 
Türkiye'ye akışında bir değişiklik oMu mu, (Çünkü 
bu hususta çalışmaların olduğunu zannediyorum.) 
Olmuşsa mutlu bir haberdir, bunu da Sayın Bakan
dan öğrenmek istiyorum. 

Sözlerimi bitirirken, Çalışma Bakanlığı Bütçe
sinin Çalışma Bakanlığı mensuplarına ve aziz Türk 
MilMine hayırlı olmasını temenni eder, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ilhan. 
Söz sırası Sayın iskender Cenap Ege'de. Sayın 

Ege ... Yoklar. 
Söz sırası Sayın Ali Oğuz'da efendim. 
Buyuran Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (istanbul) — Muhterem Başkanım 

ve muhterem arkadaşlarım; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin müzakere edildiği 

şu anda ben de, şahsi görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle 
muhterem Heyetinizi hürmet ve muhabbetle selam
larım, Çalışma Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz 
ve milletimize ve Çalışma Bakanlığı mensuplarına 
hayırlı olmasını diterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İnancımız gereği her zaman söyleriz ki, işçinin 

alın teri kurumadan, hakkı verilmelidir. Devletin en 
mühim vazifesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasında 
bir denge kurmak ve hususiyle çalışanların durumu 
daha zayıf olduğu içindir ki, onların gelecekteki im
kânlarını, maddi şartlarım ve gelecekteki refah ve 
saadetlerine; sosyal ve ekonomik sahada gelişmele
rine yardımcı olmaktır. 

Bu yardımı Devlet nasıl yapacaktır, çalışanlarla 
çalıştıranlar arasındaki münasebeti ve diyalogu na
sıl kuracaktır ve bu refah ve saadet noktasına çalı
şan kimseleri nasıl getirecektir, nasıl buna yardım
cı olacaktır?... İşte, bu suallerin cevabından bu Ba
kanlık doğmuştur. 

Kurulduğu günden bu yana, çok hayırlı hizmet
ler verdiğini kabul etmek zarureti vardır. Benim 
kanaatim odur ki, geçmişte yapılan iyi niyetli bütün 
hizmetler, az da olsa değerli ve makbul görülürse 
ve devam ettirilirse, onun üzerine yeni hizmetler bi
na etmek mümkün olur; ama bir çırpıda elinin ter
siyle itip devirmek ve silmek kolaydır. Böyle yapı
lırsa sadece yeni gelenler, gidenleri kötüler ve yeni 
bir hizmet getirmek imkânı da olamaz. Bizim ka-
naati-mâz odur ki, bugüne kadar yapılan hizmetleri 
küçümsememek, onu yapanları hayırla yadetmek ve 
onların üzerine yeni hizmetleri koymak gerekir. 
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Muhterem arkadaşlarım; ı 
Dört umum müdürlükten teşekkül eden bu Ba

kanlık, her şeyden evvel, iş burma hususundaki gay
retlerini bugüne kadar 20 milyon insana iş temin et
mekle ortaya koymuş bulunmaktadır. Bunun yanın
da, dış işçi meseleleri, işçi sağlığı meselesi ve Ça
lışma Bakanlığının asıl büyük ünitesini teşkil eden 
çalışma hizmetleriyle ilgili gayretleri, mevzuat getir
me imkânları ve araştırmalarını da yine saymak du
rumundayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu hizmetlerin hepsi, asıl bir istikamete yönelik

tir. Asıl gaye, daha güçsüz durumda bulunan çalı
şanı her gün biraz daha müreffeh kılmak ve ona 
imkânlar temin etmektir. Bugün memleketimizin 1 
içinde bulunduğu şartlan, tahlil ettiğimiz zaman, bir 
milyon evlâdını dışarıya bir ekmek parası için gön- I 
dermiş, üç milyona yakın evladını işsiz, sokaklarda 
dolaştıran ve belki bir o kadarını da gizli işsiz ola
rak sinesinde barındıran memleketimiz, bu meşe- I 
leyi en büyük bir sorun, bir mesele olarak ele al
mak zaruretindedir. 

Bugün çalıştırdığımız insanlara, verdiğimiz üc
retleri, kâfi görmek mümkün değildir. Senelerden I 
beri asgari ücret mevzuunu veya vergiden muaf tu
tacağımız miktarı hesaplamak, üzerinde bir tespit 
ve neticeye varmak, bunu hiç olmazsa memleketin 
refahına uygun, işçimizin menfaatine uygun bir I 
noktaya getirebilmek için, sözler söylenmiş, vaatler 
yapılmış; ama bugün hâlâ bu meseleyi halletmek 
mümkün olmamıştır. Gönlümüz istiyor ki, bugün çok 
gülünç bir noktada tutulan asgari ücretin, memle
ketimize ve milletimize yaraşır bir noktaya getiril
mesi zarureti vardır. Her şeyden evvel, en büyük 
meseSemiz budur dersek yeridir. Çünkü biri yer, biri 
de bakarsa mutlaka bundan büyük hadiseler do- I 
ğar. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Kıyamet ko
par, kıyamet. I 

ALİ OĞUZ (Devamla) — ... Ve bundan, arkada
şımın dediği gibi, «kıyamet kopar.» Mutlaka çalışa- I 
na hakkını vermek zaruretiyle karşı karşıyayız. 

Meclislerin normal çalışmalarına başladığı nok- I 
tada benim temennim ve kanaatim odur ki, mutlaka 
üç bin Uranın üstünde; ama mutlaka bir işçiye hiç 
olmazsa bir çocuğu i!e iki çocuğu ile müreffeh bir I 
hayatı yaşaıtacak miktarı Meclislerimiz ittifak ede
rek, hem de büyük bir zevkle tespit etmek mecbu
riyetindedir ve bunlardan da verginin kesilmemesini 

temin edecek mevzuatı getirmek durumundadır. Hiç 
olmazsa, bir asgari ücretle eline üç - dört bin lira ge
çen b'r insanın beiki bugün, canını teninde tutma
sı mümkün olabilecektir. 

Kira bedellerinin astronomik bir şekilde, süratle, 
hatta asansörle yükseldiği bir memlekette, işçi ücreî-
Ibri, onu merdivenlerden takip ederse karşımıza 
tabVki, büyük meseleler çıkacaktır ve bunun neü-
ces'nd.e Allah korusun büyük patlamalar olabilir. 

Bugün Türk işçisini çok sabırlı noktada bulu
yoruz. Alacaklarını ve haklarını kanun yolundan 
ve normal şartlardan almanın çarelerini arıyor. 
Bunun için teşkilatlaınmış, sendikalar kurmuş 
ve teşkiîeüanyîa mücadelesini veriyor ve bu müca
delenin de bugün geldiği noktayı mesul bir işçi li
deri olarak Haîiî Tunç Beyin ağzından duyup mem
nuniyetimizi mucip olan bir durum müşahade et
tik. 

Aziz arkadaşlarım; 
Ancak., benim burada bir endişem var. Acaba 

diyorum, çalışanları teşkilâtlandıralım, haklarım al
sınlar derken, bir haksızlık mı yapıyoruz?.. Bence 
asîî teşkilâtlanması lâzım gelenler kimler ohnah, 
kanatimi mazur görün, bilmiyorum fazla mübalağa 
ediyor muyum, asıl mesele, çalışmayanları teşkilât
landırmak lazım. Çalışmayanların sendikaları, çalış
mayanların teşkilâtı olmalı ve karşımıza dikilmeli, 
demeliler ki, «Siz içinde bulunduğunuz şu şartlar 
muvacehesinde hiç bir geliri olmayan işsiz bir va
tandaş olarak, milletin bir ferdi olarak bizim için 
ne düşünüyorsunuz, ne getireceksiniz. Ya bırakınız 
işinizi; 6 ay siz çalışın, 6 ay biz çalışalım yahut da 
maaşınızın bir kısmını verin biz de hiç olmazsa 
çoluk - çocuğumuzu besleyelim» demeli. Yani, bir 
cümle ile; millet, Devlet, vatandaşına, eğer işsizse 
mutlaka iş vermeye mecbur olmalı, eğer iş vereme-
yecekse bunun karşılığında asgari ücreti veya maaşı 
vermek noktasında olmalı. 

Eğer bunu yapamazsak, inancımız da tam değil- ' 
d'Ir. Çünkü komşun aç iken sen yatağa tok girdiy
sen inıanm da, inancın da yoktur. İnancımız bu bi
zim, bize böyle talim ettirdiler. 

Bu noktada iken memleketimizde üç milyon insan
mış aç ve perişan gezdiği bir noktada, imkanlarımızı 
sefefber ederek getireceğimiz bütün tedbirleri sürat
le getirerek, ya iş vermek veya iş vermiyorsak mut
laka onun maişetini temin etmek, iş verinceye ka
dar ona bir medar, bir imkan temin etmek nokta
sındayız. Yoksa, aksi halde, ondan doğacak netice-
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îeri önlemek mümkün oîmaz. Bnun için büyük pat
lamalara ve tahribata gitmeden evvel, bütün mev
cudumuzu versek yine de bir şey kaybetmeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu mîllet bütün mevcudunu bu uğurda verse hiç 

bir şey kaybetmez. Çünkü, vermeyen milletlerin 
akıbeti büyük patlamalarla, büyük tahribatlarla, 
büyük mücadelelerle, iç kavgalarla perişan ol
muştur. O zaman, ne işçi hakları kalır, ne bu milletin 
mal - mülk emniyeti kalır, ne şerefi kalır, ne izzeti 
kalır. Allah muhafaza eylesin. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Avrupa'ya giden işçiteriiBiiz bugüne kadar 15 

milyar dolar gönderdi ve bununla bir kısım döviz 
ihtiyaçlarımızı karşıladık diye memnun olmayalım. 
Benim de kanaatim odur ki, kalifiye işçimiz gitmiş
tir; fakat orada değerini bulamamıştır, takip edile-
nteınjştir, sahip çikiîamamıştır, layıkı veçhile des
tek olunamamıştır ve bunun neticesinde, gelen para
nın karşılığında orada sefalet çeken, gözyaşı döken, 
maşeri değerlerinden birçoklarım kaybeden, bu
rada bıraktığı ailesini ve yakınlarıyla irtibatını ke
sen işçilerimiz oümuştur. Bu bizim için bir kayıptır. 

50 bin evladımız aüe olarak Avustralya'ya gön
dermişiz. Hüsamettin Çelebi Bey kardeşimizin bu
radan bir beyanatını hatırlıyorum, bir seyahat dö
nüşü, Avustralya dönüşü. «Onları kendi kaderle
rine terketmişiz. Çocukları Huisîiyan oSma tehlike
siyle karşı karşıyadır.» dediler. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, söz süreniz bitti efen
dim, lütfen bağlayınız efendim. 

ALİ OĞUZ (Devaınla) — Toplayayım efendim. 
Onun için, onlara mutlaka sahip çıkmak ve on

ların yanında olmak mecburiyetimiz vardır ve bütün 
gücümüzle onîan desteklemek durumumuz vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

İşçinin durumunu daha iyi noktaya getirecek mev
zuatı Sayın Bakanın biran evvel ele almaşım tavsiye 
ederken, istihdam imkânlarım' da ve bunu geliştire
cek imkanları da gözden kaybetmemek lazım. 

Bütün i-mkanüanmızla, sadece vermekle ve karnı
nı doyurmakla bu işi erin üstesinden geleceğimize 
in&ısnsyoraıiî!; ama memleketimizde milli sanayimi
zi kurar ve bütün imkanlarımızla işyerüe 
ğalbrsak, ben inanıyorum ki, bugün yüzbinleree in
sanın her sene iş taîep ettiği memleketimizde, bir 
gün gelecek o işyerlerinin çoğalması karşısında bel
ki işçi aramak noktasına gefrniş olacağız. 

Grev ve lokavt müessesesinin, memleketin sa
nayini tahrip edecek boyutlara ve suiistimal edecek 
noktalara getirilmesine çok dikkat edihnesi gereği
ne inanıyorum. 

Eğer bugün memleketimizde yüzlerce, binlerce 
işyeri teker teker sırf sendikaların bazı tazyikleri 
karşıssnda kapanıyorsa, bunu mesuliyetini die hepi
miz birlikte taşıyoruz dernektir. 

Bu miL'ct, merhametli miHettir, âdil millettir. Dı
şarıdan aldığımız müesseseleri, «ille de olduğu gibi 
tatbik ede?îm ve onları öyîe işletelim.» demenin doğ
ru oimatlığı kanaatindeyim. Biz, âdil insanlar olarak, 
gerek işverenin, gerekse işçinin haklarını her zaman 
gözönünde tutarak buna uygun noktalar ve esaslar 
bulmak durumundayız. Yoksa, «Ben hakkımı alaca
ğın.» diye zorikyarak bir işyerinin kapanmasına se
bebiyet verilirse, bundan memleket zarar görür. 

Bu tespitlerimle hepinizi saygılarımla selamla-
nns, 

Bütçenin, memleketimiz ve milletimize ve Çahşma 
Bsksnüîğnmz mensuplarına hayırlı obuasını diler, 
hürmetlerimi arz ederim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Oğuz. 
Söz sırası Sayın Fethi Çeödraş'ta; Sayın ÇeKk-

baş?.. Yoklar. 
Buyurun Saym Veli Uyar. 
VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerH 

senatörler; 
Bugün hepinizin bildiği gibi, Türkiye'de en aktüel 

meselelerden birisi, iş ye işçi konusudur. Elbette ki, 
değerli Çalışma Bakanımıza bu konuda büyük hiz
metler düşmektedir. 

Bir müddet evvel, aylarca devam eden, hatta yılı 
geçmiş olan bir grev ve lokavt uygulamasının iki 
üç gün evvel son bulmasından büyük mutluluk duy
duğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu arada, yurt içinde böyle olduğu gihi, milyonu 
aşkın Türk işçisinin de yurt dışında ne kadar sıkın
tılar içerisinde bulunduğunu, birkaç defa özel işler 
için gittiğim Almanya'da, Avusturya'da işçilerin du
rumunu yaikinen görerek, Çakşma Bakanlığının ha-
kikaien büyük ve meşakatli bir görev olduğunu, ay-
m zamanda maddi ve manevi büyük sorumhıfuk ta-
şîiiîğim, orada çalışanlara, bilhassa işçilerimize he
men hemen hiç yardım etmesinin ve el uzatmasının 
mümkün olmadığı çalışma teşkilatının, orada sırf ış-
osıın diye.buradan belki de, tabirimi hoş görün, 
eş - dost kayırmak için, ahbap, dost gönüflemek için 
görevlendirilen kişiler olduğunu acı acı müşahade 
ettiğimi arz etmek isterim. 
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Öyle ki, çahşma ataşelerimiz ve yardımcılarının 
ve sosyal delege diye göndermiş olduğumuz din gö-
revuîerinin maakccf o memleketin iisanmı hiç bil
mediklerini, halia işlerinden o kadar emin oldukları 
belli ki, îılsan öğrenme zahmetine kollanmaya dahi 
tevessül etmedüküenni acı acı gördüm. 

Bilhassa bundan birkaç yıl evvel Viyana'ya glî-
tiğlimde, çalışma aiaşesıî ve yardımcısı ile sosyal de
legenin Vîyana'dfJkî Türkiye Büyükelçiliği şahane bi
nasının bir merdiven alhnda çok küçiilk bir büroya 
üç tane masanın sıkıştırıldığını Büyükelçiye de an-
laimışhm; ama eyle garip ki, oradaki konsolosluk 
ve Çalışma Ataşeliğinin hepsi bir koridor içerisin-
deiydl; küçük bir odada. Sanıyorum ki yine değişme
miştir. Çünkü, geçen sene gittiğim zaman yine öyley
di. 

Şimdi, bu durumda Viyaııa'da çalışan işçilerin 
büyük ekseriyeti de İş ve İşçi Bulma Kurumu dışın
da giden işçilerden idi ve oradaki arkadaşlarımız 
tabiatıyla o memleketin lisanım da bilmedikleri için, 
o işçilerin problemleriyle uğraşmaya imkânEarı da 
yoktu ve belki de başka türlü işleri dolayısıyla on
ların işiyle ügüenmeye de vakitleri yoktu. 

Simli, Sayın Haliî Türk'ün demin sitayişle bah-
stlm'ş oMuğu Değerli Çalışma Bakanımızın, işçi ke
siminden gelen Çalışma Bakanımızın, her halde ya
kın bir zemanda bunları yerinde görerek, gereken 
tedbirin slmması yönünde girişimde bulunacağını 
umarım. 

Bu arada, yurt dîşmdaki işçilerimizin durumu öy
le iken, acaba yurt içindeki işçilerimizin durumu da 
her h c i e bunlardan pek farklı değil. Birçok sendi
kalar, kimisi filan partiye, kimisi faîan partiye da
yanmış ideolojik birer sendika durumunda; işçileri
mizi o partilere kaydetmek mecburiyetini hissede
rek, hatla, hatta üzülerek söyleyeyim, çalışma teşki
latında vazife aîan iş müfettişlerimizin bazı sendi-
kr,".:r yönünde g^yi'i-t gö.:leri"kl::rln!i de üzülerek 
rnl^S/IiLÎîe elliğimi belli Lnık içlerini. Eğer S ay m Ba-
kr.aî-m örnek klerse, YozgFt işçi Birliği olan YİBI-
TAŞ'ın kurmuş olduğu, TüikiyoMe ilk defa yalnız 
işçilerin meyjaîia getirmiş oUüğu YîBİTAŞ, 5G€' 
Krliyc-n liraya mal olan 6Ü*?' bin ton kapasiteli çimen
to iVoı liEîmda, işçiT'«.I, bu şekilde, bir partiye bağ
lı sendikaya kaydetmek gayreti ?çeris3nde bulun
duk lîinnı Sayın Bakana bu kürsüden arz etmek iste
rim. 

Biz yurt dışmdaki işçilerimizin dövizlerinin Tür-
k'ye'ye son yıldc az geldiğini müşahade ediyoruz. 
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Bunun en başla geien sebebi, orada çalışan, gayet 
tabii ki Konsolosluk Teşkiîafemızm, Maliye Teşkila-
tamizın ve blllıa^a Çalışma Teşkil'atnınızin işçüere 
gereken îigîyi ve alakayı gösleımemesi, onlarla kon-
tekı kurmcmasımn sonucu • ve bir de son aylarda, özel-
Ilklg, işitmiş olduğumuz, Türkiye'deki bankerlerin 
oi.ii_L.ki t'ciîisilciieîi durumunda olan sekak barsker-
fcrinin türediğiiîi üzümlüyle müşshade ettik. 

Belki içimizde Suudi Arabistan'a gidenleriniz var
dır. Orada şıkır şıkır para bozarlar bankerler.' İşte o 
şıkılie, Köln sokaklarında, Frankfurt sakakların
da, Türk işçilerinin dövizini orada almak suretiyle 
kendilerine Tüi'k paralarımı! verildiğimi acı acı gö
rürsünüz. 

Geçen gün yurt d.şmdan Türkiye'ye gcîen bir 
"şçlnin üzerinde 85 bin Kra Türk parası bulundu. De
mek ki, orada dövizini Türk parasına bozdurdu ve 
buraya Türk parası olarak gelirdi. 

O.belde, bun'arm tedbirim yalnız ve yalnız Türk 
PrirEsımn Kıymetini Koruma Kanunu veyahut Mali
yedeki falan teşkJIat, filan yerdeki filan konsolos
luğa değil ve özellikle çalışma teşkilâtının orada bu
lanan elemanlarının işçilerimizi iyi eğitmesi ve ora
da hiç olmazsa dövizin Türk parasına çevrilmeıne-
slnl sağlama gayretinde olunması lazım. 

Bu bakımdan, çal-şma teşkilâtımıza ve Çalışma 
Enknr^mıza büyük görevler düşmekte. Ben, gecenin 
bu geç saatinde vaktinizi fszTa almamak için sözü 
uza/mıyorum. 

Çalışma Bakanlığımıza ve mensuplarına 1978 yı-
\ Bütçesinin hayırlı olmssım diler, hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uyar. 
Saym üyeler; 
Ç.ıjşraa Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme

ler bitmiştir. Söz sırası Çalışma Bakanı Saym Bahir 
EvjoyMadır. 

Sayın Ersoy, söz süreniz, sorulan sorulara vere-
c::k'o" buğunuz cevaplara cyıracağ.hîz süre dahil, 25 
:Ink ksdır. 

B'Uyurun Sayın Er^ay. 

ÇALIŞMA BAKANI BAHİR EHSOY fjsianbiî! 
M:i]etvek'M) — Saym Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

Mensup olduğum Bakanbğuı Bütçeli üzeriirîa bu
lun hatiplerin koru^nalarmt dikkatle izledim. Ger
çek ve içtenlikle söyleyebilirim ki, değerli konuş la-
cila.' Bakanl.ğjmı'n görevinin önemim külün güc's-
ılyic belirttiler ve mensup oldır^am Bakanl-ğm Tüsk 

http://oi.ii_L.ki
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sosyal hayatında, Türk ekonomik hayatında, Türk 
çalışanlarının hayatının düzenlenmesinde, Türk sana
yiinin, çalışanlarla çahştınnlar arasındaki ilişkilerinin 
bağlantısının kurulmasında üzerine düşen görevi bu* 
güne kadar layıkı şekilde, değeri şekilde yapama
dığını belirtirlerken, bu arada geçmişin de bir ka
lemde silinip atılmamasını, ona da bir göz atılma
sına, işaret edilmesinin beni oldukça duygulandırdı
ğını hemen ifade edebilir. 

Sevgili arkadaşlar; 
25 dakika zamanım var, 3 dakikası böyle gitti; 

ama mühim değil. Önemli olan konunun tarafınız
dan takdir edilmiş olmasıdır. Maziyi bir elde silip 
Etmiyoruz. Sorumlu Bakan olarak söylüyorum. Ma
zinin, geçmişin tüm iyiliklerini şükranla karşılıyoruz, 
hizmet edenlerin hizmetlerini takdirle yad etmek her 
zaman görevimizdir. 

Geçmişin Bakanlığım üzerinde yaptığı kötü uygu
lamalarının benim Bakanlığım döneminde ve benden 
sonra tekrar edilmemesini yürekten diliyorum. Ben, 
geçmişin kusurlarını tekrar etmemek için kendi ken
dimin kontrolörü olmalıyım. Kendimi murakabe et
mek arzusunda olan bir bakanım; ama başladığım 
noktadan itibaren hesap vermek durumundayım. 
Çalışma Bakanlığının geçmişini hatırlayalım. Safha 
safha geçmişi bilenler şunu görecekler: Her hatip, 
mazide (Zabıtları tetkik ediniz) bu Bakanlığın öne
mine büyük güçle, büyük vuzuhla işaret eder; ama 
uzun süre bakanlık bütçeleri fakir kalmıştır; ama 
uzun süre bakanlık bütçeleri tatbikatta israfa, fakir 
haliyle israfa yeîtenilmiştlr. Bunlar gerçekler. 

Biraz sonra, bunlara birer ikişer işaret etmeye ça
lışacağım. 

Eu konuşmamı bu kısmanda bırakarak, Yüce Se-
niiioiîtın bilgisine şu dar zamanda, bu zamanımı ala
rak sunmr.k zorunda olduğum ve zabttîara geçmesi 
gereken ha konum var. Onu aynen müsaadenizle 
okumak istiyorum. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının, Ülkemiz tara
fından onaylanmış olan statüsünün, 19 ncu maddesi
nin (5 - b) ve (5 - b) fıkraları gereğince, çalışma kon-
fercnılannda kabul edilen sözleşme ve tavsiyename-
ler hakkında Bakanlığımın Yüce Meclise bilgi sun
ması ve ba hususun tutanaklara geçmesi gereklidir. 
Kısaca bu bilgileri vermeme müsaadelerinizi rica ede
ceğim. 

1. 1975 Haziranında toplanan 60 ncı Çalışma 
Konferansında, kırsal işçilerin teşkilatlanması, eko
nomik ve sosyal gelişmedeki rolüne dair 141 sayılı, 

insan kaynaklarının geliştirilmesinde mesleğe yönelt
me ve mesleği eğitimin rolü hakkında 142 sayıh, su
iistimali koşullar içinde yapılan göçler ve göçmen 
işçilere fırsat ve muamele eşitliği sağlanması konu
sunda 143 sayıh sözleşmelerle, bu sözleşmelere iliş
kin 149, 159 ve 151 sayılı tavsiyenameler kabul edil
miştir. 

2. 1976 Haziranında toplanan 61 nci Çalışma Kon
feransında, uluslararası çalışma normlarının uygula
ma alanına konulmasını sağlamak üzere, üçlü istişa
relerde bulunulmasını hedef tutan 144 sayılı Çalışma 
Sözleşmesiyle aynı konuda 152 sayılı Tavsiyename 
kabul olunmuştur. 

3. 1976 yılı Ekim ayında toplanan 62 nci Çalış
ma Konferansında, gemi adamlarıyla ilgili olmak 
üzere, gemi adamlarmm istihdamında devamlılık 
konusunda 145 sayılı, Gemi Adamlarının Yıllık Üc
retli İzinlerine dair 146 sayılı, Ticaret Gemilerinde 
Asgari Standartlar Konusunda, 147 sayılı Sözleşme
lerle, aynı konularda 153, 154 ve 155 sayılı Tavsiye
nameler kabul edilmiştir. 

4. 1977 Haziranında yapılan 63 ncü Çalışma Kon
feransında ise, işçilerin işyerlerindeki hava kirlenme
si, gürültü ve titreşimlerin sebep olduğu mesleki teh
likelere karşı korunmasına dair 148 sayılı Çalışma 
Sözleşmesiyle hastabakıcı personelinin istihdamı, ça
lışma ve hayat koşullarıyla ilgili 149 sayılı Sözleşme 
ve bunlara ilişkin 156 ve 157 sayılı Tavsiyenameler 
kabul edilmiştir. 

Bilindiği üzere, tavsiyenameler, onaylanması söz 
konusu olmayan belgelerdir. Bu belgeler ülkemizin 
kendi koşulları içinde mevzuatımızın geliştirilmesi 
çalışmalarına ışık tutabilecek nitelik taşımaktadır. 

Sözü geçen çalışma sözleşmeleri ise, ihtiva ettiği 
esasları itibarıyla Anajrasamızın temci ilkelerine, plan 
hedeflerine ve çalışma yaşantımızla benimsenen doğ
rultuya ters düşmemektedir. Nitekim, mevzuatımızda 
pek çok noktalarda paralellik arz eden bu sözleşme
ler özerinde Bakanlığımın teknik servislerinde diğer 
ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalış
malar sürdürülmektedir. Alınacak sonuçlar çerçeve
sinde bu belgelerin değerlendirilmesinin ve ülkemiz 
açısından onaylanma olanaklarının buna göre ileride 
düşünülmesinin uygun ve isabetli olacağı görüşünde
yiz, Bunu, zapta geçmesi maksadıyla okumak zorun
daydım. 

Değerli arkadaşlar; 
Genellikle konuşmaları şöyle tasnif edersek, tek 

tek her hatibin konuşmasını ayrı ayrı ele almadan kı
saca tasnif edersek, görüyoruz ki; 
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1. Bakanlık ne durumdadır? 
Arkadaşlarım, Sayın Tunç'un ifade ettiği gibi, Ba

kanlığı, bugünün şartlarına uydurabilmek için, sanki 
yeniden kurmak zorundayız. Aslında, Bakanlığımı
zın, dünya literatüründcki çalışma hayatındaki geliş
meleri, mevzuatı adım adım takip edebilmesi ve ça
lışma hayatıyla ilgili bölümlere, taraflara bunu du-
yurabilmesi ve böyle bir örgütlenmeye gitmesi gere
kir. Bunun için de bir araştırma kısmı vardır; ama 
bu araştırma kısmı, aslında teknisyenlerden ibaret 
olması lazımgelen bu araştırma kısmı, gereği gibi gö
revini yapacak nitelikte maalesef değildir. Bu, araş
tırmanın kendi bünyesinden doğma değil, Bakanlığı 
yöneten politikacıların, Bakanlık personeli üstünde 
yaptığı istismar tayinlerinin sonucu olan doğal bir 
neticedir. O bakımdan, bu yönde Bakanlık persone
lini, şu veya bu şekilde muaheze etmeye ne benim, 
ne de kamuoyunun hakkı olmasa gerek. Bu haksız
lık, politikacınındır. Buraya bir nokta koyuyorum. 

İkinci konu : 
Değerli arkadaşlarım; 
Sendikalar üzerinde konuşuldu. Çalışma hayatı

nın murakabesinde, toplusözleşme düzeninin taraf
sız yönetim bakımından Bakanlıkça, Bakanlığa düşen 
görevleri tarafsız olarak yapabilmesinin sağlanması 
üzerinde duruldu. Bu durulmada sebepler olmak ge
rekli. Burada konuşan hiç bir hatip, sebepsiz mese
leleri dile getirmez. Eğer, benim Bakanhğımın tari
hinde, benim, «Ceylanpınar'ı olayı» dediğim olay gibi 
olaylar olmasaydı, 5 000 kişilik bir işçi topluluğu
nun yetkisini, benim Bakanlığımın Çalışma Müdür
lüğü ve toplusözleşme bürolarına etki yapan politi
kacı, 150 üyeli sendikaya verdırtmeseydi, burada, bu 
kürsüde benim memurlarım muaheze edilmez, benim 
Bakanlığım hakkında bu hatip arkadaşlarım böyle 
konuşmazlardı. Bunun kusurunu da müsaadenizle 
(Ben de sizdenim) kendimizde ve politikacıda ara
mamız zorunludur. 

Arkadaşlarım, bir başka konudan daha bahsedil
di : O da, üzerinde ısrarla durduğunuz, yabancı ül
kelerde çalışan işçiler sorunudur. Hiç şüphe yok ki, 
yabancı ülkelere işçiler, burada rahat bir hayat sür
dükleri için gitmemiştir ve hiç şüphe yok ki, yabancı 
ülkelere giden işçiler, memleketlerinden kopup ora
lara yerleşmek için gitmemişlerdir; ama Muhterem 
Heyetinize bir fikrimi daha söylemek isterim ki, son 
konuşanlardan bîr arkadaşım, «Avustralya'ya giden 
50 000 işçi ailesinin memleketten kopuk hale geldi
ğini» dile getirdi. Gerçektir, doğrudur. Gerçeklerin 

I üzerine ısrarla parmak basmak gerekir. Biliniz, hiç 
bir ülke kendi nimetini ve kendi imkânlarım bir baş
ka ülkeye aktarmak için fırsat yaratmaz ve biliniz, 
yabancı ülkelere giden işçilerimizin Türkiye'ye hiz
met etmesini, o ülkeler hassaten düşünebilir halde 
değildirler ve olamazlar. Avustralya'ya giden işçileri, 
Avustralya Hükümeti bünyesinde asimile ediyorsa, 
onu bir gün Avustralyalı insan haline getirecekse, 
bunun günahı, oraya giden insanların arkasından, o 
insanların memleketle olan ilişkisini gerektiği şekilde 
takip ettirmeyen, bu düzeni kurmayan benim maka
mımı işgal eden politikacılardadır. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Evvela, gitmesine 
sebep olan, iktisadi politikadır. 

ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devamla) 
— O da ayrı bir konu. Gitmesi nedeni de ayrı bir 
konu. 23 dakikalık zamanımın yeteceğini sanmıyo
rum; Sayın Başkanımın, «Sayın Ersoy...» diyeceği 
dakikayı hemen beklemek üzereyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Köprüaltında vurulan işçi» vardır. Avrupa'da 

işçinin cesedinin nakledilmedîği doğrudur. Geçmiş 
zamanlarda bu daha çok doğru idi. Benim Bakan
lığımda da Hamburg'da böyle bir olay oldu. Türk 
milleti, bu gibi hallerin önlenmesi için bütçeye bugün 
para koymaktadır. Yanılmıyorsam, benim bütçemde 
de 6 milyon var. O halde, bu şikâyetler neden do
ğuyor?.. 

Beyefendiler, bütün bu şikâyetler, Bakanlığın kad
rolarını politik maksatla istismar eden bakanlar kad
rolarının kusurlarından doğmaktadır. Eğer, yabancı 
ülkelere gönderdiğimiz insanları, gayesine uygun şe
kilde çalışan insanın, işyerine hizmeti götürecek ka
biliyette insanları yetkili, güçte insanları görevîendi-
rebilseydi bakanlarımız, (Ali Bey, buna dikkatinizi 
çekerim) o zaman bu şikâyetlerin yüzde 50'si diner
di. Ben mi doldurdum Avrupa'yı dil bilmeyen insan
larla?., Ben mi doldurdum Avrupa'yı ehliyeti okna-
ysn insanlarla?.. Din adamı yok mu Avrupa'da?.. 
Bol; ama ehil adara yok. Avrupa'da, gönderilen me
murlar, çahşan insanın yurtla ilişkisini, milletiyle iliş
kisini düşünerek, bağlantı kuracak çapta insanlar d*> 
ğiî de politika yapacak, dernek peşinde koşacak, hü
viyet karimin üzerinde, (Gerekirse teşhir ederin.) Türk 

j milletinin en küçük bir işaretini taşımayan dernekle
re üye yazmak için çalışırsa, elbette oradaki işçi hak
kını alamaz, elbeite oradaki işçi sürünür ve eîbeîîc 
Aîi Bey, bir tarafta «Milletin gelirini bütün herkese 

J dağıtalım, aç bırakmayalım; ama öbür tarafta, hemen 
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arkada, müesseseleri kapatmaya hakkımız yok» diye 
burada konuşuruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, bütün bunları, hepiniz benim 
kadar biliyorsunuz. Nedenlerinin de hepsini benim ka
dar biliyorsunuz. Ben bunları size tekrar etmenin ku
surunu işliyorum belki; ama bir şeyi söylemek için 
bu kadar konuşmayı yaptım : 

Arkadaşlar; 
Başlangıçta, Bakanlığım yeni bir kuruluşa gidiyor 

dedim. Avrupa'daki, dışarıdaki kadroyu ıslah ede-
mezsem, hepsini çekeceğim. Milletvekilleri ve sena
törler olarak sizler o zaman Ali'yi bırak Veli'yi bı
rak diye benim peşime düşmeyiniz. Bunu samimiyet
le ve yürekten rica ederim sizlerden. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Sizi tebşir ede
rim. 

ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Islaha muhtaç, milletin parası, genel hatlarıy
la milyonları gidiyor; ama orada şu anda Türk işçi
sinin 20 - 25 milyar dövizi yatıyor. 

Bugüne kadar işçiye, yakın tarihe kadar işçiye, 
ben bunu söylüyorum, Bakan olarak değil, insan ola
rak söylüyorum, döviz kaynağı diye baktınız. Dö
vizi getirecek ne yaptüt bugüne kadar?.. Adama dö
vizi buraya göndermesi için teminat verebildik mi?.. 
Onun paralarını en asgariden Devletin güvencesi al
tında müesseselere yatırarak hissedar olmasını sağ
layacak bir teşebbüse geçtik mi?.. Geçilmedi, geçil-
mediği gibi komisyoncular gitti. 

Arkadaşlar; 
Konu, göründüğü kadar basit değildir. Hemen bir 

konuya temas edeyim; sanıyorum bir arkadaşım, (Bi
raz sonra Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı arkadaşım 
size bunun üzerinde izahat verecektir) Avrupa'daki 
işçilerin sosyal güvenliği konusunda bana sual sor
du; ba konuda gerçekten çalışma var, tasan hazırdır 
hesîen yalan zamanda Parlamentoya sunulacaktır; 
bu bir. 

2. Bütün gayemîz, Avrupa'da çalışan işçi arka
daşlarımızın dövizlerinin Türkiye'ye transferini; on
ların iş teminatım ve para teminatım Devlet garan
tisi sağlayarak Türkiye'ye aktarmalarım sağlamaya 
çaîvşîiîakür. Gayretimiz bu yönde gelişmektedir. 

3. Bu gemi hep böyle yürüyüp gitmez; nitekim, 
Almanya bugün işçi almıyor, biraz sonra oraya da 
geleceğim dışarıdaki işçiler kanosunda. Yarın top
tan dönüş'er olacaktır. Toptan dönüşler karşısında 
ne yapacağız?.. Bunun tedbirlerini bugünden almak 
zorundayız ve bunun için Bakanlığımda arkadaşlarını 
ilgili mütehassıslarla projeler üzerinde çalışmaktadır. 
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Gelelim bir başka konuya. 
Değerli arkadaşlar; 
İşgücü ve iş güvenliği anlaşmamız olan ülkelerde 

bu anlaşmalar tam manası ile tatbik ediliyor mu?.. 
Hayır. Niçin?.. Bunun niçini, kadro meselesi bir, iki 
geçmiş insanların müspet hizmetlerini şükranla kar
şılayalım; ama ikinci nedeni de, anlaşmaları yapan 
arkadaşlarımızın zamanında titiz davranamamasıdır. 

Tabii bunlar, önceden görülmeyebilir idi, kusurlar 
olabilir idi. Bundan sonra geçmişteki kusurları telafi 
etmek bizim görevimizdir; bunu telafi etmeye çalış
mak da en büyük vazifemizdir. Öbür tarafta, Avru
pa, yabancı işçiler konusunu burada bırakmak zorun
dayım. Bu konu, gerçekten daha üzerinde çok uzun 
tartışılacak konudur. 

Biraz da dönelim yurt içine bakalım. Arkadaşlar 
bir İş ve İşçi Bulma Kurumumuz vardır. İş ve İşçi 
Bulma Genel Müdürlüğünün muazzam kadrosu var. 
Bu Genel Müdürlüğün gayesi, sanki, sadece işsize iş 
bulmaktır. Değil; ama böyle anlatılmış böyle anla
şılmış. Bakan olan benim gibi politikacı, yaranını 
yerleştirmek için, bunu ön plana almış ve kurum böy
le çalışmıştır. 

Bu Kurumun, Türk iş hayatında yapacağı çok mü
him işler vardır. Nerede kaim, kaç işletme var? Ne 
kadar işçi var?... Bunların bünyesindeki durum nedir? 
Kim yapacak bunu? Yapılmış mıdır? Hayır, Yapıl
mamıştır. Bir tarihte yapılmıştır 200 bin tespit edil
miştir, bugün belki 50 bini bilinmektedir. Durum bu
dur. 

Arkadaşlar; 
İşyeri sağlığı, işyeri güvenliği diye bir konu var

dır ve bunun içinde bir müessese kurulmuştur, bey
nelmilel kuruluşlarla birleşerek bir müessese meyda
na getirilmiştir. Milyonlar sarfedilerek 18'nci kilomet
rede de bir bina yapılmıştır. O binanın yapılmasına, 
ba müessesenin kurulmasında adım atılmasına amir 
olası, bu yönde hizmeti geçenlere şükranlarımı huzu
runuzda yenilemekten şeref duyarım; ama bugün 
kapısı kapalıdır. 

Beyefendiler, bîr su işi halledilmemiştir. Kuyu 
açılacaktır, su çekilecektir, su işi halledilmemiştir. 
Çünkü, ba müessesenin önemi, başlatandan sonraki
ler tarafından anlaşılamamıştır, bilmememiştir. İşye
ri güvenliği nedir, İşyeri sağlığı nedir?... Bu yönde ne 
gibi araştırma olacaktır, araştırma olup da işçiye iş
verene ne telkin edilecektir? Bunun ilmi anlamını tak
dir ederek banan çalışmasını sağlayacak, kadroyu 
muhafaza etmek için imkân gösterecek bir bakan 
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kadrosu gelmemiştir. Bu yüzdendir ki, Çalışma Ba
kanlığının, çok önemli saydığınız Çalışma Bakanlı
ğının hareketleriyle gözümüzde gerçekten çok az iş 
yapan bir kuruluş haline gelmesi böyle olmuştur. Bun
da bizlerin kusuru vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy söz süreniz bitti efen
dim, bağlayınız lütfen. 

ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la)-— Sayın Başkan, bir arkadaşıma bir listeyi oku
yayım, bitireyim efendim. 

BAŞKAN — Tabii efendim rica ederim buyuru
nuz. 

ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Sami Küçük, iş kazası ve meslek -hastalık
ları istatistiğinin verilmediğinden yakındılar. Haklı
lar, hemen onu verivereyim. 

1976 yılı için : İş kazası 197 574 olmuştur, mes
lek hastalığı 641 vakadır, sürekli iş görmezlik 3 356' 
dır, ölüm 1 279'dur. 

1977 yılı için : İş kazası 96 511, meslek hastalığı 
171'dir, sürekli iş görmezlik 1 500'dür, ölüm 550'dir. 

1978 yılına ait (Yanılmıyorsam iki aylık) rakam
lar : İş kazası 210 090'dir, meslek hastalığı 600, sü
rekli îş görmezlik 3 500'dür, ölüm 1 500'dür. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu rakamlar Sosyal Sigortaların istatistiğinden 

alınmış rakamlardır. 
Muhterem Heyetinizin sabırla beni dinlediği için, 

bütün konuşmalara cevap bulamayan arkadaşlarımın, 
belki konuşmayı biraz uzatarak zaman israfında bu
lunduğum için, kendilerine cevap veremediğimden 
dolayı kusurlarımı affetmelerini rica ederim. 

Değerli arkadaşlar; 
Çalışma Bakanlığı daha çok büyük hizmetlere la

yık bir Bakanlıktır, iltifatlarınıza layık bir Bakanlık
tır. Gayesi, buna uygun bir Bakanlıktır. 

Bu Bakanlığı mutlak suretle gücüm yettiği ölçüde, 
yetmediği zaman aczimi ifade ederim; bu memleket
te muhatabı olan kuruluşlara karşı sendikalara, işçi
lere, işverenlere karşı vazifesinin gereği mutlak taraf
sız bir tatbikata mutlaka sokmak azmindeyim, kad
romla beraber bu azimle çalışacağız. 

Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlarım. Sağoîun. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saniye efendim, ay
rılmayın. Sayın üyeler tarafından sorulmuş sorular 
var, lütfen onları da tespit edin dilerseniz şimdi söz
lü, dilerseniz bilalıara yazılı cevaplandırabilirsiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Mümkünse, yazılı versem sevinirim. 

BAŞKAN — Okusunlar, Genel Kurula arz edil-
- sin. 

Sayın Başkan 
Sayın Çalışma Bakanından aşağıdaki sorulara ce

vap verilmesi için aracılığınızı rica ederim. 
1. Bakanlığınızdan önceki dış ülkelerdeki çalış

ma ateşelerimizin atanmalarında hangi kriterler göz-
önüne alınmıştır. İmtihanla mı, bazı şahıslara yakın
lıklarına göre mi?.. 

2. Strasbourg'da din görevlilerimizden başka, 
Bakanlığınızı temsil eden lisan bilen bir memurunuz 
var mıdır?.. Fransa'daki yoğun işçilerimiz Strasbourg 
civarında bulunmaktadır, bu işçilerimizin en yakın 
çalışma mümessili bulunan Paris Bürosu ile işlerini 
halledebileceklerine kani misiniz?.. Buraya bir çalış
ma ateşesi atamayı düşünüyor musunuz?.. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Dr. Abdullah Köseoğlu 

ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (Devam
la) — Arkadaşlar, dış ülkelere tayinler belli bir kritere 
bağhdır. Dil imtihanı olur, bunun yönetmeliği vardır, 
hatta kanunla tespit edilmiştir; ama tayinler bu kri
terlere uygun değildir efendim. Bu hususta Bakanlık 
Teftiş Heyetini görevlendirdim, umarım ki kısa bir 
süre sonra neticelerini Sayın Parlamentonun güzide 
üyeleri ve Türk halkı önünde ilan edebilecek duru
ma geleceğim. 

2. Strasbourg'da Osman Terzi, Ali Galip Samur, 
Oktay Köse, Kenan Taşkentli diye dört görevli var. 
Şimdi, hiç birinin dil bildiğine kani değilim, (belki 
birisi fransızca bilebiliyor) ben emin değilim. Stras-
bourg'a Recep Erdoğan adında bir arkadaşımızı gön
derdik, dün yola çıktı, her bakımdan dil bilir kanım
ca ehil insandır; onun dışındakiler hakkında şu anda 
teminat verecek güçte değilim. 

Gelelim «dışarıdaki arkadaşların tümü hakkında 
ne düşünüyorsunuz?» sorusuna. 

Arkadaşlar; 
Hemen şunu söyleyeyim; görevinin ehli görev ya

panlar kalırlar, yapamayanlar bu görevi kendi arzu
larıyla bırakırlar, bırakmazlarsa mevzuatla bıraktı
rırım. Ben, bu Milletin parasını şu veya bu şekilde 
siyasi partilere ve şu veya bu şekilde derneklere hiz-

i met için dışarıda kimseye harcatmam, bunu saygıiar-
| la arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Şifahi bir sorum var. 
BAŞKAN — Efendim mümkün değil. Kabul et

miş olduğumuz Danışma Kurulu kararı gereğince 
mümkün değil Sayın Tunç. 

Sayın üyeler, 
Çalışma Bakanlığı 1978 mali Yılı Bütçesinin görü

şülmesi bitmiştir. Bütçenin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümler okunup oylanacaktır. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 35 804 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Çalışma hayatının düzenlen
mesi hizmetleri 67 746 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 İşçi sağhğı ve iş güvenliği hiz
metleri 207 543 000 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu bölümle ilgili bir değişiklik önergesi vardır, 

sunulup oylanacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu 

Yüksek Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerek

çeyle kabulünü arz ve teklif ederim. 
İzmir Kocaeli 

Kâmran Erkmenoğlu Abdullah Köseoğlu 
Sinop İstanbul 

Abdullah Vehbi Uğur Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Kırşehir 

Akıp Aksaç 

Eklenen daire ve kurum : Çalışma Bakanlığı İş 
ve İşçi Bulma Kurumu. Program kodu 112, altprog-
ram kodu 03, ödenek türü 2, faaliyet proje kodu 001, 
harcama kalemi 100'ler 600, IG'lar 610. Miktar 10 
milyon lira. 

Düşülen daire ve kurum : Çalışma Bakanlığı İş 
ve İşçi Bulma Kurumu program kodu 112, altprog-
ram kodu 03, ödenek türü kodu 3, faaliyet proje kodu 
301, harcama kalemi 100'ler 900, 10'lar 940 miktar 10 
milyon lira. 

Gerekçe : Çalışma Bakanlığının Bütçe Plan Ko
misyonunda önergeyle 50 taşıt, (arazi tipi) için ekle
nen 10 milyon Türk lirası sehven 900 transferler har
cama kaleminde gösterilmiştir. Yatırım harcaması ol
ması gereken 10 milyon Türk lirasını ödeneğin 
112-03-2-001-600-610 taşıt alımları harcama kalemi 
açılarak konmasını, aynı miktarın 900 - 940 transfer
ler harcama kaleminden düşürülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Gider artırıcı 
nitelikte değildir, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

ÇALIŞMA BAKANI BAHİR ERSOY (İstanbul 
Milletvekili) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Önergeyi dinlediniz, Sayın Komisyon ve Sayın 

Bakan katılıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 nci Bölümü kabul edilen değişiklik önergesin
deki şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

113 Yurt dışı işçi sorunları hiz
metleri 42 697 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 10 678 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Çalışma Bakanlığı 1978 mali yılı Bütçesi hayırlı 
olsun. 
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D) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Program gereği Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büt

çesinin görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon hazır. Bakan Sayın Hilmi İşgüzar ha

zır. 
Sayın üyeler; 
Grupları ve şahısları adına söz isteyen sayın üye

leri bilgilerinize sunuyorum. Sayın Sami Küçük, Mil
li Birlik Grupu adına. Sayın Ragıp Üner, Adalet Par
tisi Grupu adına. Sayın Abdullah Köseoğlu, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına. Sayın Halil Tunç, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu adına. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler : Sayın İs
kender Cenap Ege, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Hil
mi Nalbantoğlu, Sayın Neşet Akmandor. 

Söz sırası Milli Birlik Grupu adına Sayın Sami 
Küçük'te. Buyurun Sayın Küçük. 

M. B. GRUPU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde Gru-
pumun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunmak
tayım. 

Bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak 
sayan Anayasamız, Cumhuriyet ilkeleri arasına, çağ
daş gidişe uygun olarak sosyal devlet ilkesini de ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Sosyal devlet, herkese sosyal güvenlik hakkı ta
nıyan ve bu hakka işlerlik kazandırmayı görev sayan 
bir devlettir. Anayasa 48 nci maddesi ile «Herkes 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir» ve 49 ncu madde
siyle de «Herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşa
yabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamak» ve 
«Yoksul ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uy
gun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler» alma 
görevlerini Devlete yüklemiş bulunmaktadır. Unut
mamak gerekir ki, bir ülkenin uygarlığı ve çağdaş
lığı, bütün fertlerinin sosyal güvenliğe kavuşmuş ol
ması ile ölçülür. Gelişmiş ülkelerde bu sorun çoktan 
bîr çözüme bağlanmıştır. 

Değerli senatörler; 
Ülkemiz toprakları üzerinde yaşayan 43 milyon 

insana sosyal güvence sağlamak üzere 1974 yılında 
kurulmuş ve devlet adına yukarıda belirtilen anaya
sal görevleri yapmakla yükümlü bulunan bu Bakan
lığın hizmet araçlarını, bu araçların bugünkü durum
larını ve bu hizmete yeterli olup olmadıklarım ve 
alınmasını düşündüğümüz önlemlere de kısaca değin
mekte yarar görmekteyim. 

Henüz bir teşkilat kanunundan dahi yoksun bu
lunan ve bu bakımdan işin özelliğine binaen, yeterli 
ölçüde yetenekli personeli de bulunmayan Bakanlığın 
kendisine verilen bu hizmetleri, birisi yıllarca önce 
kurulmuş olduğundan, politik müdahaleler olmadığı 
takdirde, görevini ve bu görevi yürütecek teşkilatını 
kurmuş Sosyal Sigortalar Kurumu ile henüz daha 
çocukluk dönemi yaşamakta olduğundan gerçek an
lamda ilke ve politikalarını çizememiş ve bu neden
le de örgütlenememiş BAĞ - KUR'dan oluşmaktadır. 

Gerçekte bu iki kurumun dışında da sosyal gü
venlik kurumlan vardır; ama devlet gerçek anlamda 
bir reorganizasyona tabi tutulmadığından Emekli 
Sandığı ve çeşitli banka ve müesseselerin bu maksat
la kurulmuş sandıklan Bakanlık dışında bırakılmıştır. 
Ayrıca, yasalarla kurulacağı hüküm altına alınmış ol
masına rağmen, iktidardaki hükümetlerin, bu işi cid
diye almadıklarından Memurlar Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) ile İşçiler Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK) kurulamamış ve bu ihmalde sosyal güvenlik 
sorunlanmn daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ulusal kurtuluş savaşı vererek Cumhuriyeti ve 
ondan sonra da çok partili demokrasiyi kurmuş bu
lunan CHP ve onun, çok partili demokratik düzenin 
yaşayıp gelişmesine büyük katkılan olan ve olacak 
bulunan bağımsız ve partili ortaklarından, cesaretle 
bu soruna eğilerek Devleti yeni baştan ele almak su
retiyle reorganize etmelerini beklemekteyiz. Bu reor-
ganizasyon gerçekleştiği takdirde, bugün bütün ba
kanlıklarda hâkim olan israfçı, savurgan ve rasyonel 
olmayan icraat yerini ekonomik, verimli, bürokrasi
nin yavaş dönen çarklarını hızlandıran ve kolaylaş
tıran bir yapıya terk edecektir. 

Devlet, böyle bir yapıya sahip olduğu gün, Sosyal 
Yardım Bakanlığı da, ülkemizde yaşayan tüm insaf
ları sosyal güvence altına almak üzere kurulmuş ve 
kurulacak olan bütün, örneğin Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Bağ - Kur, Emekli Sandığı, Bankalar ve diğer 
kurumların sandıklan ile MEYAK, İYAK, OYAK 
gibi kurumlarla Sağldt ve Sosyal Yardim Bakanlığı
nın sosyal yardım bölümlerini bünyesinde toplarken, 
devletin çeşitli bakanlıklarca âdeta parsellenerek sa
hip çıkılmış bulunan tedavi kurumları da Sağlık Ba
kanlığı bünyesinde yerlerini almış bulunacaklardır. 
Ayrıca Bakanlık, Kızılay ve kurulmuş bulunan çeşitli 
yardım dernekleri ile organik bağlar kurarak sosyal 
güvenliği bütünleştirme politikasını izleme olanağı 
bulacaktır. 

— 547 — 



C. Senatosu B : 28 10 . 2 . 1978 0 : 4 

Sayın senatörler; 
Görüldüğü üzere, Bakanlığın hizmet araçlarının 

tümünü bünyesinde toplayamadığı gibi, Bakanlık elin
de tuttuğu sağlık kurumlarını da kalkın sağlık sorun
larım çözmekle yükümlü Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına devretmiş durumda değildir. Kaldı ki Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da Birinci Beş Yıl-
Isk Plan ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleş
tirilmesi Kanunundaki açık hükümlere rağmen, te
davi kurumlarım bir eîde toplayarak halka daha ucuz 
sağlık hizmeti götürme yolunu tamamlayamamıştır. 

Sayın üyeler; 
Birinci Beş Yıllık Plan, Sosyal Sigortalar Kuru

munun, sosyal güvenlik müesseselerinin çekirdeği ol
ma ilkesini koymuş ve zamanla Emekli Sandığının ve 
diğer sosyal güvenlik kurumlarının bir sosyal güven
lik kurumu bünyesinde teşkilatlanmasını, birlik ve 
beraberlik sağlanmasını anallke oîarak kabul etmişti. 
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi de bitti; fakat ilke 
henüz gerçekleşemedi. Bunun sonucu olarak ülke
mizdeki çeşitli sosyal güvenlik kuramları iştirakçile
rine çeşitli ve eşit olmayan sosyal yardam ve yarar
la? sağlamaktadır. Bu ahenksiz ve eşit olmayan hiz
met ve yararlar çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına 
mensup gruplar arasında huzursuzluk ve tedirginlik 
doğurmakta ve Devlete olan güveni sarsmakta ve 
azaltmaktadır. Sosyal güvenceye sahip ©Iısıayanların 
durumu ise yaîmz fecî kelimesiyle ifade edilir. 

Bu konuda birkaç çarpıcı örnek vermekte yarar 
görmekteyim. Örnekleri Bakanlığa bağh iki kurum
dan ve Emekli Sandığından vereceğim. 

1. Emekli Sandığında işe başlama yaşı 18, emek
li yaşı 65 olup, 35 yaşından yukarı olanlar işe alın
mamaktadır. 

2. Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ - Kur da işe 
başlama yaşı mecburi öğrenim sonu, yani 16 yaş, 
emeklilik ise Sosyal Sigortalarda kadınlar için 50, er
kekler için 55, Bağ Kur'da ise kadınlar için 55, er
kekler için 60 yaştır. 

3. Emekli Sandığsnda kadınlar 20, erkekler 25 
yıl hizmetten sonra emeklilik haklarını kazandıkları 
halde, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ - Kur'da be
lirli yaşa gelmeden emeklilik hakkı tanınmıyor. 

4. Hizmet süreleri aynı; fakat ayrı tarihlerde 
emekli olanların emekli maaşları farklı olduğu gibi, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda işleyen ve günün ko
şullarına göre büyük bir servet teşkil eden kıdem taz
minatı da diğer sosyal güvenlik kurumlarında yok
tur. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde, yukarıda 
belirtilen ilkeler doğrultusunda tüm sosyal güvenlik 
kurumalnnın ve hizmetlilerinin Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı bünyesinde toplanması ve kurumlar arasında
ki ahenksizlik ve eşitsizliğin giderilmesi için gerekli 
yasal önlemlerin alınmasını ve 1101 sayılı Kanunla 
Emekli Sandığı mensupları arasında sağlanan eşitlik, 
benzer yasalarla kurumların üyeleri arasındaki fark
lılıkları giderecek yasal önlemleri beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görev, kapsam ve hizmet araçlarını yukarıda kı

saca beürtiğhniz Sosyal Güvenlik Bakanlığının, di
ğer bakanaklarla koordineli olarak çözmek zorunda 
olduğu sorunlara da kısaca değinmek isterim. 

1. Bakanlık, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ -
Kur, Sandıklar, MEYAK, İYAK ve belki ileri bir ta
rihte katılacak OYAK gibi kurumlarla birlikte bü
yük bir kapitale sahip olacaktır ve halen de büyük 
bir kapitali vardır. Bakanlık, bu her ay büyüyen ka
pitalle üretimi teşvik ve istihdam sorununu çözecek, 
Devlet eliyle sanayi yatırımlarım gerçekleştirme, ko
nul, sağlık tesisleri, kreş ve benzeri sosyal güvenlik 
işîerlsıi yürütmek üzere bir banka kurmalıdır. Bu su
retle, alın teriyle tasarruf edilen bu paralar enflasyo-
nist politikalar sonucu bütçe açıklarını kapama, itha
latçılara ve ihracatçılara kredi yerine, Türkiye'de ge
lir dağılımımı dengeleyecek sanayi yatırımlarına sarf 
ederek Türkiye'nin gerçek anlamda büyümesine hiz
met edecektir. 

Girişimleri, izleyici politikalar ve yöneticileri ile 
böyle bir banka güvence verdiği takdirde, dışarıda 
bulunan işçilerin tasarrufları da döviz olarak yurda 
akacak ve bunlar sanayileşmenin dış finansman kay
nağının büyük kısmını teşkil edecektir. 

2. Bakanlık bünyesinde bulunan ve ileri tarihler
de bünyeye katılacak olan kurumlarda işlerin sağlık
lı, rantabl, ekonomik ve süratli işlerlik kazanması ve 
iktidarların devamlı müdahalelerinden bir ölçüde 
kurtarılabilmesi için, yönetimde kurum üyelerinin 
daha etkin bir durumda olmaları gereğine inanmak
tayız. 

3. Bugün mevcut kurumlar nüfusun ancak % 38' 
ine sosyal güvence verebilecek durumdadırlar. Nü
fusun büyük kısmı {% 62) bu güvenceden yoksundur. 
Bunların sosyal güvenceleri, büyük ölçüde yaygınlaş
tırılacak ve kısa sürede tüm köyleri kapsayacak koo
peratifçilik hareketleri ile bağlantılı olarak tarım, 
hayvancılık, ormancılık, meyve ve sebzecilik, balık
çılık ve benzeri iş kollannda çalışacak yurttaşlar için 
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yaşlılık, hastalık, kaza, sakatlık ve ölüm gibi bütün 
halleri kapsayan sigorta sistemi kurmak suretiyle 
ve belirli bir süre içinde çözüme bağlanabilir. 

4. Özellikle son üç yılda konut kiraları, aSm te
riyle kazanılan parayla ödenemeyecek boyutlara eriş
miştir. Büyük şehirlerin katliama uğrayan merkez ve 
mutena semtleri arsa spekülasyonunu yaratmış ve ko
nut fiyatları milyonlarla ifade edilebilir bir hale gel
miştir. 

Cumhuriyetin değişmeyen ilkeleri arasında yer 
alan sosyal devlette arsa spekülasyonunun yeri olma
yacağı gibi, emeği ile geçinenlerin konuttan yoksun 
kalmalara da söz konusu olamaz. Devlet, katliama 
mani olacak önlemleri süratle alırken, şehirlerin sağ
lıklı gelişmesi için belediye sınırları içinde ve müca
vir sahalardaki arsaları kamulaştırman ve büyük şe
hirlerin civarında, kamulaştırılan bu arsalar üzerinde 
ulaşım olanakları ile donatılmış uydu şehirler kurul
malıdır. Devlet, Anayasanın 49 ncu maddesi ile yük
lendiği görevi ancak bu suretle^ yerine getirebilir. 

Bugün, emeği ile geçinenlerin bir konut sahibi ol
mak için başvurdukları yapı kooperatifleri, onları 
yoksuUuğa iten tuzaklar haline gelmiştir. 

31 . 12 . 1977 tarihi itibarıyla, Sosyal Sigortalar 
Kurumu konut kredisinden yararlanmak üzere kurul
muş 3210 yapı kooperatifi vardır. Bu kooperatifler 
Sosyal Sigortalar Kurumundan 12 milyar 841 milyon 
lira konut kredisi almışlardır. Türkiye'de, özellikle 
yapı kooperatifçiliği üzerinde çok söz söylenen, hal
kın güvenini kaybetmiş bir kooperatifçilik tipidir. 

Bakanlık büyük maddi olanaklara sahip bulundu
ğuna ve İkinci Dünya Savaşında meskun yerleri ta
mamen harap olmuş ülkelerin bugün bu harabeleri 
nasıl bir mamure haline getirmiş oldukları tecrübe
lerden de yararlanarak, kendi bünyesinde oluştura
cağı inşaat şirketleri ve prefabrik tesislerle ucuz ko
nut sorununa bir plan çerçevesi içinde kısa sürede 
çare bulacağından en küçük bir kuşkum yoktur. 

Atılacak böyle bir olumlu adımın arkasından sa
yılan milyonları aşan kurum üyelerinin inançlı ve bi
linçli desteği başarının garantisi olacaktır. 

5. Sosyal Sigortalar ve sonra da Bakanlığın son 
yıllarda üzerinde durduğu sorunların bir tanesi de iş
çi - memur ayırımıdır. 

İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkı tanışmadan 
önce, kamu yönetiminde memur olarak hizmet gör
mek revaçtaydı, fakat işçiler belirli sürelerle yenile
nen toplusözleşmelerle sosyal ve ekonomik haklarını 
artırmaları karşısında, pazarlık gücünden yoksun me-

j murîar bu durumdan tedirgin olmaya ve ilk fırsatta 
işçi statüsüne geçme olanakları aramaya başladılar. 

I 12 Mart ara döneminde memurların sendika kurma 
hakları da ellerinden alınınca tedirginlik, huzursuz-

I Iuk haline dönüştü ve bu süre içinde de işçi ile me
murun çeşitli adlar adı altında aylık girdileri arasın
da, işçiler lehine azımsanmayacak farklılıklar doğdu. 

I İşte bu adaletsiz durum, işçi memur ayırımı sorununu 
I meydana çıkardı. Cephe hükümetlerinin vaat ettiği 
I çözüm bir türlü gelemedi. İzledikleri politikalar ge

reği gerçekçi bir çözüm de getiremeyecekleri aşikârdı. 
Zira, cepheciler sendikal hakların büyük bir kısmına 
karşıydılar. Bugün de gündemde olan bu konunun, 
tüm çalışanların, Anayasanın öngördüğü toplusözleş
me ve sendika kurma hale ve hürriyetlerinden yarar-

] ianmaları doğrultusunda bir çalışma ile kesin sonuca 
I varılacağı kanısında olduğumuzu belirtmek isterim. 
I 6. Hükümet Programında, bir Devlet Bakanlığı

na bağlı olarak «Yurt dışında çalışanların sorunla
rıyla ilgili koordinasyon kurulu» nun kurulacağı be-

I lirtifcnişti. Programda genel hatlarıyla uğraşı alanla
rı belirtilen bu kurulun, Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile koordineli çalışacağından kuşkumuz yoktur. Ba
kanlığın yurt dışında çalışanların güncel hale gelen 
iki sorunu üzerine eğilmesini rica edeceğim. 

Türk işçisi çalıştıran bazı ülkelerle, henüz sosyal 
güvenlik anlaşması yapılmamış olmasından, buralar
da çalışan işçilerimiz ikinci sınıf işçi muamelesi gör
mektedirler. Bulundukları ülkelerin ekonomilerine 
emeliieri ile büyük katkılarda bulunan işçilerimizin 
de sosyal güvenlikten yararlanmaları için anlaşmalar, 
vakit geçirilmeden gerçekleştirilmelidir. 

İkinci husus da, başka ülkelerde çalışan veya an
laşmalar gereği anayurda göç eden işçilerimiz ve soy
daşlarımızın o ülkelerde geçen sigortalı hizmetlerinin, 
emeklilik dahil, sosyal güvenlik kapsamına ahnması 
için gerekli mevzuatın getirilmesinde zorunluluk duy
maktayız. 

7. Sosyal Sigorta primlerinin yatırılmasında bü
yük aksaklıkların olduğu bilinen bir gerçektir. Sigor
ta primlerini kuruma zamanında yatırmakla yükümlü 
bulunan büyük işverenler, primleri geç yatırmadan 
doğacak % 5 cezayı göze alarak primlerini zamanın
da, yatırmamakîa ve bunlan sermaye olarak kullan
maktadırlar. Sayın senatörler, piyasada % 5 faiz
le kredi sağlamanın olanaksızlığı gözönünde tutulur
sa, iş çevrelerinin bu primleri adeta faizsiz kredi ola
rak kullanmalarım kınamak mümkün değildir. Mü-

j kellefleri, sigorta primlerini kuruma zamanında ödc-
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melerini sağlamak üzere, geç yatırmadan doğan ceza
ların, en az banka ticari kredileri faizleri düzeyine 
çıkarılmasında yarar ve zorunluluk olduğu kanısında
yız. 

Sayın arkadaşlarım; 
8. Türkiye'de ilaç tüketiminin, bir hesaba göre, 

% 30'u Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapıl
maktadır. Bağ - Kur, Emekli Sandığı ve benzeri ku
ruluşları da dikkate aldığımızda bu oran çok daha 
büyümektedir. Yılda ilaca sarf edilen yüz milyonlar
ca liranın, çoğu yabancı sermayenin elinde bulunan 
hammadde imal etmediklerinden Türkiye'yi Haç sıkın
tısı ile karşı karşıya getiren bu firmalara gitmesini 
önlemek üzere 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununda yapılan ve bazı çevrelerin şiddetle karşı 
durmalarına ve Anayasa Mahkemesine kadar başvur
malarına rağmen, gerçekleştirilen bir değişiklikle ku
ruma ilaç fabrikası kurma yasal yetkisi yıllarca önce 
verilmişti. 

Elinde büyük sermaye bulunan kurumun, mevcut 
teknolojiden de yararlanarak veya teknoloji satınah-
narak birkaç yüz milyon lira ile gerçekleştirilecek bu 
fabrikayı kurmamak suretiyle gerek kendi öz varlığı
na ve gerek Türk ekonomisine yaptığı zararı mazur 
gösterecek bir neden bulamıyorum. Kurum eliyle 
kurulacak ve % 100 milli olacak bu kuruluşun ge
cikmesini, yabancı tekelci sermayenin baskısı veya 
çıkar çevrelerinin etkisiyle yorumlamaya gönlüm ra
zı olamıyor; fakat bu neden artık açıklanmalıdır.... 

Kurulun elinde mevcut likit sermayeyi de Devlet 
ve benzeri tahvillerle, otel ve benzeri istihdam yarat
mayan yerlere yatırmak yerine, istihdam yaratan ve 
üretimi artıran alanlara, özellikle ağır sanayi yatırım
larına yatırılmasında yarar görmekteyiz. 

9. 1961'den beri hemen hemen tüm hükümetle
rin programlarında yer alan işsizlik sigortası bu Hü
kümetin programında da vardır. Sayın Bakan, Büt
çe Komisyonunda yaptığı konuşmada işsizlik sigorta 
Kanununun çıkarılacağını ve kademeli olarak uygu
lanacağım belirtmişti. Bugün sayıları, dış ülkelerde 
çalışanlarla birlikte (zira bunlar da yurda döndük
lerinde genellikle işsiz kalacaklardır.) 3 milyon 117 bi
ne varan işsiz sayısına gizli işsizleri de katarsak bu 
miktar korkunç boyutlara ulaşır. Hepimizin bildiği 
gibi bir pamuk üreticisi yılda 2 ay, fındık üreticisi 
yılda 1 ay iş verebilir durumdadır. Tarım kesiminin, 
tütün işçiliği dışında bütün kesimlerinde durum bun
dan farksızdır. Tarımın bu kesimlerinde yılda birkaç 
ay çalışan ve bu suretle de gizli işsiz ordusunu oluş

turan kitleye, boş zamanlarım değerlendirmek üzere 
köye el sanatları ve benzeri iş ve uğraşı dallan sokul
masında yarar görmekteyiz. Ayrıca belirli bir işi ol
mayan işçilere de iş bulma ve işsiz kalanlara da ka
demeli olarak işizlik sigortası ile sosyal güvence altı
na almak zamanı gelmiştir. Dileğimiz, 1961'den beri 
geciken bu vaadin bu Hükümet döneminde gerçek
leştirilmesidir. 

10. Bugün Türkiye'de bakıma muhtaç oldukla
rı belgelerle saptanmış çocuk sayısının 350 bin dolay
larında olduğu, bunlardan ancak 20 bin kadarının 
yetiştirme yurtlarında sosyal güvenceye alındıkları 
bilinmektedir. Belgelenmemişlerin sayısının da 2,5 - 3 
milyon dolaylarında olduğu söyleniyor. Sosyal Dev
let ilkesini benimsemiş bir ülkenin sayıları milyonla
rı aşan bakıma muhtaç çocuklara yardım elini uzat
mamış olması utanç vericidir. Bakanlığın, harp fela
keti gören Batı ülkelerinde, harpten sonra muhtaç 
ve yetim çocuklar için aldıkları önlemleri inceleterek 
bunlara da yardım elini uzatmasını candan dilemek
teyiz. 

Hükümet Programında yer alan ve süratle çıkarı
lacağı vaat edilen MEYAK ve İYAK yasaları ile 
tarım iş yasasının, sanatçıların sosyal güvencelerini 
sağlayacak yasanın ve Sosyal Sigortalar dışmda 
kalıp da çahşamayacak durumda olan ve yeterli bir 
gelirden yoksun bulunanlara, çalışan kadınların ve 
benzeri durumdakilerin sosyal güvenceye kavuşabil
meleri yasalarla teminat altına alınmasını ve bu ya
saların biran önce çıkarılmasını dilemekteyiz. Bu ara
da 65 yaşını bitirenler için çıakrılan kanununda, uy
gulamalardan doğan aksaklıklarım giderecek ve kap
samım genişletecek şekilde yeniden ele alınmasında 
yarar görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
11. İş Kanunu gereğince 30 günlük kıdem ve kı

demin 24 yılım da vergiden muaf tutan işçilerimizin 
kıdem tazminatı hakkında da kısaca maruzatta bu
lunmak isterim. 

İşçilere, tanınan bu parasal kıdem tazminatı bazan 
astronomik rakamlara ulaşıyor. Toplumun ve özel
likle kamu yükünü omuzlarında taşıyan kamu görev
lilerini bu adaletsiz durum, tedirgin ve huzursuz et
mektedir. Kıdem tazminatı müessesesinin bütün çalı
şanlara eşit şekilde uygulanmasının, sosyal devlet ge
reği olduğuna inanmaktayız. Bünyesine, yarın Emek
li Sandığı ve diğer sosyal yardım kurumlarım da ala
cak olan Bakanlığın bu konudaki görüşünü öğrenmek 
isteriz. 



C. Senatosu B : 28 

Sözlerime son vermeden önce, 1 Ocak 1978 tari
hinden itibaren yürürlüğe giren asgari ücret karşısın
da, gerek öğretim ve gerek hizmet bakımından as
gari ücrete tabi işçilerden daha üst düzeyde bulunan 
kamu görevlilerinin durumları tekrar gözden geçiril
melidir. Kat sayının 14'e çıkarılması, özellikle alt ka
demelerde bu dengesizliği giderecek nitelikte olmadı
ğı anlaşılmaktadır. Bu konunun kamu hizmetlileri için 
bir sorun olmadan çözüm yolu bulunacağından emin 
olmak isteriz. Bu konuda yapılacak doyurucu bir açık
lama kamu kesiminde, bir rahatlık yaratacaktır. 

Sözlerime burada son verirken Grupum adına 
bütçenin yüce milletimize hayırlı olmasını ve ülkemiz
de yaşayan tüm fertlerin en kısa zamanda sosyal gü
venlik kapsamına alınmasını diler saygılar sunarım. 
(MBG sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Küçük. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ra-

gjp Üner'de. 
Buyurun Sayın Üner. 
AP GRUPU ADINA RAGIP ÜNER (Nevşehir) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1978 yılı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grupunun görüş ve temennileri
ni sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu müna
sebetle, Senatonun muhterem üyelerini Sayın Bakanı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının değerli mensuplarım 
saygıyla selâmlarım. 

Muhterem arkaşlarım; 
Sosyal güvenlik, «Kişileri gelirleri ne olursa ol

sun, belli sayıdaki tehlikelere karşı garanti eden mü
essese veya müesseselerin bütünü» diye tarif edilir. 
Daha kısa olarak, «Kişilerin ekonomik güvenceleri
ni sağlayan yolların bütünüdür» denilebilir. 

Bu terim ilk defa 1930 yılında Amerika'da kulla
nılmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütünün 1952 tarih 
ve 102 sayılı anlaşmasıyla sosyal güvenliğin dokuz 
temel dalı şöylece sıralanmıştır: «Hastalık, bakım gi
derlerinin tanzimi, hastalık, kaybolan kazancın kar
şılanması, analık sigortası, sakatlık sigortası, ihtiyar
lık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta
sı, ölüm - bakım, yakın mirasçıların korunması, aile 
yardımları ve işsizlik sigortası» dallandır. 

1952'de kabul edilmiş olan bu liste, o zamandan 
beri sık sık müracaat edilen kaynak olmuş; örneğin, 
16 Nisan 1964 günlü, Avrupa Sosyal Güvenlik Ya
sasında da bu listeye yer verilmiştir, tnsan Haklan 
Evrensel Bildirisinin 10 Aralık 1948 günü kabul edi
len 25 nci maddesinde şöyle denmektedir: 
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«Her kişi sağlığını ve refahını, ailesinin sağlık ve 
refahı, özellikle beslenmesi, giyinmesi, oturması, sağ
lık bakımları ve gerekli sosyal hizmet sağlamaya ye
terli bir hayat düzeyi hakkına sahiptir.» 

Türk Anayasasının 41 nci maddesi: «İktisadi ve 
sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenlenir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik 
yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, milli tasarru
fu artırmak, yatırımları toplum yarannın gerektirdiği 
önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak 
Devletin ödevidir» der. 

48 nci madde ise, sosyal güvenlik maddesidir: 
«Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hak

kı sağlamak için Sosyal Sigortalar ve sosyal yardım 
teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerin-
dendir» der. 

Kalkınma planında sosyal güvenlikle alâkalı mad
deler vardır: «Yaşlı ve sakatların daha geniş maddî 
imkânlara kavuşturulması, aynca kimsesizlere, ko
runmaya muhtaç çocuklar, geri zekâlılar ve diğer 
handikapli gruplara sosyal hizmet ve yardımların gö
türülmesi, bu amaçla huzurevleri, kreş ve çocuklar 
için rehabilitasyon merkezleriyle, diğer sosyal hiz
met tesislerinin kurulması sağlanacaktır. Yardımcı 
sosyal güvenlik kuruluşlanna da önem verilecektir» 
denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir milletin uygarlık düzeyi kendi fertlerine sağ

ladığı sosyal güvenlik derecesiyle ölçülür. Aslında 
sosyal güvenlik denilen kavram, Türklere mahsus bir 
haslettir. İslâm Dini de sosyal güvenliği ve sosyal ada
leti telkin eden ilahi hükümlerle doludur. 

Anadolu'da, özellikle 13 ncü yüzyılda Ankara, Kır
şehir'de yaşayan Ahi Evran-ı Vel-i'yi Pir sayan Ahi
ler, sosyal güvenliği gayet mükemmel bir teşkilât ha
line getirmişler, kendi mensuplarını esnaf ve sanat
kârlarla, bunlann ailelerinin sosyal garantisini sağ
lamışlardır. Türk Ahiler daha o zaman kişiyi üretici 
hale koyarak, toplumun sosyal ve ekonomik dengesi
ni sağlamışlar, kurduklan orta sandıklan vasıtasıyla, 
çalışamayanlara, malullere, iş kazası geçirenlere yar
dım yapmışlardır. Ahi loncalan ve orta sandıklan, 
tarih açısından sosyal sigortalann ilk çekirdeği olarak 
kabul edilir. 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde de sosyal güven
lik vakıflar idaresince temsil edilmiş, yoksullara, kim
sesiz, dul, yetim ve sakatlara sosyal yardım dini bir 
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gelenek halinde devam etmiştir. Ne var ki, endüstri 
devriminin ortaya getirdiği ekonomik ve toplumsal 
gelişme, geri kalmış ülkeleri de etkilemiş, bu ülkeler
de de bir yönde bir sosyal değişmeyi başlatmıştır. 
Tanzimattan sonra 1861 - 1865 yılında, hayatını eme
ği ile kazanan kişilerin himayesi için Ereğli Kömür 
Havzasında çalışan işçilerin sosyal güvenliğini sağla
yan Dilaver Paşa Nizamnamesi fiilen tatbik mevkii
ne konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eli 

iş tutabilen yaklaşık 15 milyon kişiden sadece 
4 600 000 kişinin Sosyal Sigortalar Kurumu, Emek
li Sandığı, Bağ - Kur ve özel sigortalara kayıtlı 
olduğu ve bu nedenle de 10 milyon kişinin sağlık, 
emeklilik ve malullük güvencesinden yoksun olduğu 
yapılan bir araştırma sonunda anlaşılmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarınca yapılan 
bir araştırmaya göre sosyal güvenlik kapsamı içinde 
olmayan 10 milyon insanın sosyal güvenceye kavuş
turulması için 30 milyar liralık bir Devlet katkısma 
ihtiyaç vardır. 1977 rakamlarına göre Sosyal Sigor
talar Kurumu 2 200 000, Bağ - Kur 950 000, Emek
li Sandığı 1 milyon, özel sandıklar 60 bin insanın gü
venliğini sağlamaktadır. 

Bugün Türkiye'de yaşayan insanların sosyal gü
vencesi Sosyal Güvenlik Bakanlığına tevdi edilmiştir. 
Sosyal Sigortalar Kurumuyla Bağ - Kur kendisine 
bağlanmıştır. Ancak, Bakanlığın vazife ve salahiyetini 
belirten teşkilat kanunu henüz çıkarılmamıştır. 

Diğer sosyal güvenlik ünitelerinin Emekli Sandığı 
ile bankalar, ve diğer özel kurumların ve Türkiye 
dahilindeki bütün sosyal güvenlik kurumlarının bu 
Bakanlığın çatısı altında toplanmasının zaruret halin
de olduğuna inanıyoruz. Bu suretle, vatandaşları bir
birine özendiren farklıklar ortadan kalkmış, sosyal 
güvenlik ve sosyal adalet sağlanmış olacaktır. Bu ko
nuda Sosyal Sigortalar Kurumuyla alakalı bazı öne
rilerimiz olacaktır. 

Memleketimizde bir kaçak işçi sorunu vardır. 506 
sayılı Kanunun uygulama safhasına girmiş olmasına 
rağmen sigortaya kaydolmadan çalışan pek çok kişi 
vardır. Bunlar, umumiyetle mevsimlik ve muvakkat 
işlerde çalışmakta ve sosyal sigortalardan faydalana
mamaktadır. Bu, Çahşma Bakanlığı ile beraber müş
terek olarak halledilecek bir konudur. Hele, 11 - 12 
yaşlarında küçük çocukların, büyük apartmanların 
güneş görmeyen rutubetli bodrumlarında özellikle 
trikotaj, deri işleri ve mobilya sanayiinde zehirle gaz
lar yutarak çalıştırılmaları da ayrı bir sorundur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, her yıl tahakkuk eden 
primlerin mühim bir kısmını tahsil edememektedir. 
Yargı yoluyla prim tahsili de pratikte istenilen sonu
cu vermemektedir. Bugün Kurumun 4 milyar liraya 
yakın alacağı bulunmaktadır. İşverenlerin ödemediği 
primlerin faizi % 5 gibi düşük bir rakamdır. Hiçbir 
işverenin bu kadar düşük bir faizle kredi bulamaya
cağına göre bu parayı Kurumun veznesine yatırmak-
tansa kendi ticari işlerinde kullanması daha işine gel
mektedir. Bu sebeple, prim tahsilinde cezai faiz had-
dinin üstüne çıkılması ve gecikme zammı alınmasında 
faydalar vardır. 

Sigortalar Kurumunun mevcut birikmiş fonları 
çok ciddi ve rantabl işler için kullanılabilir. Bütün 
dünyada bu fonlar yurt kalkınması için kullanılmak
tadır. Örneğin; Almanya'da, İsrail'de bu fonlarla fab
rikalar kurulmakta, hatta vapur işletilmektedir. Sos
yal Sigortaların bu birikmiş paraları Türk ekonomi
sine katkıda bulunmasında faydalar görmekteyiz. 

Bir başka konu da konut meselesidir. Sosyal Si
gortalar Kurumu, mensuplarına konut kredisi ver
mektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda çok 
sayıda yeterli konut sağlamak güçlüğü karşısında az 
sayıda sigortalıya yüksek kredi verilmesi yoluna gi
dilmektedir. Bu suretle, az maaşlı kişilerin ödeyemeye
ceği ve dolayısıyla kullanamayacağı krediyi yüksek 
maaşlılar kullanır hale gelmiştir. 

Bugün kooperatiflerin adedi 4 bin olmuştur. 7 si
gortalı bir araya geliyor, bir kooperatif kuruyor, kre
di alıyor; sonunda iş yıllar sürüyor ve yanda kalı
yor. Bugüne kadar 10 milyar lira kredi olarak veril
miştir. Aslında bu kooperatiflere hiç lüzum yoktur. 
Bakanlık, bütün dünyada olduğu gibi prefabrik ev sis
temini kabul ederek ve arsa ofisini kurarak, İmar ve 
İskân Bakanlığı ile de işbirliği yaparak sosyal konut
ları kendisi yapmalıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun temel hizmetlerin
den birisi de sağlık sigortasıdır. Her genel kurulda, 
her işçi toplantısında başlıca şikâyet ve eleştiri bu 
sektöre yöneltilir Mevcut şartlar devam ettiği sürece 
ve şikâyetlerin azalmasına da imkân yoktur. Hastane 
ve dispanserlerde bir doktorun kapısında 300 - 400 
kişi sıra beklemektedir. Oysa ki, Kurum, sağlık te
şekkülleri bugünkü kapasitesinin çok üstüne çıkara
bilir. İlk yapılacak şey, mukavele ile hekim istihdamı 
formülünü benimsemek ve ücret konusunda tatmin 
edici bir tavan kabul etmektir. Bu yapılırsa sağlık 
personeli sıkıntısı bertaraf edilmiş olur. İkinci iş, 
sağlık personeline sıhhi lojmanlar yapmak olmalıdır. 

552 — 
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Mevcut hastanelerde ortopedi, neurochirurgi, as
tım ünitesi, koroner ünitesi, nefroloji, yani suni böb
rek ve onkoloji bölümleri Avrupa ve Amerika'daki 
modern klinikler seviyesine çıkarılmalıdır. Oysa ki, 
Kurumun en büyük hastanelerinde bir tek radyote
rapi elemanı dahi yoktur. 

Sosyal Sigortalar hastanelerinin boş kalan hasta 
yataklarında sigortalı olmayan vatandaşlarımız da te
davi edilmelidir. 

Bir başka konu da iş kazalarıdır. Yapılan araştır
malara göre Türkiye'de 30 yılda 2,5 milyon iş kazası 
olmuş, 18 706 işçi ölmüş, 63 bin kişi de sakat kal
mıştır. Yine bu araştırmaya göre Türkiye'de her 
gün sanayi dalında 550 iş kazası olmakta, 10 kişi sa
kat kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
tş kazasına uğrayan bir işçiyi hastaneye sevk et

mek büyük bir yardım değildir. Asıl yardım, işçi 
kazaya uğrar uğramaz hemen müdahale etmektir. 
Doktorluk, acil müdahale demektir. Bu sebeple, si
gorta idareleri, işçi çalıştıran, hiç olmazsa büyük mer
kezlerde acil yardım istasyonu kurmalı, bir kaza vu
kuunda; flaster nerdeydi, sargı bezi nerdeydi, ambu
lans nerede kaldı diye paniğe kapılmamalıdır. Bu 
gibi acil yardım tedbirleri alınmazsa Türkiye bir 
maluller memleketi olacaktır. 

Diğer bir konu, ilaç konusudur. İlaç konusu da 
büyük bir sorundur. Sosyal Sigortalar Kurumu yıl
da 500 milyon liralık ilaç tüketmektedir. Kendi ila
cım kendi yapacak güce sahiptir. Geçen yıllarda ilaç 
fabrikası için teşebbüse geçilmiş, kadrolar konup ta
yinler yapılmıştı. Haber alındığına göre Kurum, dış 
memleketlerden alacağı hammaddeyi burada amba
lajlamak istemektedir. Bunu özel sektör de yapıyor. 
Mesele, ilacın hammadesini imal etmektir. İlaç ham
maddesi imali ilk günlerde belki çok pahalıya mal 
edilir; ama zamanla maliyetini korur ve ihraç imkâ
nı dahi hasıl olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
BAĞ - KUR da, 1479 sayılı Kanunla kurulmuş 

oîup, esnaf ve sanatkârlarla, bağımsız çalışanların 
sosyal güvenliğini sağlayacak bir kurumdur. Malul
lük, yaşlılık ve ölüm yardımı yapar. 1972 yılında faa
liyete geçmiş olup, 962 109 kişiyi sosyal güvenlik 
kapsamına almıştır. 

BAĞ - KUR mevzuatında da düzeltilmesi gerek
li bazı noktalar mevcuttur. Örneğin; Sigortalının 
emekliye ayrılması halinde işini terk etme ve işyerini 
kapatma mecburiyeti kaldırılmalıdır. Sigortalının 
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emeklilik yaş haddi erkeklerde 60'tan 55'e, kadınlar
da ise 55'ten 50'ye indirilmelidir. Sigortalı için ve 
bakmakla mükellef olduğu ailesi için sağlık sigortası 
ihdas edilmelidir. Emeklilik basamakları tabanda 
ve tavanda değişmelidir. Eline 280 lira geçen bir 
emekli elbetteki yaşamım sürdüremez. Ancak, prim
ler ayarlanmak suretiyle tavan ve tabanda Devlet 
memurlarının aldığı dereceye getirilirse biraz düzelt
me yapılmış olur. 

Kanunun uygulanmaya başladığı tarihte veya da
ha sonra basamak seçen sigortalıların istedikleri ba
samakları seçemedikleri görülmektedir. Yasalarda bir 
değişiklik yapılarak sigortalının arzu ettiği basamak
ları seçme hakkı getirilmelidir. 

BAĞ - KUR müessesesi de sigortalılardan topla
mış olduğu primleri memleket ekonomisine, yurt kal
kınmasına katkıda bulunacak şekilde değerlendirmeli
dir. 

Mevcut yasaya göre Kurum, sigortalılarına toplu 
mesken veya işyeri kredisini Halk Bankası aracılığı 
ile vermektedir. Sigortalıların ferdi olarak konut ve
ya işyeri kredisi almak imkânı sağlanmalıdır. 

Emekli olanlar maaşlarını yalnız Halk Bankası şu
belerinden alabilmektedir. Sigortalının yaşadığı şehir
de Halk Bankası şubesi olmayabilir. Bu sebeple, si
gortalıya daha elverişli bir durum sağlanmalıdır. 

Yasada isteğe bağlı ve borçlanmak suretiyle si
gorta olma hakkı mutlaka verilmelidir. Yaş haddi
ne bakılmaksızın 25 yıl prim ödeyenler emekli hak
kım kazanmalıdır. Emekli olmak için 60 yaşını bek
lemeye Kizum yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bundan önceki hükümetler sosyal güvenlik ko

nusunda birçok kanunlar getirmişler ve mevzuatta 
birçok yenilikler yapmışlardır. Örneğin; 65 yaşını aş
mış kimsesiz, her türlü gelirden yoksun yaşlılara, yar
dımsız yaşayamayacak durumda olan sakatlara aylık 
bağlanmıştır. Çalışan kadınların, diledikleri tak
dirde 20 yılda emekli olabilmeleri imkânı sağlan
mıştır. İşçi kıdem tazminatını artıran ve kıdem taz
minatım 24 aylık kısmının vergiden muaf tutulması 
sağlanmıştır. Çalışanların, emeklilerin ana, baba ve 
çocuklarının sağlık hizmeti yöaünden sigorta kapsa
mına alınması sağlanmıştır. 18 yaşına gelmiş ve ev
lenmemiş yetim kızların aylıklarının devamı sağlan-
lîuşîır. Sigortasız geçen çalışma yıllarının borçlanma 
suretiyle sigortalılık süresi bakımından değerlenmesi 
temin edilmiştir. Dış ülkelerde çalışan işçilerin si-
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gorta ve yaşlılık işlemleri düzenlenmiştir. Bütün sos
yal güvenlik işlemlerinin bir çatı altında toplanmasına 
dair kanun getirilmiştir. MEYAK ve ÎYAK hakkın
da kanun getirilmiştir. Film sahne ve tiyatro sanat
çıları ile yazarların sosyal güvenliğe kavuşturulması 
hakkında Kanun getirilmiştir. 

Keza tarım kesiminde çalışan işçilerle orman ke
siminde çalışan işçilerin ve ev hizmetlerinde çalışan
ların sigorta kapsamına alınması hakkındaki Kanun 
getirilmiştir ve bu kabul edilmiştir. Burada bazı ar
kadaşlarımız bu tarım kesiminde çalışan işçiler hak
kındaki Kanunun çıkmadığından bahsediyorlar. Hal
buki, bu Kanun çıkmıştır ve 2100 sayılı Kanundur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ülkemizde Sosyal Sigortalar, Emekli Sandığı ve 

Bağ - Kur'dan başka sosyal güvenlik kuruluştan da 
vardır. Örneğin OY AK. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir sosyal güvenlik ku
ruluşudur. Emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı ya
par. 1961 - 1977 yılları arasında 34 543 üyesine emek
lilik yardımı yapmıştır. Yine aynı yıllar arasında 
656 üyesine maluliyet yardımı yapmıştır. 2 877 üye
sine ölüm yardımı yapmıştır. 23 253 üyesine konut 
kredisi vermiştir. 526 874 üyesine borç para vermiş
tir. Yurdun çeşitli yerlerinde 20 mağaza açarak üye
lerine her çeşit eşyayı taksitle vermiştir. 

Bundan başka Vakıflar Genel Müdürlüğü de sos
yal güvenlik alanında birtakım hizmetleri ifa etmek
tedir. Yurt sathında açmış olduğu 64 öğrenci yur
dunda 5 542 öğrenci iaşe ve ibate edilmektedir. Yine 
yurdun muhtelif yerlerinde açmış olduğu vakıf ima
retlerinde yılda 14 350 fakir yurttaşa yemek veril
mektedir. Ayrıca gözleri görmeyen, 2 bin vatandaşa 
ayda 350 lira maaş vermektedir. Muhtaç ve kim
sesiz 2 bin vatandaşa ayda 300 lira maaş vermekte
dir. Korunmaya muhtaç çocukları koruma ve yetiş
tirme birliklerine de para yardımı yapmaktadır. 

Bazı bankaların da sosyal güvenlik için kurduk
ları vakıfları vardır. Onlar üyelerine, ölüm yardımı, 
evlenme irkamiyesi, konut kredisi, borç para, kıdem 
tazminatı ve emekli maaşı verirler. Ayrıca, sağlık 
yardımı yaparlar. 

Bazı bankalarımızın sosyal güvenlik için kurduk
ları vakıf vardır. Üyelerine 40 bin lira civarında 
ölüm yardımı, bir maaş nispetinde evlenme ikrami
yesi, 30 bin lira borç para, 75 bin lira konut kre
disi vermektedir. Kıdem tazminatı olarak da 30 
maaş ikramiye veriyor; ayrıca mensuplarının bütün 

sağlık yardımım sağlıyor. Kurduğu yardım sandığın
da mensuplarına müsait fiyatlarla erzak vesaire ve
riyor. 

Başka bir bankamız, emekli olanlara kendi özel 
ölüm yardım birliğinden 100 bin lira ev kredisi, emek
li olanlara 200 bin lira yardım, yine ayrıca 200 bin 
lira da ölüm yardımı yapabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki; Türkiye'de sosyal güvenlik konu

sunda her müessese kendine özgü bir teşkilât kurmuş
tur. Bütün bu örgütlerin bir çatı altında toplanması 
zaruridir ve memleketin yararına olacaktır. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çok mükem
mel hazırlanmış ve yurt gerçeklerini dile getiren Sos
yal Hizmetler Kanunu 15 yıldan beri Meclis günde
minde beklemektedir. Bakanlığın bu kanun tasarısı 
üzerine eğilmesini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de yıllardan beri halledilmeyen bir ko

runmaya muhtaç çocuklar sorunu vardır. Anasız, 
babasız, kimsesiz kalmış; köprü altlarında yatan, her 
türlü yardımdan ve şevkatten uzak, sayıları bazı is
tatistiklere göre 100, bazı istatistiklere göre de 300 
bin olarak tahmin edilen bu çocuklar birçok kez po
lisiye hâdiselere konu olmaktadır. Milli Eğitim Ba
kanlığı ile Sağlık Bakanlığının her yıl bütçelerine koy
dukları bir miktar ödenekle idare edilirler. Vakıflar 
İdaresi ile il özel idareleri ve belediyeler de bu ço
cuklar için bütçelerinden çok cüzi bir para ayırırlar. 
Böylece beş başla idare edilen bir sosyal tesis yalnız 
Türkiye'de vardır. 

Sıfır ilâ altı yaş grupundaki çocuklar için 21 adet 
tesis kurmuş olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
2 bin çocuğu barındırmak suretiyle kendine düşen 
görevi ifa etmiştir. Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu 
konuya ciddi olarak eğilmesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka konu da dış ülkelerde çalışan işçilerimi

zin ve ailelerinin durumudur. Özellikle Almanya'da 
çahşanlann sosyal güvenlikleri ve yaşamları parlak 
değildir. Gerçi bu konunun büyük bir kısmı Çalışma 
Bakanlığını alakadar eder; ancak Sosyal Güvenlik 
Bakanlığını da alakadar eden özellikleri vardır. Al
manya'da çıkan «Die WeItwoche» adındaki dergi, 
Türk işçilerinin insanlık dışı şartlar içinde yaşatıl
makta olduğunu ve Alman işverenlerinin işçilerimizin 
bir kısım haklarını gaspettiklerini alenen yazmakta
dır. 
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Yaptığımız bir araştırmaya göre yabancı ülkeler
de çalışan işçilerimizden 2 bin kişi cezaevlerinde 
yatmaktadır. Bir lokma ekmek için yurt dışına gi
den, bir tek kelime yabancı dil bilmeyen, çoğu İs
tanbul'u bile görmemiş olan vatandaşlarımız, orada
ki âdetleri ve nelerin suç sayıldığını bilmedikleri için 
cezaevine düşmektedirler. Bunların içinde kadınlar 
ve çocuklar da vardır. Bunların haklarını savunmak 
için ve hiç olmazsa durumlarını öğrenmek için Ba
kanlıkça bir heyet gönderilmesini rica ediyorum. 

Ben sözlerime burada son verirken Sosyal Güven
lik Bakanlıkı Bütçesinin Türk Milletine hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üner. 
Sayın üyeler, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu adına Sayın Abdullah Köseoğlu'nda. 
Saym Köseoğlu, buyurunuz. 
CHP GRUPU ADINA ABDULLAH KÖSEOĞ

LU (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın üyeler, Sayın 
Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Bakanlığımızın sayın 
yetkilileri; hepinizi Cumhuriyet Halk Parftsi Grupu 
adına saygı ile selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Bu ülkede Cumhuriyetten beri sosyal haya'tta gü

venlik kurumlarını önemle ele alan ve tarihi içinde 
bu görevi üstlenen Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Güçlü adımlar atarak güçlü kurumlar inşa etli
ği yadsınmaz bir gerçektir. Cumlhuriyet Halk Parti
sinin kuruluşundan beri halkçı bir programın gelişîi-
riîme'sinde ahh'mlarda bulunmasında ve uygulamalara: 
geçmekte daima önder olmuştur. Bu yargıya varmak 
abartma'sız bir savdır. 

Cumlhuriyet Haîk Partisinin güvenlik konusunda 
;hr;"Xçı bür programla tari'lı içinde önemli nirengi nok
taları vardır. Evet, bu cümleden kamu görevlerinin 
e'mdilüeıirıİ, emekDikîerini düzenleyen hukuk mev-
'Zü&trnı ve bu mevzuatın ta'-'lbikçiîerini ve kurumlarını 
ve her müessesede çalışanların çağdaş düzeyde oîma'sa 
da güvence kurumlarına saöıip kıldığı başka bir ger-
çekür. 

Örneğin Denizyolları, DeftıiryOÎları, PTT gM ka
mil ekonomi kurumlarında çalışanların sosyal güven
celerini sağlayan kurumlar dizinin bir halkasıdır. 

•Bankalarda çalışanların emeknîikîeririi ya da da
yanışına kurumferını teşekkül elîirişEeri de bir başka 
sosyal güvenlik halkasıdır. Yine, Cumhuriyet Haîk 
P^T'İüsi tar'Jlîi içirrde halkçı programı icabı kol emek
çilerinin, kafa emekçilerinde olduğu gibi, önce örgüt

lenmelerini, sonra da geniş kapsamlı sosyal güvenlik 
kurumlarına kavuşmalarını temin ettiğini kim inkâr 
edeföiür. Bunun gübi Cumhuriyet Hafit Partisi prog
ramlarında tüm Türk toplumunun, tüm insanların 
•sosyal güvenlik kurumlarına sahip kılınmaları önem
le, önemü ilk umde olarak yerlerini almış ve saVunu-
lageîmiş Ibİr hakikattir. 

«'Sosyal devlet» kavramı hiç kuşkusuz Cumhuri
yet Halk Parfisinin halkçı programında yer almış il
kelerin topyekûn bir devlet niteliği haüne dönüştürü
lerek Anayasada yerini alması tarihin yadsınamaz 
kanıtları ile belirgin haldedir. 

Bu arada bir noktaya önemle işaret e'rmek iste
riz. Birçok ülkelerde sosyal güvenlik anlayışı ekono
mik açıdan ülkeleı'in yeterli düzeye gelmeleri sonu
cunda oluşmuştur. Denilebilir ki, yalnız ve yalnız ül
kemizde, bu ülkede, ülkenin yeterli ekonomik güce 
EfteşE'm'adığı gerekçesi ile sosyal güvenlik gereksinme
leri ertelenmemiştir. Çünkü, Cumhuriyet Haîk Parti
sinin 'ha'ükçı programında ekonomik gücün belîi el
lerde toplanması ilke'Si yerine, toplumun geniş kesim
lerine dağıtılması ilkesi güncellik kazanmış bulun
maktadır. 

Cumlhuriyet Haîk Partisinin tarihi misyonu, dün
ya ve memleket görüşünün nitelikleri ciddi bir incele
me île araştırılırsa bu durumun ekonomik gücün yay-
gınlrştınlmsSı ve sosyal güvenliğin ihmale uğratılma
ması gibi hususiyetleri önemli bir karakteristik teşkil 
eder. Bazı siyasi partilerin sosyal güvenlik konula
rında Cumhiii'iyet Halk Partisini geçme yarışına ka
tılmaları bizi sevindİrebliir ancak. Ne var ki, Cum
huriyet Halk Partisi dışındaki partilerin Sosyal gü
venlik konularında yapmaya çalıştıkları tüm atılım
lar bir çeşit seçim ekonomisi taktiklerinden oluşmak
ladır. Herihangli bir uyuma, tutarhğa ve bütünlüğe sa
hip olmayan gelişmelerdir. Oyra, saSyal g'isyeiilik ko-
F I Î J uyumla, tutarlı bir dünya görüşü, her alanda 
b'üjüfiîeşmi'ş çalışanlar ve halk yararına işleyen bir dü
zen i!> milrn'klindür. Dünyanın en gelişmiş ülkesinde 
'bile bireyler Sosyal güvenliğin tavanına erişememiş
lerdir. Biz, düzenin bozukluğu iddialarımızı b'öyle'sî 
bir anlayışın ülkeye hâkim olmalsı maksadı ile canlı 
tuîiî!aklayız ve tutacağız da. Ancak, çalışanların eme
ğinin en yüce değer olduğu bir düzemde sosyal gü
venliğin de gerçek ağırlığı ile ve etkinliği ile yerleşe-
ıbl'Iseeğine insnaııiaıdanız. 

Esciimle tam sosyal güvenlik kurumlarının bir el
de, bir çalı allında, bir idarede toplanması, genel sağ
lık sigoıtası, tarım işçileri sigortası, tüm çalışanların 
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Sosyal güvenceye sahip olmaları, çalışamayanların da 
seviyen, eşît olarak hiçbir karşılık aranmaksızın sos
yal güvenliğe kavuşturmaları, takibinden vazgeçmeye
ceğimiz, tahakkukunu en önce istediğimiz en saygın 
ilk e leriıriizdendir. 

Sayın senatörler; 
'Bütün sosyal güvenlik hizmetlerini tek çatı altın

da, tek elde toplayalım diyoruz, isliyoruz. 42 milyon 
ksanın yansından fazlası halen en ufak sosyal ko
nut vakfından uzak evlerde oturmaktadır. Anayasamı
zın 49 ncu maddesi; «Devlete, her aileye bir konut 
temin etme görevini vermiştir.» Sayın Sosyal Güven
lik Bakamrmzm Televizyonda konuşmalarında belirt
tikleri gibi, konut sorununun kentte oluşan rantları 
çıkarcılar in değil, toplumun menfaatleri yönünde de
ğerlendirmeye yönelik bir çalışmaya girdiklerini ve 
konutu bir kâr aracı olmaktan çıkarıp, bir hizmet un
suru olarak görmeleri son derce menınınıiyeî veri-

'Sayın arkadaşlarım; 
Bugüne kadar Devfet kurumlarının bu konuya 

eğllmemeleri nedeni ile konut açığının kapatılmasın
da özel girişimcilerin roî oynaması hem konutun pa
halıya malolmasma, hem de açığın kapatılmamasına 
sebep olmaktadır. Sayın Bakanımızın kamu kaynaklı 
kredi kurumlarını bir araya getirerek konut sorununun 
çözümünde kullanmak istemesi sevindirici bir girişim 
olacaktır ve isabetinde şüphemiz yoktur. Bugüne ka
dar kamu kuruluşlarının konut sorununa ilgisizlikleri 
sebebi ile bu işi görev olarak üstlenen bazı belediye
lerin örnek girişimleri vardır. Bu belediyeler Sayın Ba
kanımızca da malumdur. İsterlerse Kocaeli Belediye
sinin hazırlamış olduğu 30 bin konutluk projeyi her 
zaman tetkik edebilirler. Bakanımızın bu deneylerden 
yarat "anacağına ve bu projelere destek olacağına 
ümitle bakmaktayız. 

!Ssym senatörler; 
Dış ülkelerde çalışan işçi kardeşlerimizin sosyal 

güvenliğe kavuşmaları bugünkü sosyal güvenlik ka
ranları ila temin edilemeyeceği hepimizin malumu
dur. tş;.iziik Sigcrirsî Kanunu çıkmadıkça yurtlarına 
denecek iş ellerimizin soryal güvenceleri haya! olenal;-
Um ll_ri gii'dememek'tedif, D;ş ülkeler sosyal güvenli!* 
ksriür.ları ile bizim kaıturJanmız aracında ger'~ş fcaş* 
IıılsJar yardır. Ezcümle, Almanya'da, Hollanda'da, 
Fir.ıi'.sa'da:ki işlilerimiz 60 yaşma kadar oradaki ağır 
şcrilâra dayanabilecek vücut yamana sahip dejjiîlVFsr. 
İMİ in yüzlerce İşçimiz, oralardaki hüıneile-*'! ile Tür-
k'ye'ıkki geçmiş ve gelecek hizmellerlnin birleşik ile

rek sosyal güvenliğe kavuşmasını Ecevit Hükümetlin
den beklemektedirler, 

Sayın arkadaşlarım; 
Uzun yıllar Sosyal Sigortalar hastanesinde çalışmış 

bir hekim arkadaşınız olarak detaylarına gürmek iste
miyorum; fakatt hastanelerimizin hali fecaattir. Bir 
çocuk kiniğinde günde 100 tane çocuğu tedavi eden 
bir hekim arkadaşınız herhalde «Yüz tane çocuğa fay
dalı oldum» diyecek kudrette değildir. 

'Biraz sonra da bahsedeceğim gibi, Sosyal Sigorta
ların Beyoğlu Hastanesinde 100 yatak vardır, 300 ta
ne hastanın yattığı günler olmuştur. İki kilometre ile
ride Sağlık Bakanlığının Şişli Hastanesi vardır, 300 
tane çocuk yatağı vardır, 30 tane hastanın yattığı gün
ler olmuştur. Birçok vilayet merkezlerimizde primle
rini ödeyen işçi kardeşlerimiz Kars'ından Ardahan' 
ından, İstanbul'a kadar gönderilerek tedavi ihtiyaç
larını gidermek istemekledirler. Beyoğlu Hastanesin
de çalıştığım zamanlar Karadeniz Ereğli'sinden, Edir
ne'den, Mersin'den hastalar gelmektedir. Biraz evvel 
Kars Senatörü arkadaşım değindiler, Kars'ta birçok 
fabrika olmasına rağmen, işçi kardeşlerimizden bu 
primler kerîmesine rağmen Erzurum'a hasta gönderil
mektedir. Erzurum'a giden hasta kardeşim orada ara
nan mütehassıs arkadaşımızı bulamadığı için, oradan 
bsşka bir vilayete gönderilmektedir. Bir fasit daire 
şeklinde, çok başımızdan geçmiştir, Samsun'dan has
ta İstanbul'a gelir, İstanbul'da o hastanın mütehassı
sı hekimi senelik izne çıkmıştır, İstanbul'dan Ankara' 
ya göndeririz, Ankara'daki mütehassıs hekim izine 
çıkmıştır, gerisin geriye Samsun'a dönmektedir. 

Hastanelerimizin de Sayın Sosyal Güvenlik Baka
nımızın mutlaka teftişleri ile tetkikleri ile bir düzene 
gireceğinden ümitvarız. 

Sayın senatörler; 
Sayın senatör ve milletvekili arkadaşlarımın, bu-

gi'ükü konuşmacı arkadaşlarımın da daîıil olduğu hal-
' de geçmiş bütçe konuşmalarını zabıtlardan le'ik,2i. 
ederseniz göreceksiniz ki, tüm partili, partisiz, iktidar, 
mıehalefti konuşmacıları, eleştiriciler, yazarlar, düşü-
LİJr'er, p'ancîlar bir noktada birleşmektedirler; yu&a-
ııda arz ettiğim gibi, sosyal güvenlik hizmetleri tek 
Ç[}h cihada birleşlirîlmciidlr. Doğumdan ölüme ka-

! dsr herkese insanca, hakça bir düzen içinde yaşama 
1 sağİKîimasını islerler. 
] §zym Bakanımızın 2 2.1978 gecesi Televizyondaki 
İ saa'ii, cevaplı konuşmalarım can kulağı ile dinledim. 
| Kerdiın'i bu işlere adamış ve birçok koiEÜiîlsi ülk> 
I lerde, kapitalist ülkelerde ve demokratik sol idareli iü-
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kelerde, teokratik ülkelerde, teokratik usullerle idare 
edilen devldtlerdeki sosyal güvenlik hizmetlerini tetkik 
etmiş bir doktor, hümanist, nisan seven ve insanların 
değil, hayvanların hile sosyal güvenliğini isteyen bir 
aıIsrJdaşınız olarak söyleyebilirim ki, Sayın Balkanımız 
Sorulara verdiği yanıtlarla bizi talimin etmiş bulun
maktadır. Bu yüzden bu konuşmamla yalnız mensu
bu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi 
akışı içindeki sosyal güvenini; anlayışım anlatmaya ça
lıştım. ÜlkemMn sosyal güvenlikle ilgili noksanlarım 
saymaya lüzum görmedim. Sayın Bakanımız o kadar 
vukufla anlattılar ki, tatbikatlarını bekleyeceğiz. Ha
len bugünkü bozuk düzeni kürsüden tekrar etmekte 
fayda görmemekteyiz. Güçlerinin yeterince, bugünkü 
ndksan sosyal güvenlik hizmetlerinin üzerine yürüye
ceklerine ve başaracaklarına inancımız Sayın Baka
nımıza tamıdır. 

Tanrıdan muvaffakiyetler dileyerek yenli Bütçemi
zin Türk ulusuna hayırlı olmasını, insanca yaşama şart
larına katkıda bulunmasını Cumhuriyet Halk Partisi 
Grıspu adına İçtenlikle temenni ederim. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köseoğîu. 
Söz sırası, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Gru-

pu adına Sayın Halil Tunç'ta. 
Buyurun sayın Tunç. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Kontenjan Grupu adına Sosyal Güvenlik Bakan
lığımızın Bütçesi üzerinde görüşlerimizi kısa başlıklar 
halinde huzurunuzda sunmaya çalışacağım. 

Bildiğiniz gibi, insanın yarınına kuşku ile bak
ması, daha doğrusu yarınım güven altına alma duy
gusunun tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Giderek 
bu duygu, günümüzde sosyal güvenlik kavramı altın
da ifade edilmektedir. Sosyal güvenlik kavramı, ça
ğımızın bir kavramıdır. 

Yine Gruptunuz adına 1977 Bütçesinde «Türk 
Ulusunun binlerce yıl önce, ismi sosyal güvenlik mü
essesesi olmasa bile, kurduğu vakıflarla, yalnız insan
oğlunun değil, hayvanların dahi kazada, hastalıkta, 
yardımlarına koşacak vakıflar kurduğunu» dile getir
miştim. Hatta, «Orta Asya'daki Türk kavimlerinden 
biı* tanesinin, bugün tarihi arşivlerimizde mevcut olan 
hayvanlara ait bir vakıf kurduğundan söz etmiş, göç
men kuşların, göç sırasında yaralanan ve gideceği 
yere gidemeyenlerine Türklerin o vakıflar sayesinde 
baktıklarım» burada kısaca dile getirmiştim. 

I Gerçekten, ülkemizde sosyal güvenlik kavramı, 
I son zamanlarda toplumu heyecanlandıran, toplumu 
I etkileyen, hemen hemen, ideolojisi ne olursa olsun, 
I siyasi felsefesi ne olursa olsun, her hükümet tarafın-
I dan üzerinde ısrarla durulan bir kavram olarak de-
I vam edegelmiş ve topluma rahatlık, huzur vermiştir. 
I Sosyal güvenlik şemsiyesi altına alman insanların 
I sayısı az da olsa ülkemizde kavram ve kurumlar ba-
I kımından sosyal güvenlik, batıda ekonomik bakımdan 
I gelişmiş ülkeler düzeyindedir. Bu bakımdan sevindiri-
I cidir, gurur vericidir. Ancak, kapsam bakımından 
I maalesef henüz daha o düzeye ulaştığımızı iddia et-
I meye imkân yoktur. 
I Ülkemizde sosyal güvenlik müesseseleri, bugüne 
I kadar değişik üniteler halinde çalışmıştır. Bu bakım-
I dan kurumlar ve kavramlar üzerinde tartışma olnıa-
I makla beraber, uygulamada farklılıklar doğmuştur. 
I Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, bütün sosyal 
I güvenlik müesseselerinin bir çatı altında toplanması 
I ilkesi getirilmiş olmasına rağmen uzun bir zaman 
I geçtiği halde, maalesef bu hedefe ulaşılamamıştır. 
I Hatîızatında bu hedefe ulaşmanın büyük mali kül-
1 feti de yoktur. Büyük organizasyonları da gerektir-
I mez; fakat bu işe Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 
I Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı başka başka açılardan 
I bakmış, duygusal nedenler buna etki yapmıştır. 

I Sayın Maliye Bakamınızın da burada olmasından 
I cesaret alarak, bir konuda Grupumuzun ve diyefoiii-
I rim ki, sosyal güvenlik kapsamında bulunan tüm işti-
I rakçilerin özlemini dile getireceğim. 
I Emekli Sandığı bir türlü Sosyal Güvenlik Bakan-
I lığına bağlanamamıştır. Şimdi, Baltanla istişare eder-
I ken, «Bunun bir kanun mevzuu olduğunu, yeni kaî-
I kınma planı hazırlanırken, mutlaka bu ilkeye riayet 
I edileceğini ve Emekli Sandığının da Sosyal Güvenlik 
I Bakanlığına bağlanacağım» ifade ettiler; mutluluk 
I duydum, rahatladım, fakat gönlümüz isterdi ki, bu, 
I ilk plandan bu yana yapılabilseydi. 

I Gerçi, Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuruluş ta-
I rihi oldukça yenidir. Bugün ülkemizde Bağ - Kur, 

Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı dışındaki kuru-
I hışlar, geniş kapsamlı gerçek anlamda bir sosyal gü-
I venlik kuruluşu olmaktan uzaktır. Maalesef Anayasa 
I Mahkememiz, bankaların bünyelerinde teşekkül et-
I tirdikleri, yardım sandıklarının, sosyal güvenlik kap-
I samına alınmasını, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağ-
I Sanmasını şekil bakımından iptal etmiştir ve bu ban-
1 kalar kendi bünyelerinde kurdukları sandıkların foıı-
I larmdan ticari amaçla yararlanmaktadır. Denebilir ki, 
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bankaları bağlı sandıkların himayesinde bulunan ça
lışanların sosyal güvenliği garanti altında değildir. 
Çünkü, banka ticari bir müessesedir, kazanma ihtima
li yarımda zarar etme ihtimali de her zaman için söz 
konusudur; yani sosyal güvenlik fonlarının, ticari 
amaçlı bir şekilde kullanılması, sosyal güvenliğe ka
derini bağlayan kişilerin, sosyal güvenliğini tehlikeye 
atması demektir. 

Söz buraya, sosyal güvenlik fonlannm kullanıl
masına gelmişken, Sayın Sosyal Güvenlik Bakanımı
zın son zamanlardaki bir ifadelerini açıklığa kavuş
turmasını bu kürsüden rica edeceğim. 

«Sosyal güvenlik konulan, yatırımlara yönelsin» 
demiş. İlk bakışta, gayet adaletli ve Türk toplumu
nun özlemlerini yansıtan, Türkiye'nin kalkınmasına 
imkân veren bir görüş olarak karşı çıkmaya imkân 
yoktur. Elbette, Türkiye'nin her türlü tasarrufu, istih
dam hacmini genişletmek bakımından yatırımlara 
yönelmelidir, tike olarak bunun karşısına çıkma
ya imkân yoktur. Ancak sosyal güvenlik fonları
nın biraz evvel ifade ettiğim gibi, bir vasfı vardır. 
Sosyal güvenlik fonları, çok garantili yatırımlara 
yatırılır, tehlikeli, riskli yatırımlara yatırılamaz; 
dünyada bu ilkedir. Hattızatında bilinmeyen taraf 
da şudur. Zaten sosyal güvenlik fonları, yatırım
lara aktarılmaktadır. 19 milyar Bra Devlet Yatırım 
Bankasının tahvillerine yatırılır, ki Anayasaya aykı
rı olduğu halde. Anayasa Mahkemesi, Bütçe Ka
nununa konan bu maddeyi iptal ettiği halde, hâlâ 
Bütçe Kanununun bir fasılına bu konur, sosyal gü
venlik fonlarından muayyen bir kısmı para değeri 
her gün düşen bir Türkiye'de % 11 faizle Devlet 
Yatırım Bankası fonlarına intikal ettirilir. Böylelik
le Devlet Yatının Bankası, zaten Devlet yatırımla
rını o banka marifetiyle finanse eder ve sosyal gü
venlik fonlarının katkısı hiç de az değildir, denebi
lir ki, Devlet Yatırım Bankasının anakaynağı sosyal 
güvenlik fonlarıdır. Yani, bu bakımdan sosyal güven
lik fonlarının yatırımlara yöneltilmesi istikametinde 
endişeleri giderici, sosyal güvenlik fonlarının riskli 
yatırıma yatırılmaması lazım geldiği ilkesinden ha
reket edilmesinde zaruret vardır; iştirakçileri kaygı
ya, kuşkuya düşürmemekte zaruret vardır. 

Muhterem senatörler; 
Sosyal güvenlik kurumlan, ülkemizde çağdaş an

lamda kurulmuş olmasına rağmen, fonksiyonlarını 
maalesef çağdaş anlamda ifa edememektedirler. Bu
gün yalnız, Sosyal Sigortalar Kurumu, tedavi ku
rumları, tedavi hekimliği hüviyetindedir. Bir ar

kadaşımızın da belirttiği gibi, koruyucu hekimlik 
müessesesi ülkemizde maalesef geliştirilmemiştir. 
Tedavi hekimliğinin maliyeti oldukça yüksektir; fakat 
koruyucu hekimlikte Sosyal Sigortalara yüklenecek 
külfet oldukça azdır, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
koruyucu hekimliğe, yani, daha işçi hastalanmadan 
onun hastalanmasını önleyici tedbirleri alırsa, onu 
tedavi etmek için yaptığı masrafın onda biri ile bu 
hizmeti yapabilir. Maalesef, ülkemizde tedavi he
kimliği, koruyucu hekimlik müessesesi geliştirileme
miştir ve onun için de Sosyal Sigortalar Kurumunun 
tedavi masraflarının kişi basma maliyeti oldukça yük
sektir. 

Yine bu arada, Sosyal Sigortalar Kurumu, ku
rum olarak bir fonksiyonunu da yerine getirememiş
tir. Mevzuat bakımmdan bu görev ayrı ayrı yerlere 
verilmiştir. 

Sakat işçilerin durumu, meslek hastalığına ya
kalanan işçilerin durumu; yani daha doğrusu rehabi
litasyon merkezleri kurmak suretiyle mesleğini kay
beden işçiyi yeni bir işe alıştırma yolunda bir gay
ret de yoktur. Bakanın bu konudaki ifadesi, beya
nı ve çıkıştan eğer bu anlamda ise takdire şayandır. 
Geç kalmış bir hizmetin Türkiye'de yapılması za
manı gelmiştir. Bir arkadaşımızın Çalışma Bakan
lığı Bütçesi görüşülürken ifade ettiği gibi, Türki
ye'de sakatlar ordusu yerine rehabilitasyon merkezle
ri kurulmak suretiyle, onlan, mesleğini kaybetmiş 
kişileri yeni işe alıştırmak, Sosyal Sigortalar Kuru
mu bünyesinde kurulacak bir rehabilitasyon merke
ziyle mümkündür. 

Bir rehabilitasyon hastanesi yahutta bölümü, üni
tesi vardır; fakat rehabilitasyon ünitesi ülkemizde 
çağdaş anlamda bu hizmetleri yapmaktan yoksundur. 
Yalnız bir işçiye bacak takmak veyahutta kol tak
mak, el takmak rehabilitasyon hizmeti değildir. 
Aynı zamanda o işçiye o takma bacakla, o takma el
le yeni bir beceri, yeni bir hizmet öğretilmesi reha
bilitasyon hizmetlerinin temelinde yatar. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Türki

ye'nin politik hayatında hükümetlerin ve bakanlann 
bir zaafına işaret etmek istemiştim. 

Sayın İşgüzar sakın alınmasınlar. Elbette, da
ha güvenoyu alalı 21 gün olan bir Hükümetin Ba
kanına tarizlerde bulunmak, sosyal güvenlik hiz
metlerinin aksayan yönlerini ona mal etmek gibi 
bir düşüncede değiliz; fakat genellikle Türkiye'de bü
yük hedefler gösterilmektedir. Tekrar ediyorum bu-
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nu, Çalışına Bakanlığı Bütçesinde de ifade ettim. 
Sayın Bakanımız da, oldukça iyi niyetli olduğun
dan hiç şüphemiz yok, mesela, son zamanlarda 
yeni yeni çıkışlarla, şimdiye kadar söylenmiş olmak
la beraber yapılması mümkün olmayan konularda 
beyanlarda bulunmaktadır. 

İDRÎS GÜRSOY (Ordu) — Ne olduğunu söyle. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADINA 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Ev hanımlarının sigor
talanması. 

Eğer, Sayın Bakan ev hanımlarının sigortalan
masından evlerde çalışan kadınları kastediyorsa, bu 
konuda "kanun var, yani yeni bir kanun çıkarmaya 
gerek yok. Her halde teknisyenleri kendisini uya
rır. Olsa olsa bu kanunun tatbik edilir bir hale ge
tirilmesi için yapılması lazım gelen hizmetler vardır. 
Eğer, hayır, gerçek anlamda ev hanımlarının si
gortalanmasından söz ediyorsa, ben en azından di
yorum ki, «Acaba başka bir dünyadan mı geldim?.. 
Türkiye öyle hale geldi ki, bütün sorunlarım hallet
ti, tarım işçilerini, orman işçilerini, köylüsünü, 
esnafını, kaçak işçisini önledi de bir ev hanımları 
mı sigorta edilecek hale geldi?..» Bundan mutluluk 
duyarım. Gerçekten eğer Türkiye'de o safhaya gel-
diysek Sayın Bakanı kutlamak ve o uğurda yapıl
ması lazım gelen hizmetlerde her türlü fedakârlığa 
hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Tekrar ediyorum: Topluma büyük hedefler gös
terip, ancak Türkiye'nin imkânlarıyla en iyisini yap
sanız dahi toplumu mutlu edemezsiniz, memnun ede
mezsiniz. Sosyal güvenlik konularında çok temkin
li, çok dikkatli konuşmak zorundayız. 

Başka bir konuya değineceğim. Yine işsizlik 
sigortası. Bilmiyorum yeni Hükümet işsizlik sigor
tasını Çalışma Bakanlığına mı verecek, Sosyal Gü
venlik Bakanlığına mı verecek; işsizlik sigortası da 
bunlardan bir tanesidir. 

Grupum adına konuşmakla beraber bir işçi yöne-
ticisiyim. Elbette işsizlik sigortasını en az diğer ar
kadaşlarım kadar ben de isterim ve büyük bir arzuy
la, büyük bir heyecanla beklerim. Ancak, Tür
kiye'de mevcut işsizlere işsizlik sigortasının uygulan
ması söz konusu değil. Ne Türkiye'nin buna bütçe
si kâfi gelir ne de bugün imkânları bu seviyededir. 
Her halde işsizlik sigortası, uygulansa uygulansa, 
(Eğer imkânı varsa ki talebimiz budur, çıkarılsın 
diyoruz) çalışmakta olan ve zaman zaman işini kay
beden, yeni bir iş buluncaya kadar geçen zaman 
içindeki olan işçilere uygulanacaktır, Yoksa, işsiz

lik sigortası her hakle Sayın Bakanın bir sürçü lisa
nıdır. «1,5 mUyon işsizimiz var. Onların ekonomik 
durumlarım gözden uzak tutamayız. Onlara işsizlik 
sigortası uygulamak suretiyle en az hiç olmazsa bu
günün şartları altında biraz daha rahat nefes aldı
racağız» gibi bir ifadesi her halde maksadım aşan 
veyahutta dar bir zaman birimi içinde söylenmiş 
bir ifade olarak kabul ediyorum. Elbette, Sayın 
Bakan bunu bizim anladığımız manada söylemiştir; 
ama burada bunu açıklığa kavuşturursa kendisine te
şekkür ederiz. 

Efendim, bir de Sosyal Sigortalar Kurumunun 
ilaç için harcadığı para küçümsenmeyecek rakamlar
dır. Bilebildiğim kadarıyla, ilaç için ilaç sanayii 
işverenlerine verdiği kâr oram 400 milyon civarında
dır. Eğer yanılmıyorsam rakam olarak, beni anla
yışla karşılayın, Sayın Bakan teknisyenlerinden al
sın bilgiyi; genellikle böyle bir civarda olduğunu 
sanıyorum. Maalesef Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ilaç fabrikası kurma yetkisini veren Kanun çıkalı 
dört seneye yakın bir zaman olduğu halde, hâlâ 
bir ilaç fabrikası kurulamamıştır. Her sene 400 mil
yonu özel sektöre adeta prim verir gibi Sosyal Si
gortalar Kurumu vermektedir. Sayın Bakanın bu 
konudaki kararlılığının devamım dilerim. Çünkü, 
her bakan geldiğinde bunu halledeceğini söylemiştir; 
fakat ne hikmetse bir süre sonra bakan bunun sö
zünü unutmuş, bazı bilmediğimiz nedenlerle, bazı 
çevrelerin baskısı diyemeyeceğim; ama her halde 
bu konuda oynadıkları rol, güç, bakanların ilaç fab
rikası kurma yönünde attıkları adımı en azından ya
vaşlatmayı sağlamıştır. 

Yine Sayın Sosyal Güvenlik Bakanının son za
manlarda üzerinde önemle durduğu ve Halk Partisi 
Grupu adına konuşan arkadaşlarımızın da büyük bir 
ehliyetle düe getirdiği konut sorunu günümüzün ana-
sorunudur. Dünyanın hiç bir ülkesinde çalışanlar v 

gelirinin yarısı kadar konut kirası vermez, konuta 
ayırmaz. Bu oran en yüksek olduğu ülkede 1/4'tür; 
ama ülkemizde çalışan bir kişi, hemen hemen bü-
yük şehirlerde gelirinin yansını konuta ayırmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Demek ki, Türkiye'de 
büyük bir konut sıkıntısı vardır ve konut açığı var
dır. Zaten Planlama Teşkilatımız da bunu bilimsel 
araştırmalar sonucu ortaya koymuştur. Türkiye'de 
konut açığı bugünkü metotla kapanabilir durumda 
değildir. 

Zaten babadan kalma metotlarla (Biz konut açı
ğını kapatamadığımız gibi) bir gün Türkiye'de orman 
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kalmaz. Artık dünyanın hiç bir ülkesinde konutta 
böylesine acımasız kereste israfı yoktur. Bizde nere
ye giderseniz gidiniz, görürsünüz, konut yapmak 
için bir kereste yığını ile karşılaşırsınız. Ormanları 
konut açığım kapatmaya tahsis edersek, birkaç sene 
sonra ortadan kaldırmamız gerekir. 

Demek ki, artık çağımızda teknolojik ilerleme o 
kadar süratle gelişmektedir ki, bugün zelzele bölge
lerinde dahi, Japonya'da 24 katlı, ağır prefabrik 
konutlar istikâmetinde çalışmalar yapılmaktadır ve 
uygulama alanına konumuştur. 

Bizde «Prefabrik» denince yanlış bir anlama var
dır. Baraka anlaşılır. Hayır, prefabrik, sağlam, 
ucuz, dayanıklı ve sıhhi konutlar anlamına gelir; 
ama ülkemizde prefabrik baraka anlamında anlaşıl
dığı için toplum tarafından da benimsenmemiştir. 
«Efendim, prefabrik istemem ben.» denmektedir. 
Eğer, Sosyal Güvenlik Bakanlığı prefabrik sistemin 
özelliklerini topluma açıklar, yararlarını belirtir ve 
bir de toplu konut politikasına öncelik verirse, ümit 
ediyorum ki, ülkemizde konut açığı kapanmaya
cak açık değildir. 

Sayın Bakanın konut politikasında Sosyal Sigor
talar Kurumunun bir kuruluşa gitmesi yolundaki gö
rüşünü yürekten destekliyoruz. Bugün kooperatifler, 
özellikle (kooperatifçi arkadaşımız var.) konut koo
peratifleri toplumda güvenini yitirmiştir. Birçok su
iistimallerin, birçok dalaverelerin döndüğü kuru
luşlar haline gelmiştir. Haklı, haksız; ama bir ger
çektir ki, konut kooperatiflerine karşı özlem ve 
eğilim azalmıştır, başarı şansları oldukça düşük 
seviyelerde kalmaktadır. Öyleyse, madem ki, fon
larını kredi olarak veren Sosyal Sigortalar Kurumu 
kendisi toplu konutu anailke olarak kabul ettiği bir 
konut politikasını, kendi bünyesi içinde kurduğu 
bir kuruluşla yürütmek zorunluğuyla karşı karşıya
dır. Bakanın bu görüşünün lafta kalmamasını, uy
gulama alanına konmasını beklemek en tabu hak
kımızdır. 

Yine, Sayın Bakanın ifadelerinden bir tanesi, 
basın mesleğinde çalışan kişilerin sosyal güvenlikle
riyle ilgili çıkan Yasanın aksaklıklarının giderilmesi 
istikâmetinde bir ifadesi vardır. Bilebildiğim kada
rıyla bu, yıpranma namı altında onların erken emek
liliğini öngörmektedir. 

Bildiğiniz gibi, 506 sayılı Kanunun ilk tatbikat- | 
larmda yıpranma yalnız basın mesleğinde değil, ağır 
ve yıpratıcı işlerde çalışanlara belirli oranlarda uy- 1 
gulamrdı, onlardan fazla prim alınırdı ve onların i 
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yaş süreleri, hizmet süreleri kısaltıhrdı. Elbette bir 
grupun sosyal güvenlik hizmetleri en iyi şekilde dü
zenlenmeli; ama adalet duygusu zedelenmemeli. Yer
altında maden işlerinde çalışan kişinin de en az ba
sın mesleğinde çalışan kişi kadar yıprandığı ilkesi 
kabul edilmeli, çalışanlar arasında ayrım yapılma
dan adaletli bir sosyal güvenlik politikası uygulan
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi sosyal güvenlik kurumlarının ayrı 

ayrı oluşunun doğurduğu sakıncaların en başında, 
bu kurumlardan maaş alan emeklilerde ortaya çık
maktadır. 

Emekîi Sandığına bağlı emeklilerin statüsü ayrıdır, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı emeklilerin statü
sü ayrıdır, Bağ - Kur'a bağlı sigortalıların emekli sta
tüsü ayrıdır. İşte en azından sosyal güvenlik müessese
lerinin tek elde toplanması bu ayrıcaîıklan ortadan 
kaldıracak, sosyal güvenlik sistemini bir esasa bağla
yacaktır. 

Bu arada, yine Hükümet içindeki bazı bakanları
mızın birbiriyle çelişen, en azından bir hükümet görü
şü olduğunu sanmadığım ifadeleri var. Yeni Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanımızın bir ifadesi : «Hasta
neler tek elde toplanmalıdır.» 

Hükümet icraatlarında, toplumun özlemlerini, top
lumun reaksiyonlarını hesaba katmahdır. Planlara 
dahi girdi bu. Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri
nin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devrine top
lum reaksiyon gösterdi. Parlamento Plandan çıkarma
ya mecbur kaldı. 

Böyle bir geçmişi olan çok hassas bir konuda, Hü
kümete danışmadan, Hükümetin genel eğilimini öğren
meden bir bakanın çok hassas bir konuyu ifade etme
si sakıncalıdır. Belki amaç olarak iyi niyetlidir. El
bette sağlık hizmetleri tek elden yönetilmelidir, poli
tikası tek elden yönetilmelidir. 

Bugün doktorların Sağhk ve Sosyal Yardım Ba
kanlığıyla Sosyal Sigortalar Kurumu arasında zaman 
zaman bir oraya akın ettikleri, bir buraya akın ettik
lerini görürüz. Neden?... Nedeni ekonomiktir; çünkü, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Full-time için ödediği 
tazminat ve ücret başkadır, iki-üç maaş ikramiyesi 
vardır. Sağlık ve Sosyal Yardam Bakanlığının yok
tur; ama bir zamanlar sosyalizasyonla ilgili konularda 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı daha fazla men
faat sağlıyordu, o zaman da Sosyal Sigortalar Kuru
mundan ayrılıp oraya gidiyorlardı, 
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Demek ki, bunun yolu illa hastaneleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına devretmek değil, sosyal 
politikada, personel politikasında, hasta bakımı poli
tikasında tek statü, tutarlı bir statünün uygulanma
sıyla mümkün, Yoksa, biz Sosyal Sigortalar Kuru
munun boş kalan kapasitelerini; hatta köylü vatandaş
larımıza bedava hizmet verilsin. Hiç bir işçinin, hiç bir 
parlamenterin buna karşı çıkacağını sanmam; ama ta
mamen işçiden kesilmiş primlerle kurulan hastane
lerin, Devletin hiç katkısı olmayan hastanelerin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devrine elbette işçi 
rıza göstermez. Çünkü, Devletin bir yükünü işçi üze
rine almıştır. Anayasa Devlete görev vermiştir, «Va
tandaşa hastalık halinde, bakıma muhtaç olduğu hal
de görevindir, bakacaksın» demiştir. îşçi bununla ye
tinmemiş, «Ben primimi vereyim, bu durumumu ga
ranti altına alayım, Devletin yükünü azaltayım» de
miş. Devletin bir kuruşu yok, siz Devletin tüm hiz
metlerinde işçinin parasıyla kurduğu hastaneleri alma
ya kalkarsanız, en azından buna reaksiyonun olacağı
nı ve reaksiyonun da haklı olacağını peşinen kabul 
etmeniz gerekir. 

Temennim şudur: Sosyal Güvenlik Bakanımızın 
Planlamayla, Sağlşk ve Sosyal Yardım Bakanlığıyla, 
Çalışma Bakanlığıyla yakın bir işbirliği, iyi bir diyalog 
içinde meselelere yaklaşımı böyle olmalıdır. Müstakil 
politikalar, müstakil demeçler, müstakil ifadeler elbet
te belki çok iyi niyetli ifadelerdir, temenni ederiz ba
şarıya ulaşması lazım gelen ifadelerdir; fakat tek ba
şına başarı şansı zayıftır. En azından böyle bir kollek-
tif anlayış sonucu ortaya çıkan görüşler, tatbik ka
biliyeti bulacak görüşlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Tunç, söz süreniz bitti. Lüt
fen bağlayınız. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — Peki Sayın Başka
nım, toparlıyorum, 

Ülkemizde sosyal güvenlik müesseselerini dağıt
mak değil, toplamak lazımdır. Ülkemizin bir gerçeği 
kabul edilmelidir. İhtiyari sigorta sistemi, (Bağ - Kur 
misali, Bağ - Kur'un geleceğinden endişe duyarım, lü
zumsuz kurulmuştur ve dağıtmayı öngörmüştür.) Eği
tim sorununu halletmemiş ülkelerde ihtiyari sigorta 
sistemleri işlememiştir. Eğer bugün Sosyal Sigortalar 
Kurumu dahi bu kadar hizmetine rağmen ihtiyari bı
rakılsın, en azından % 50ı iştirakçisi azalır. 

O bakımdan daha bir süre Türkiye mecburi sigor
ta sistemlerini uygulamak mecburiyetindedir. 

Bu arada Sayın Başkanım, müsamahanıza sığına
rak bir konuyu bağlayıp sözümü bitiriyorum. 

Avukat arkadaşlarım; yani parlamenter olup da 
aynı zamanda avukat olan arkdaşlanm beni bağışla
sınlar, anlayışla karşılasınlar en azından. 

Bağ - Kur bildiğiniz gibi, serbest meslek, kendi 
hesabına çalışan serbest meslek erbabının sosyal gü
venliğini garanti altına almak için kurulmuş bir mü
essesedir. Bakıyoruz avukatlar hala sigorta bünyesi 
içindeler ve öyle sarılmışlar ki, Bağ - Kur'a gitmek 
istemezler. Kültürlü insanlar, biliyorlar Bağ - Kur'un 
geleceğini; ama adalet duygusu zedeleniyor, bir ta
raftan adalet tevzi edeceksiniz, adaleti savunacaksı
nız; diğer taraftan esas tamamen kendiniz için ku
rulmuş Bağ - Kur'a gitmeyeceksiniz, esas orada si
gortalı olmanız lazım gelir, «İlla sigortada kalaca
ğım» diyeceksiniz. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Serbest 
meslek değil efendim, amme hizmeti görüyorlar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müsaa
de buyurun. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — Efendim müsama
hanıza sığınarak söyledim, beni bağışlayın, ısrarlı de j 

ğilim; ama b!zim nazarımızda kendi hesabına çalışı
yor, hizmet herkese. Bugün sendikalar da amme hiz
meti görül'. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Kanunlar 
söylüyor, «Kamu hizmeti» diyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA HALİL TUNÇ (Devamla) — Efendim, tamam, 
elbette kanun vermiş bu hakkı. 

Efendim, görüyorsunuz işte, en ufak bir şeyde, 
adalet duygusunu zedeliyorsunuz, tahammülünüz yok. 
Rica ettim ben, ısrarlı da değilim; ama derhal... 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — «Adalet 
duygusunu zedeliyor» diye yanlış ifade ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin efendim, ri
ca ediyorum. 

Buyurun Sayın Tunç,, 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — İşte Türkiye böyle 
beyler. Türkiye maalesef böyle, bir fikir hürriyetinden 
bahsederiz, fikirlere saygıdan bahsederiz, fikrim yan
lış da olsa burada... 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Kanunlar 
söylüyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 

— 561 — 
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CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — Burada bağırmaya 
çağırmaya gerek yok, burada fikrimi söylüyorum. 
Kabul edersiniz yahut etmezsiniz; fakat dokundunuz 
mu, kıyametler kopuyor, işte böyle adalet olmaz. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Ne kıya
meti, kanun söylüyor bunu efendim, ben söylemiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, hatip 
fikrini söylüyor, rica ediyorum. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — Biz de başka hirşey 
söylemiyoruz. Daha o zaman Bağ - Kur çıkmamıştı. 
Avukatlar sigortaya girdiğinde Bağ - Kur yoktu. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Avukatlık 
Kanunu, avukatlığa «Kamu hizmeti» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan rica ediyorum efen
dim, siz idareci üyesiniz beyefendi. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — Şimdi, Bağ - Kur 
çıktı, yeriniz Bağ - Kur diyoruz. Niye alınıyorsunuz?. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tunç. 
Sayın üyeler; gruplar adına görüşmeler bitmiştir, 

kişisel görüşmelere geçiyoruz. 
Söz sırası Sayın İskender Cenap Ege'dedir. Sayın 

Ege?... Yoklar. 
Sayın Sabahattin Savcı?... Yoklar. 
Sayın Naîbanîoğlu?... Buradalar. 
Buyurun Sayın Naîbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym 
Başkan, sayın senatörler, hepinizi saygıyla selâmla
rım; 

Birkaç konu üzerinde görüşlerimi sunmak için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Birisi, Sosyal Sigortalar Kurumunun alacağı olan; 
yani tahakkuk etmiş de alamamış, alacağı birikmiş 
olan primler konusu. Bu prim alacaklarının topla
mamın zannederim 4 - 5 milyar olduğu söyleniyor. 
Önemli bir miktar. Bu prim alacaklarının tez elden 
tahsil edilme yolları aranmalıdır kuşkusuz. Ancak, 
bu prim alacaklarının tahakkuklarında oldukça ada
letsizlikler de vardır. İlk önce, bu konuda Kurum 
tamamen tek yönlü bir uygulama formalitesi içinde
dir, yani nalıncı keseri gibi daima kendisine yont
maktadır. 

İnşaat türleri için öngörülen prim yüzde oranları 
saptamalarında adaletsizlikler vardır. Teknik olarak 
bîı' binada yüzde 15 - 20 oranında hesaplanacak iş

çilikler, Kurumca yüzde 20 - 26 oranında işçilik ola-
saptamr. İnşaat türlerine ve özelliklerine göre bu 
işçilik oranlan yeniden etüt ile düzenlenmek gerek
lidir. 

Ayrıca, bu işçiliklere göre, mesela bir inşaatın 
yüzde 26'sı işçiliktir der ve bu işçiliğin de yüzde 20'si, 
26'sı prim olarak alınır. Bunda da bir haksızlık 
olsa gerek. Kurum, savruk yaürım yapıp, kabarık 
kadrolarla çalışıp, işçi emeklilerinin emeklilik maaş
larım ödeyemez duruma düştükçe, bu prim oranları 
da tabiatıyla bir gün yükselir. 

Bu konuda ikinci husus; prim borcu tahakkuk 
eden müteahhitlere uygulanan ceza ve faizleri konu
sudur. Hele insafsız ölçümleme uygulamalarından 
sonra cereyan eden tarz içler acısıdır. Bu konuya 
geçen yılki bütçe konuşmalarında değinmiştim. Müte
ahhide, senin yüz bin lira prim borcun vardı denir 
bir iş sonunda. Bu tebliğ bir yıl soma, iki, üç yıl 
sonra da yapılabilir. İlk ay için yüzde 10 ceza, son
raki her ay için yüzde 2 ceza tahakkuk ettirilir. Bir 
yılda ilk ay için 10, diğer 11 ay içinde ikişerden 22 
olduğuna göre yüzde 32 ceza biner. Üç yıl geçmişse, 
32 + 24 + 24 = 80; yüzde 80 oranında borç artar. 
Bu yüz bin lira, 180 000 lira olur. Bir de bunun 
üzerine üç yıllık faiz biner ki, mümkünse altından 
çık. Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacakları 
bu yüzden ödenemez veya alınamaz duruma gelir. 
Bu arada, ödeme gayretine düşen müteahhitler de 
piyasadan silinip giderler. 

Ben müteahhit müessesesini ve müteahhhitleri 
müdafaa ediyor değilim. Zaten bu müessese, çarpık 
bir uygulamanın ortaya koyduğu bir müessesedir ve 
bugün de bu müteahhitlik müessesesi artık çıkmaca 
girmiştir. Eğer milyarlara varan alacakları tahsil et
mek istiyorsak buna bir çözüm bulmalıyız. Madem 
ki, çarpık düzenin bir müessesesi olarak bu müteah
hitlik müessesesi vardır, bu müessesenin bugüne 
kadarki uygulamada içine itilmiş olduğu çaresizliği, 
yanlışlığı da düzeltmemiz gerekir. 

Çare ne?.. 1974 yılında çıkarılan Af Yasasında, bu 
prim borçlarının, ceza ve faizleri miEctarîan af kap
samına alınmıştır. Acaba, bu maddenin müddet 
kapsamını yeniden bir ek kanunla veyahutta af ya
sasıyla 1 Mart 1978'e kadar uzatıp ve artık bu son
dur, cezanızı, faizinizi bağışladık, ama ana para
nızı, bilfarz altı ay sonraya kadar öderseniz iş bite
cek denir, ondan sonra da artık borcu olan müte
ahhit cezasını çeksin denemez mi? Zannediyorum 
ancak bu şekildedir ki, ba borçlar alınabilir, tahsil 
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edilebilir. Aksi takdirde bu iş sürüp gider. Bilmi
yorum, Sosyal Sigortalar da primlerini tahsil ede
bilir mi veya ne ölçüde edebilir? Bu, incelemeye 
değer bir konudur. 

İkinci hk konu; Avrupa'da ve diğer dış ülke
lerde çalışan işçiler konusu. Bu işçilerimizin bazı 
sorunları için Sayın Bakanımızın bazı girişimlerde 
bulunduğunu geçenlerde televizyonda izledim; çok 
olumlu konular, kendilerine başarılar dilerim: ancak 
Avrupa ve diğer dış ülkelerdeki işçilerimiz 1 milyon 
ise, dışarıya çalışmaya gitmek isteyenlerin sayısı 
3 - 4 milyondur zannediyorum. Gitmiş olanlardan, 
3, 5, 8, 10, 12, 15 yıldan beri ve belki de daha çok 
yıldan beri dış memleketlerde çalışanlar var. Bu 
konu her haMe Çalışma Bakanlığının konusu, ama 
o Bakanlık Bütçesi sırasında konuşmak fırsatını bu
lamadım, bu şekilde her halde Çalışma Bakam du
yarsa ilgilenir ümidindeyim ve tabii Sosyal Güvenlik 
Bakanımızı da belki ilgilendiren yanı vardır, arz ede
ceğim. 

Bence, dış ülkelerde çalışma süresi, örneğin beş 
yıla indirilmelidir kesin olarak. Yani kısaltılmalı, 
ancak askerlikten önce gitmiş olanlar için zaten bir 
kanun var, 29 yaşma kadar kalacaklardır. Bunların, 
29 yaşsnda yurda dönüp askerliğini yaptıktan sonra 
bir daha gitmeîerine izin verilmemelidir. Beş yıllık 
süre, çok yeterli bir süre tavanıdır. Oraya giden ve 
çalışan her işçinin, eğer tutumlu ise geldiğinde ken
disini kurtaracak bir maddi birikimi de olabilir. Bun
dan fazla kalması, manevi değerlerinin yitirilmesine 
de sebep olacaktır, milli vasfının kaybolmasına da. 

Ben, beş yıl sonra dönme koşulu getirilirse, yıllar
dan beri dış ülkelere gitmek için sırada bekleyenlere 
de gitme olanağı sağlanmış olur kanısındayım. Av
rupa'ya gitmek, orada çalışmak, hem görgü hem 
maddi bir kazanç sağlıyorsa, bu suretle çok sayıda 
kişiye, işçimize böyle bir olanak sağlamak suretiyle 
daha çok ülke yararı sağlanmış olur kanısındayım. 

Sonra, halihazırda dahi dış ülkelerde çalışanlara 
bu beş yıl koşulu uygulanırsa, dövizlerini de getirmek 
(Mecburen ödeneceği için) imkânı da sağlanır, mem
leketimiz de faydalanır. 

Bu beş yıl koşulunu, yurt dışında görevlendirdi
ğimiz her kademedeki memura, yani büyükelçisin
den, konsolosundan, kâtip, odacı, kapıcısına kadar 
her kamu görevlisine de uygulamayı yine öneriyo
rum. Bu önerimi her halde Başbakan ve Hükümeti
nizin diğer üyeleriyle görüşürsünüz Sayın Bakanım. 
Eğer tutarlı bir öneriyse göze almanızı, önem verme
nizi saygıyla istirham ediyorum. 
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Bu saatte beni dilediğiniz için teşekkür eder, say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Neşet Akmandor, buyurunuz efendim. 
NEŞ'ET AKMANDOR (Bolu) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1978 Mali Yılı 

Bütçesi üzerindeki kişisel görüşlerimi açıklarken, Sa
yın Bakan, Bakanlığın değerli mensuplarım ve sizleri 
saygıyla selâmlarım. 

Türkiye, yılda 800 bin kişi artarak 42 milyona ula
şan bir ülkedir. Bu ülkenin nüfusu, demokratik bir 
analizden geçirildiği zaman, yaş grupları itibarıyla üç 
grupta özetlenebilir: 0 -14 yaş arasında bulunan nü
fus yüzde 41'i teşkil etmektedir. 15 - 64 yaş arasın
daki grup ise, yüzde 55'i, 65 yaşından yukarı olan yaş 
grupu yüzde 4 olmaktadır. Bu gruplar içerisinde Ba
kanlığın bütün çalışmaları, her üç grupu da ilgili ol
mak üzere çeşitli kurumlarıyla kendini göstermekte
dir; ama gecenin bu geç saatinde ve sürenin çok kısa 
olması nedeniyle birinci grup üzerinde duramıyorum. 

İkinci grup; yani asıl çalışan kitleyi besleyen yaş 
grupu 15 yaş ile 64 yaş arasındaki grup ve 65'den yu
karı emekli yaşı grupu sosyal güvenlik çalışmalarının 
önemli bir kesimini kapsar. Aslında ikinci grup, yani % 
55 oranında olan ası! çalışan kitleyi teşkil eden grup 23 
milyon civarındadır. Bu grup yeni kuşaklarla çalışma 
hayatına ydda 300 bin kadar yeni çalışma iş gücü 
katar. Böylece 1977 yılında çalışan işgücü arzı 14 mil
yon 877 bini bulmuştur. Buna karşın işgücü fazlası, 
yani işsiz sayısı iki milyon civarındadır. 

Böylece çalışma hayatında bulunan 14 -15 mil
yonluk nüfusun işgücünün her sene sosyal güvenlik 
bakımından büyük problemleri vardır. Bu kitleyi gü
venlik çatısı altında tutan çalışmalar 1866 yılında 
başlar Türkiye'de; yani hemen hemen yüz yıllık bir 
mazisi vardır. İlk defa çatısı altına memurları alır, 
1866 yılında subaylar dul ve yetimlerini içine alan 
bir sandık kurulmuştur. Bundan sonra, 1880'de mül
kiye memurları dul ve yetimlerini güvence altına 
alan ikinci bir kuruluş görülür. Sırasıyla bundan 
sonra Cumhuriyet devrindeki sosyal kurumlar yer 
almaktadır. 1930 yılında ilk defa bu iki sandık bir
leştirilerek tek bir kurum altında sosyal hizmetler 
halka sunulmaya başlamıştır. Bundan sonra tekrar 
bir dağınıklık devresi sürer gider. 1934 yılında Dev
let Demiryolları memurları; 1936 yılında Tekel me
murları; 1937 yılında Devlet Denizyolları memur
ları; yine 1937 yılında başka bir kanunla Ziraat Ban-
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kası memurları, 1938'de Merkez Bankası, 1939'da 
askeri fabrikalardaki memurlar ve işçiler, 1941'de 
belediyeler ve İller Bankası, 1942'de ekonomik ku
rullar, 1947'de de öğretmenler sosyal güvenlik ku
rumlarının koruyucu çatısı altına alınmışlardır. 

Böylece dağınıklık gösteren bir dönemden sonra, 
1950 yılında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ku
rulur ve hepsini bir arada toplar. Böylece Emekli San
dığıma memurları kendi bünyesi içerisinde toplan
masından sonra, asıl açıkta kalan bir grup daha var
dır, yevmiye ile çalışan işçiler. 

İşçiler ilk defa emekli olmanın dışında asıl önemli 
bk durumda Sosyal Sigortaya iş kazaları meslek has
talıkları, analık sigortası ile 1946'da kavuşurlar. 1950 
yılında yaşlılık sigortası, 1957 yılında sakatlık sigor
taları kapsam dahiline girer ve nihayet 1965 yılında 
506 sayılı Kanunla bütün çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kurumunun şemsiyesi altında toplanırlar. 1971 yı
lında da esnaf ve sanatkârlarla bağımsız çalışanla
rın Sigortalar Kurumu, yani Bağ - Kur kurulur. 

Böylece bugün sosyal sigortalar yönünden çalı
şsalar ister memur, emekli veya serbest, bağımsız 
çalışanlar olsun her biri üç ayrı çatı altında toplan
mışlardır. Bunların bugün üyeleri korudukları kişi
ler Emekli Sandığında bir milyon civarında Sosyal 
Sigortalarda 1 milyon 990 bin, Bağ - Kur'da 870 bin 
olmak üzere yaklaşsk olarak 4 milyon kişi emeklili
ğe sosyal sigortalara kavuşmuş bulunmaktadır. Bun
ların çocuklarım ve ailelerim düşünürsek, daha büyük 
bir yekûn tutar. Sosyal Sigortalarda ba aile çocuk 
ve eşleriyle birlikte 5 milyon 700 bin civarındadır. 

Şimdi tekrar yeni bir döneme gelmiş bulunuyoruz. 
Bu dönem bu üç farklı kuruluşun tek bir çatı altında 
topîanmasıdır. Bu ilke, ilk defa birinci planda öne 
sürülmüş, yazılmış olmasına rağmen bugüne kadar 
yerine getirilmemiştir. Fakat ilk olarak evvela bunla
rın tek hk Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında 
toplanmalarına ihtiyaç vardır. Bundan sonra da bun
ların dışmda hizmeti 6 000 kişiye götürülen 11 adet 
sandık vardır. Asıl konu da budur. 6 000 kişi bugün 
tam emeklilik hizmetlerinden zamanında yararlana
mamaktadırlar; bunlar şu sandıkları içine alır. Bi
rincisi özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı. Bu 
küçücük kurum dağımk kişileri içine alır ve 3348 ki
şiye emekli maaşını verir. 

BAŞKAN — Sayın Akmandor söz süreniz bitti 
efendim lütfen bağlayınız. 

j NEŞ'ET AKMANDOR (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

I İkincisi Vakıflar Genel Müdürlüğü 383; üçüncüsü, 
I Orman Genel Müdürlüğü 352; Beden Terbiyesi 1 ki

şi. Böylece gidiyor 11 sandık. Üniversiteler var; İs-
I ianbul Teknik Üniversitesi 7 kişi. Bunların toplamı 

6 000 kişi. Aslında bunların Emekli Sand:ğsna bağ
lanması keyfiyeti Meclislere bir kanunla getirilmiş 

I olmasına rağmen, kanunlaşamamış duruyor. Bunun 
sebebi Emekli Sandığı bir yıllık maaşları toplamının 

i 10 yıllık tutar m peşin olarak yatırılmasının kanuna 
I koyduğu için olamıyor. Halbuki, bu küçücük kuru-
I hışlar emeklilerin son kömür yakacak yardımım dahi 
I verememektedirler. Bu durumda bulunan müessesenin 
| 10 yıllık peşin parayı da yatırması mümkün değildir. 
I Bakanlıktan ricamız, bu kanunun biran evvel ge-
I tirilmesini sağlamalarıdır. 

I İkinci önemli husus; tek çatı altında birleşmek
tir, birleşmeyi sağlamaktır. 

I Sosyal güvenlik hizmetlerinin Cumhuriyet Halk 
Partisinin muhtelif devirlerinde ilk önde ele alman, 

I gerçekleştirilen birer atıhm olduğunu unutmazsak, 
I bu Cumhuriyet Hükümetinin de, Ecevit Hükümetinin 

de bu yönde önemli bir adım atacağına güvenerek, 
I 1978 mali yılı bütçesinin Bakanlığa ve bütün Millete 

yararlı olmasını, hayırlı olmasını diler, saygıyla se
lamlayarak sözlerime son veririm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akmandor. 
Sayın üyeler, 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1978 mali yılı Büt-
1 çesi üzeriiîdeki görüşmeler bitmiştir. 

Söz sırası Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hilmi 
j îşgüzar'da. Buyurun Sayın Bakan. 
I Sayın Bakan, söz süreniz 25 dakikadır, gözönün-

de tutulmasını rica ediyorum. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop Milletvekili) — Sayın Başkan, çok de
ğerli senatör arkadaşlarım; 

Bakanlığımızın 1978 mali yılı Bütçesi münasebe-
I tiyle burada olgun, özgürlükçü demokrasi içerisinde 

gerçekçi görüşlerini yansıtan muhterem grup sözcü
lerine ve kişisel görüşlerini ifade eden değerli senatör 

I arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

I Her şeyden önce şunu ifade edelim ki, Sosyal 
I Güvenlik Bakanlığının görevi hükümetlerin programı 

içerisinde yer alan politikayı yürütmektir. Biz, Sos
yal Güvenlik Bakanlığı olarak Cumhuriyet Hüküme-

I tinin kuruluşunda hasırlanan ve Yüce Meclislerden 
j geçen, okunan programlarım yansıtır şekilde basında, 
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televizyonda, bizimle münasebet kuran kamu kesim
lerinde beyanatlarımızı bu Hükümet programı sınırı 
içerisinde yaptığımızın kabul edilmesini bilhassa is
tirham etmek isterim, 

Tabii Senatör Sayın Sami Küçük Beyefendi ve 
daha sonra Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sa
yın Ragıp Üner, Cumhuriyet Halk Partisi adına 
konuşan Sayın Abdullah Köseoğlu ve Kontenjan Se
natörleri adına konuşan değerli Sayın Halil Tunç 
arkadaşlarımın ve kişisel görüşlerini ifade eden de
ğerli Senatör arkadaşım Hilmi Nalbantoğlu ve Sayın 
Üye Neş'et Akmandor'un birleştikleri tek nokta; bi
zim de katıldığımız tek nokta, tüm sosyal güvenlik 
müesseselerinin bir çatı altında toplanmasıdır. Bu 
hususta kendilerinin burada bize cesaret veren ifade
lerini olumlu karşılıyoruz ve çalışmalarımıza bu yön
de hız vereceğimizin kabulünü istiyoruz. 

Her şeyden evvel şunu arz edelim ki, sosyal gü
venlik şemsiyesi altına ne kadar çok sayıda çalışan
ları alabilir isek, o devlet, sosyal hukuk devleti diyo-
mz Anayasaya göre, Anayasaya, Anayasanın hü
kümlerine o kadar saygılı, o kadar yaklaşmış oluruz. 
Bunlar, hepimizin de takdir buyuracağı veçhile, bir 
memleketin ekonomik ve mali güçleriyle ilgili bir 
mese'edir. O yönden, Avrupa'da canlı hayvan
larım dahi sigortaya kavuşturulduğu bir dönemde, 
Türkiye'de çalışan, gerçekten hayatlarını kaderlerine 
terk etmiş olan insanların da, bağımsız çakşan kişi
ler gibi muayyen primlerini ödemek suretiyle onların 
da sosyal güvenceye kavuşturulması kadar tabii bir 
hak olamaz. Bu yönden biz, tüm ev kadınlarının 
Bağ - Kur Yasasında yapacağımız bir değişiklikle 
Hükümet programı içinde kalmak kayıt ve şartıyla 
bunların da sosyal güvenceye kavuşturulacağını te
min edeceğiz; çalışmalarımız son safhaya gelmiştir, 
yakında Bakanlar Kuruluna intikal edecektir. 

Değerli arkadaşlarımın ifade buyurdukları ve üze
rinde durdukları dış ülkelerde çalışan işçilerin sosyal 
güvenceye kavuşturulmasını öngören kanun tasarısı, 
Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir, ilk toplantısı dün 
yapılmıştır; yarın saat 10'da son toplantısı yapıl
dıktan sonra imzalanarak, süratle Yüce Meclislere 
gelecektir. Bu şekilde, Avrupa'da ikili anlaşmalara 
göre çalışan tüm işçilerimizin sosyal güvenceye ka
vuşturulması bu yasaya göre teminat altına alınacak
tır. Almanya'da 65 yaş emeklilik yaşı olmasına rağ
men, bizim yasalarımız, kadınlar için 50, Sosyal Si
gortalar Kurumunda, erkekler için 55 yaşını esas 
alan yasa, bu şekilde getirilmiştir. Bu suretle Alman-
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ya'da ve diğer ülkelerde çalışan işçilerimizin sigorta 
primlerim döviz olarak ödemek kayıt ve şartıyla, ora
da çalıştıkları süreler ne olursa olsun, onların da üç 
sene içerisinde eşit taksitlerle borçlarını ödemek su
retiyle geçen süreleri sosyal güvence için sayılacaktır 
ve 55 yaşına geldiği zaman Türkiye'de çalışan tüm 
işçiler gibi onlar da sosyal güvenceden istifade 
ederek, emeklilikten istifade ederek hayatlarını ga
rantiye bağlayacaklardır. 

Bağ - Kur'daki kadınlar için 55, erkekler için 60 
yaşını Sosyal Sigortalar Kurumundaki duruma 
getirici kanun tasarısı ev kadınları, sporcula
rın sosyal güvenceye kavuşturulmasını öngören 
yasa hazırlanmıştır. Demin biraz önce arz ettiğim 
gibi, bir hafta içerisinde bu da Meclislere gelecek, 
aradaki fark kaldırılacaktır. 

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının, 
bizim Sosyal Güvenlik Bakanlığının dışında olması 
nedeniyle, memur emeklilerle, Emekli Sandığına 
bağlı kuruluştaki çalışan memurlarla işçi statüsüne 
tabi olan kişiler arasında gerek ücret politikası bakı
mından, gerekse sosyal hizmetler bakımından ve 
emeklilik yönünden farklılık vardır, bu gerçektir, 
bunların telifi cihetine Hükümetimiz gidecektir. 

Muhterem senatörler; 
Zamanınızı almadan, kısaca, bir iki noktaya te

mas etmek istiyorum. 
Sanatkârlarla ilgili kanun tasarısı da yarın saat 

10'da Sosyal Güvenlik işlerini tedvire memur bir 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı arkadaşımızın 
başkanlığındaki yapacağımız toplantıda son şeklini 
alacaktır. 

Onun ötesinde, işçi emeklilerine yönetime katılma 
hakkım tanıyan ve işçi emeklilerine konut kredisini 
imkân içerisine sokan yasa da yann bu komisyonu
muzda görüşülecek, o da en az bir hafta içerisinde 
Yüce Meclise sevk edilecektir. Bu şekilde, esas fiilen 
çalışan, grev imkânlarını, toplu sözleşme haklarını 
güç olarak, kuvvet olarak elinde tuturak haklarını 
alan işçilerin ötesinde tüm haklarını kaybetmiş olan 
işçi emeklilerinin mağdur edilmemesi için onlara ko
nut kredisinin verilmesi ve yönetime iştirak etmesi 
ve onların hakikaten artan hayat pahalılığı karşısın
da bir bareme dayalı, hayat pahalılığına paralel, 
maaşlarının artırılmasını öngören yasamızın da işte, 
arz ettiğim gibi yann görüşüleceğini burada söyle
mek isterim. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ -
Kur, onun ötesinde İYAK, MEYAK, OYAK ve di-
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ğer sandıkların tüm bir çatı akında toplanması ka
dar tabii bir şey yoktur, bu Hükümetin politikasıdır. 
Bunun gerçekleştirilmesi hükümetlerden önce Yüce 
Meclislerin işidir. 

Sayın Halil Tunç arkadaşım, burada bazı konuş
malarımızın büyük laftan ibaret olduğunu buyurdu
lar; ben, OMU saygıyla karşılıyorum. Esasında biz 
Anayasada yer alan maddelerin ve onun ışığında 
tanzim ve tertip edilmiş olan Hükümet programında 
yei' alan hususları burada da her yerde de söylüyo
ruz. Bunların gerçekleşme oramnda Hükümetin ba
şarıya ulaşacağı inancını taşıyoruz. Eğer biz büyük 
laftır diye hadiseler üzerine gitmeyecek isek, o za
man Anayasada yer alan ve Devlete yükümlülük 
bahşeden, emir veren hükümlerini bugün kabul et
memek gerekir. Biz o hükümlerden cesaret alarak, 
o hükümlerin gerçekleştirilmesini, hükümetlerin de
ğil devletlerin işi olduğuna inanıyoruz, o şekilde mü
cadele yapıyoruz. 

İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili bendeniz ba
sma yaptığım beyanatta, hatta Karma Bütçe Komis
yonunda söylediğim, arkadaşlarımın soruları üzerine 
söylediğim cevap şöyle idi; her halde bu yanlış anla
şıldı. «İşsizlik Sigortası Kanununun bir Çalışma 
Bakanlığı ve Hükümet meselesi olduğunu, Bakanlı
ğımı ilgilendiren bir mesele olmamakla beraber, Ça-
Iişma Bakanlığı ile birlikte bu konu üzerinde Hükü
metin bir problemi olarak ele alınacağım» beyan 
ettim. Onun ötesinde herhangi bir şey söylediğimi 
hatırlamıyorum. Eğer, öyle bir şey varsa burada 
tavzih etmek isterim. 

pılacaktır. Bunların bir günde, birkaç günde olması 
mümkün değildir. 

Bazı konular vardır ki, tamamen yasal konular
dır, bazı konular vardır ki, gerçek üzerine gitti
ğiniz zaman, bazı kuruluşları, bazı kişileri, bazı ba
sın mensuplarını karşınıza alabilirsiniz. Biz bunları 
da bilerek konuşmalarımızı ona göre yapıyoruz. 

İlaç sanayii meselesi mutlaka gerçekleşecektir ar
kadaşlar. Altı sene önce kanun çıkmış, yerine getiril
memiş; biz Hükümet olarak bir aylık dönemimiz 
içerisinde bunun üzerine eğilmişiz ve İstanbul'da alı
nan yeri görmüşüzdür. Bugün, bir gerçektir ki, 
Türkiye'de ortalama Kurumun 1976 - 1977 yılların
da ilaca sarf ettiği para, (kesin olarak söylemiyorum) 
600 - 700 milyon lira arasındadır. 

Bunu biz masrafın büyüklüğü ve küçüldüğü ola
rak değil, ilaç sanayimin Devlet eli ile büyük işçi 
kesimine, çalışanlara, emeklilere hizmet etmek hede
finin doğru olduğu inancım taşıyoruz ve özel sek
töre de rekabet ve kaliteli ilaç imal e toe yönünden 
de faydalı olacağı inancını taşıyoruz. 

Bugün, hastanelerimizde yaptığımız toplantılarda 
başhekimler ve başhekim muavinleri ile yaptığımız, 
idarecilerle yaptığımız toplantıda şunu gördük ki, 
bugün röntgen filminin sukmtısı vardır. Kızılaya ve
rilmiştir; Kızday özel doktorlara daha çok vermek
tedir, büyük sağlık servislerine, büyük hastanelere 
ise çok cüzi filmler vermektedir ve trn yüzdende bazı 
acil vakalarda film bulunmamakta, tedavi ve teşhiste 
zorluk çekilmektedir. O yönden biz yetkili ve de
ğerli Bakanlık mensuplanııa bir röntgen film sana
yiinin yine Sosyal Sigortalar Kurumu ve dışarıda 
çalışan işçilerimizin dövizlerinden de istifade etmek 
suretiyle, bir sanayinin kurulmasının yerinde olaca
ğının kanaatine vardığımız için bu hususta da çalış
maya girmiş bulunuyoruz. 

Bunu söylemek, bu meselenin üzerine gitmek ve 
teşhis koymaktır. Bizim Bakanlığımız bugün teşhisini 
koyduğu meseleleri, kamuoyuna açıklamakta, tedavi 
yollarım Hükümet olarak, Meclis olarak arama yo
lunu seçmektedir. Biz, bunu bu şekilde anlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Değerli üyelerin ve sözcülerimizin ifade buyur

dukları prim borçlan vardır. Bunun miktan dört 
milyarı bulmaktadır. Bir milyar küsuru kamu kesi
minin borçlandır, belediyelerin, işveren olarak prim 
borçlandır. Diğerleri ise, Özel sektörün borçlandır. 
Bunun üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 

Gerçekler şudur ki, ilk ay için % 10 faiz alın
makta o aydan itibaren beş ay °/0 2,5 üzerinden faiz 

Muhterem arkadaşlar; 
İşçilerimizin çeşitli sorunîan vardır; tedavi me

selelerinden de bahsettiler. İşçi kesimini ügilendir-
diği için arz etmek isterim. 

Bugün sağlık hizmetlerinin çok iyi bir şekilde yü
rütülebilmesi için, Bakanlığımız elinden gelen bütün 
imkânlarını seferber edecektir. İşçilerin sağlığım, 
sıhhatini korumak Devletin görevidir; tüm vatandaş
ların sağlık ve sıhhatini korumak Devletin görevi
dir. Onunda ötesinde âcil hallerde bütün vatadaşlar 
sigortasız dahi olsa, müracaat ettikleri takdirde Sos
yal Sigortalar Kurumu hastanelerinin buraya müda
hale etmesi için talimatın verildiğini, daha önce arz 
etmiştim. Biz bunu daha iyi geliştireceğiz, esasında 
tedavi hekimliğinin zor olduğu, külfetli olduğu, mas
raflı olduğu gerçeği ortadadır. Bunun koruyucu he
kimliğe doğru kaydırdması üzerinde Bakanlığımızca 
yetkili arkadaşlara talimat vermiştir, hazırlüdar ya-
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alınmakta, yedinci aydan itibaren de % 5 gibi cüzi 
bir faiz alındığı için arkadaşlarımın ifade buyurduk
ları gerçek % 5 çok düşük olduğu için, işverenler 
primlerini ödememekte, faizleri ödemeyi kendileri 
için daîıa faydalı görmektedir. Bu konu üzerinde 
Hukuk Baş Müşavirliğine talimat verilmiştir, Genel 
Müdürlüğümüze talimat verilmiştir; bunun çıkar 
yolu aranacaktır, aranmaktadır. Bu hususta, zaman 
zaman kamuoyuna ve yüksek huzurlarınızda heyeti
nize bilgi verilecektir. 

Değerli senatörler; değerli Sayın Başkanım. 
Kimsesiz, bakıma muhtaç çocukların durumu 

gerçekten Devlet sorunudur. Bu konu üzerinde de 
duruyoruz. Bunların bir müesseseye daha iyi bir 
şekilde bağlanması hususunda, daha önceki konuşan 
değerli sayın senatör arkadaşlarımında ifade buyur
dukları gibi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Çalışma Bakanlığı ile, konut meselesinde İmar ve 
İskân Bakanlığı ile temas halindeyiz. 

Bilhassa, Bütçenin gelişi asayiş ve emniyetle ilgili 
Bakanlar Kurulunun ve bakanların çalışmaları nede
niyle, bu kısa dönem içerisinde şahsen bizim Bakan
lığımızı ilgilendiren beş - altı tane öncelik taşıyan, 
ivedilikle ele alınması gerekli kanun tasarısını hazırla
mış ve Yüce Meclise sunulmak üzere Bakanlar Kuru
luna vermiş bulunuyoruz. 

Sporcularla ilgili, bir de imamlar ki, bu maliyeyi 
ilgilendirdiği için yasayı biz hazırladık, Maliye Bakan
lığına takdim ediyoruz. 20 bini bulan imamların da 
sosyal güvenceye kavuşturulması meselesi, aynen 65 
yaşını bitirmiş kişilere verilen imkânlar gibi, 20 bini 
bulan imamlara da köy bütçesinden ücret alan, fa
kat Sosyal Sigartaîar Kurumuna bağlandığı takdirde 
primi her ay 800 lirayı bulan; esasında orman içinde 
ve Orta Anadolu'da köylerin bütçesinin yıllık tutarı 
500 lira olduğuna göre, bunun bu şekilde karşılanma
sı mümkün olmadığından aynen 65 yaşmdakilere ta
nınan haklar gibi, bir hak tanıyan yasayı hazırladık. 

Her sene iki bin ila dört bin kadro imamlar için 
çıkarıldığına göre, bunları eğer yasaîaştınrsak 65 ya
şındakiler gibi ücrete bağladıktan sonra, her yd verilen 
imam kadrosu ile bunları tashih etmek ve tasfiye edi
lemeyen 3-5 bin kişi de 65 yaşını bitirdiği zaman za
ten o yasadan istifade etmek suretiyle bu yasadaki 
haklarını kaybedecek, ondan istifadeye başlayacak
tır. 

Bağ - Kur'da kredi imkânları ile Sosyal Sigortalar 
Kurumundaki kredi imkânlarının arasındaki farkı ka
patıcı tutum içerisine girdik. Biliyorsunuz ki, Sosyal 

Sigortalar Kurumu, konut kredisi olarak 250 bin lira 
vermektedir. Memurlar hiç kredi alamamaktadır. Me
murlarla işçiler arasında lehte ve aleyhte çeşitli fark
lılıklar vardır. Esasında, Devletin görevlerinden, Hü
kümetin görevlerinden biri de çalışanların arasındaki 
uçurumu ortadan kaldırmaktır, telif etmektir, vicdan
ların tasvip edebileceği şekle sokabilmektir. Bu yön
den Cumhuriyet Hükümeti, memur ve işçi ayrımı üze
rinde de durmaktadır; bunu da burada ifade etmek is
tiyorum, en iyi şekilde çıkarılması için çalışmaktadır. 
Çünkü, benden önce konuşan grup sözcüleri bu konu
ya temas ettikleri için arz ediyorum; işçi memur ay
rımı mutlaka halledilmelidir, huzursuzluk giderilmeli
dir. 

«Sosyal savaş» dedikleri çalkantı, ancak çalışanlar 
kesimi arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması ile 
mümkün olacağım takdir edersiniz. Bu yönden, Bağ -
Kur Yasasında da bazı değişiklikler yapıyoruz ve Bağ -
Kur'un yetkilerini kullanmak suretiyle konut kredileri
ni 100 bin liradan 150 bin liraya, işyeri kredilerini de 
125 bin liradan 175 bin liraya çıkarmış bulunuyoruz 
ve 1 Şubat 1978'den itibaren geçerliliğe kavuşmuştur. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Her türlü sorularınızı cevaplandırmak için hazır 

bulunduğumu ifade etmek istiyorum. Esasında, bi
zim gücümüz sizden gelmektedir; yani tecrübeli sena
tör arkadaşlarım ve milletvekili arkadaşlarımın yapa
cakları acı da olsa, tatlı da olsa tenkitlerini değerlen
dirmek, onların görüşlerinden istifade etmek en bü
yük prensibimizdir. Bu yönden biz, burada konuşan 
arkadaşlarınla en derin şükranlarımı Bakanlığım adına 
sunmak istiyorum. 

Konut meselesi: İmar ve tskân Bakanlığı ile Arsa 
Ofisi üzerinde durulmaktadır. Dünkü Bakanlar Kuru
lunda, bu meselede İmar İskân Bakanlığının ileri saf
halarda bulunan çalışmaları, bizim yetkililerle işbir
liğine varan görüşümüz neticesinde ele alınacak uydu 
şehir sitelerinin kurulması için her türlü arsanm Arsa 
Ofisi yoluyla İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 
alınması ve bunun üzerine prefabrik evlerin senede 
100 bin, 150 bin, 200 bin, 250 bin, 500 bin.. Avru
pa'nın bazı kesimlerinde senede birbuçuk milyon üni
telik işçi konutları yapılmaktadır, değerli senatörler. 
Sayıları 4 bine varan ve 12 milyar lira konut kredisin
den istifade eden kooperatiflerin üzerindeki konuşma
larınızdan burada bahsetmek istemiyorum; hedefe va
rabilmenin yolu kooperatifler değildir. Çünkü, koope
ratifler, kendi aralarından 5-10 kişi birleşerek koope
ratif kurmakta, ondan sonra bir müteahhit ile ikili an-
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laşma yapmak suretiyle işçi konut kredilerinden İstifa
de edilmesine rağmen, işçi esasında bundan istifade 
edememektedir. Açıkça söylüyorum; bizim Bakanlığı
mıza şikâyetler gelmiştir; adam sigortalı değildir yer 
aîmışü? «600 bin liraya yer aldım» diyor. Ben 50 
bin lira avans verdim işçiye; şimdi konutların fiyatı 
birden fazlalaştı, fiyatı 800 bine çıktı, işçi diyor ki, 
50 bin daha vereceksin, 70 bin daha vereceksin yoksa 
sana vermeyeceğim» diyor. Elimde, belgeler var res
men müfettişliğe intikal etmiştir. Bu bir gerçek. 

Onun için 250 bin liralık konut kredisi prefabrik 
evler kurulduğu takdirde bu gerçekleşebilir, realize 
edilebilir. Bohı Valisiyle beş gün önce görüştüm; Bo
lu Valisi Bolu mıntıkasına iki bine yakın konut yap
tırmıştır ve değeri 250 bini geçmemiştir, kendisi söy
lemiştir. 

O haıde biz fabrikasyona gidersek ve prefabrik 
makineleri buraya getürebilir isek, bu mesele her se
ne en az 250 bin ünitelik işçi konutlarım işçiye en faz
la kredisi, îimîti içerisinde olmak kayıt ve şartıyla ken-
ttüerine vermemiz mümkün olacaktır. Aksi halde, bu 
yürüyemez arkadaşlarım. 

Bu mesele, hükümet meselesinin ötesinde, Meclis 
meselesidir. Banları getireceğiz. Biz bunları söylüyor
sak, inandığımız için söylüyoruz, gerçekleri gördüğü
müz için söylüyoruz. Avrupa'dan her şeyi grev hak
kını, lokavt hakkını alıyoruz, tabiidir, doğrudur; top
lu iş sözleşmesi öyledir, sosyal güvence öyledir, Da
raç tay öyledir memur için teminattır. Bunlar hep Ba-
tı'dan alınmıştır. O halde konut meselelerinde de Ba
tıktan almak mecburiyetindeyiz. Onları buraya getire
ceğiz. 

Hiçbir şey gerçeklere iniîmediği zaman gereği ka
dar anlaşılamaz. Biz buna inanmışız, Hükümet ola
rak buna inanmışız ve Hükümetin Programında da 
finansmanların bir noktada toplanacağı yanfi bir ban
kanın kurulacağı öngörülmüştür. Bugün İş Bankası 
özel bir banka olmasına rağmen, menlsupîanna en 
az 15 - 29 bin vermekte, bir kapıcısı 800 bin, 1 milyon 
lira tazminat almaktadır. Bunu nasıl vermektedir?.. 
Bu gerçek değil midir?.. O halde biz sosyal güvenlik 
'bankası kurarsak, kurabilirsek, tabii ki, bunlar da ya
saldır, bunlar da sizin yardımınızla olacaktır, Emekli 
Sandığının milyarları, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
DsYİzt Yatırım Bankasında usulsüz ve usulü 40 mil
yara yakın parası yatmaktadır. Çeşitli bankalarda pa

raları bulunmaktadır. Bunları bir araya getirmek en 
güçlü bir bankanın nüvesini teşkil etmektedir ve eî-
betteki değerli senatör arkadaşımız ve Genel Baş
kan olan Halil Tunç'un endişelerine iştirak etmemek 
mümkün değil. Sosyal fonların emlin, garantili yerSere 
yatırılması meselesi bahis mevzuudur; ama bugün 
yasalarımıza göre Merkez Bankaları bütün bankala
rın iflasım ortadan kaldırmış, garanti vermiştir, bu ka
panmıştır; bunu yine yönetecek işlilerdir, memurlar 
olacaktır ve yatırımları gayrimenkuHer üzerine; mese
la ilaç fabrikasını kendisi yapacaktır, konutları ken
disi yapacaktır, otelini, motelini, Emekîi Sandığına 
bağlı olan bütün müesseseleri bu banka yapacaktır, 
kârlı yatırımları da bu banka realize edecektir. Elbet-
teki bu banka birkaç sene içerisinde en az 5 ^ 10 İş 
Bankası gücünü aşacaktır. O zaman mensuplarına bel
ki de sene sonunda kredi imkânlarının ötesinde ik
ramiye verecektir, ona kârından verecektir. O yönü 
île Ez buna inandığımız için bu hususu Programida 
da yer aldığı için ortaya atıyoruz. Bunun gerçekleş-
meisi için mücadelesini yapıyoruz. Sözle dahi oîsa bir 
neticeye varabilmek için her şeyden evvel mücadele 
yapmak lazım. 

Demokrasi de böyle olmuştur, çok partili hayata 
da böyle geçilmiştir, siyasÜ partilerin geîlşimi de böy
le olmuştur. Mücadele yapılmadıktan sonra neüice 
alınır mı?.. İşçi kesimi bile durmadan bağırıyor, şu
nu yapmazsanız şunu yapacağım diyor, memur; şunu 
yapmazsanız, bunu yapacağım diyor. Biz de diyoruz 
ki, işçilerimizin geleceğini garanti etmek istiyoruz, hu
zur evleri istiyoruz, kreşler kurmak istiyoruz, rehabi
litasyon merkezlerini açmak istiyoruz, ilk yardım has
tanelerini, acil yardım hastanelerini genişletmek istiyo
ruz. Bunların da finansmanları gerekir. Primlerle de 
olmaz bu iş. O zaman memur da «Benim paramla, 
benden kestiğin paralarla otelleri, motelleri yaptır
dın, bana niye tenzilat yapıyorsun» diyor, bana geli
yor. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Bakan, lütfen 
bağlayınız. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Arkadaşlar, bu yönden bu mesele 
benim değil, Bakanlığın değil, bizler gelir geçeriz, 
hepiimiz geMr geçer; Devletin işidir, hükümetlerin isi
dir, Meclislerin işidir. Biz Yüce Mecîse sığmıyoruz, 
sizlerin fikirlerinize daima muhtacız. İfadelerinizi, 
beyanlarınızı değerlendireceğiz. Noksanlıklarımız ohır-
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«ta tenkitlerinizin yapılmasını tekrar istirham ediyo
rum. 

Geç saatte beni dinlemek lûtfurida bulunduğu
nuz için Sayın Başkanıma ve değerli mümtaz senatör 
üyelere en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
Sayın üyeler, Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1978 Ma

li Yılı Bütçesinin görüşülmesi bitmiştir. Bütçenin bö
lümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum ' 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ed'ilmiştîr. 
Bölümler okunup oylanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 18 184 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.» 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

111 Sosyal güvenlik hizmetleri ile 
ilgili hizmetler 4 796 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler..: 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 35 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bütçe Bakanlığa, mensuplarına ve Milletimize 
hayırlı olsun efendim. 

Sayın üyeler, bu suretle çalışma programımızı 
tamamlamış bulunmaktayız. 

Bugün 11 Şubat 1978 Cumartesi günü saat 
09,30'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 00,48 
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1978 Yıîı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genci Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların 
Sonucu : (S. Sayısı : 751) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavdioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 74 

Reddedenler : 48 

Çekimserler : — 

Oya katılmayanlar : 62 

Açık üyelikler : — 

(Kabul edenler) 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 1 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
| Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

(Reddedenler) 

1 AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

I ANKARA 

1 Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

SİVAS 
Temfel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulganıi Demirkol 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULE>AK 
Mehmet Ali Pestile i 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
H. Nail Kübalı 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
t. Sıtkı Yırcah 
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BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangi'l 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
tsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Süleyman Tuncel 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinoioğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamuilaoğlu 
Barlas Küntay 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan lldan 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
MuzaffeH Şam(:loğ1u 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinopu (B.) 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakara (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Mühıiıttin Taylan 
Taıhsiin Türkay 

TOKAT 
Zihni Betii 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adil Ayda (İ.) 
Kemal Cantürk 
Hösaimiettiin Çelebi 
N. Kemal Şentürk 
Met'in Toker 
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1978 YıU Hudut ve SahiHer Sağlık Geaei Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Yerilen Oylarm Sonucu 
(S.: Sayısı : 752) 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 69 

Reddedenler : 57 

Çekünserler : — 

Oya ikatilimayarıiar : 58 

Açık üyelMer : — 

(Kabul edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk. 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

EDlRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ADANA 
Metanet Ünal'dı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğiu 

GİRESUN 
Aî'J Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çatalbğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KARS 
Muzaffer Şâmliioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet A l Ankan < 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abduialh Vehbi Uğur 

(Reddedenler) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 

Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köken 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
1. Sıtkı Yırcalı 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abduılıganıi Demiırkol 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Belıiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Muhsin Batuır 
Zeyyaıt Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsatmiettin Çelebd 
Sadli Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Rdisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Şerif Tüten 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
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Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettinı Erkmen 

TABİÎ ÜYELER 
Emanuİlah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan , 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezziınıoğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdı Özer (İ.) 

MANİSA 
Ruh'i Tunakaırij (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Aita BödSutr 

SAMSUN 
Şaban Demûrdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmlet İhsan Birincioğlü 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Baihıti Cömert 

SİVAS 
Muhittin Taylan 
Tahsiin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Naürn Taşan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda (İ.) 
Fethi Çelikbaş 
H. Nail Kübalı 
Halil Tunç 
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1978 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kaibul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

(Kabul Edenler) 

184 
130 
71 
56 
3 

54 
— 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neşet Akmandor 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

ADANA 
Mehmet Ünaldı ' 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçîıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

EDÎRNE 
Süleyman Sırrı Erg un 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 

Hikmet Savaş 
GAZİANTEP 

Selâhattin Çolakoğlu 
GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbü Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Sonucu (S. Sayısı : 755) 

(Kabul edilmiştir.) 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulganıi Demirkol 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Sabahattin Özbek 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Şerif Tüten 

BOLU 
Orhan Atauîlah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

(Reddedenler) 
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ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ücuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deîiveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun 
Âli Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saıiit Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincüoğhı 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

TABİİ ÜYE 
Cevdet Sunay 

(Çekinserler) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

(Oya Katılmayanlar) 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYv NTKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 
Barlas Küntay 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezz/inoğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (î.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Osman Saîihoğlu (Bşk. V.) 

SİVAS 
Muhittin Taylan 
Tahstin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Naiim Taşan 

UŞAK 
Ahmet TahtaikJİıç 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda (İ.) 
Fethi Çelikbaş 
Sadli Irmlak 
H. Nail Kübalı 
Safa Rdisoğlu 
Halil Tunç 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

28 NCÎ BİRLEŞİM 

10 . 2 . 1978 Cuma 
Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tarasısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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