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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Milli Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu. 
AP, CHP, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler, 

Milli Birlik Grubu Başkanlıklarının, Milli Savunma 
Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle Cumhu
riyet Senatosunun Türk Silahlı Kuvvetlerine takdir 
ve teşekkürlerinin iletilmesine dair önergeleri oybir
liği ile kabul olundu, gereğinin yapılacağı bildirildi. 

1980 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi açık oya sunuldu, oyların ay
rımı sonucunda kabul olunduğu bildirildi. 

1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri 
kabul edildi, tümünün gelecek birleşim açık oya su
nulacağı bildirildi. 

8 . 2 . 1980 Cuma günü saat 10ı,00'da toplanılmak 
üzere birleşime saat 23,30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Cantürk 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarabisar 
Mustafa Çelik 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10b00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (BUecik) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7950 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ ; 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1980 Mali Yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?... Yerlerinde. 
Grupları ve şahısları adına söz almış olan sayın 

üyeleri okuyorum:! 

(1) 949 S. Sayısı basmayazı 3.2.1980 tarihli 28 
nci Birleşim tutanağına eklidir.^ 

Sayın Selâhattin Deniz Adalet Partisi Grubu adı
na, Sayın Fahri Çöker Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubu adına, Sayın Naim Taşan Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına. 

Sayın Hayri Mumcuoğlu, Sayın İdris Gürsoy, Sa
yın İskender Cenap Ege, Sayın Sadettin Demiraya'k, 
Sayın Lûtfi Doğan, Sayın Ali Oğuz, şahısları adına 
söz almışlardır. 

Sayın Selâhattin Deniz, Adalet Partisi Grubu adı
na, buyurun. Süreniz 30 dakika.. 

AP GRUBU ADINA SELÂHATTİN DENİZ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; 
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Binlerce mensuplarından birisi olmakla övündü
ğüm adalet organının bütçe görüşmesinde Adalet 
Partisi Senato Grubu bana bu fırsatı verdiği için 
Grubuma teşekkür eder, Yüce Senatonun üyeleri
ni saygılarımla selâmlarım. 

Adalet Bakanlığı Bütçe görüşmelerine ilişkin Mil
let Meclisi tutanak dergileri ile Cumhuriyet Senato
su tutanak dergilerini birkaç yıl öncesine giderek 
tetkik ettim. Parlamenterlerimizin gerek grupları 
adlarına ve gerekse şahsi görüş ve temennilerinde 
ortaklaşa değindikleri konular özetle şunlardır : 

Adliyecilerin müşterek dertleri olan geçim sıkın
tıları, sosyal durumları, ezcümle lojman temini ve 
yapımı, adliye binalarının yeniden düzenlenmesi, ya
pımı ve onarımı, çocuk mahkemelerinin kurulma
sı, ceza ve tevkif evlerinin ıslahı, adli zabıtanın ku
rulması gibi konularadır. 

Bu konular bugün de gündemdedir. Yıllar ön
ce Parlamentoda ileri sürülen aynı konular bugün 
de konuşuluyorsa, öyleyse bugüne kadar adliye or
ganlarına gereken alaka gösterilmemiştir ve hatta 
benim şahsi kanaatime göre adalet organı ihmal edil
miştir. 

Sayın üyeler; 
Devletlerin bekaları üç anaesasa dayanır. Bunlar

dan birincisi milli savunma, ikincisi milli eğitim, 
üçüncüsü de emniyet ve adalettir. 

Bir milletin milli savunmasının gücü bir harp son
rası anlaşılır. Milli eğitimin bozuk veya düzenli ol
masının 20 sene sonra meyvesi alınırken, bir mem
lekette adalet ve emniyet bozulmuşsa, o memleket 
yıkılmış sayılır. 

İftiharla belirtmek isteriz ki, anarşik olaylar, ad
li organlara karşı başlatılan saldırılar ve işletilen ci
nayetlerle mevcut ve devam etmekte olan bütün sı
kıntılar Türk hâkimini ve Türk savcısını şerefli gö
revden alıkoymamıştır. 

Sayın üyeler; 
Adalet mensuplarının adalete olan hizmetlerinin 

nedeni, onların bu ulvi mesleğe olan inançları, sevgi
leri ve milletin ona gösterdiği sevgi ve saygıdır. 

Biz Adalet Partisi olarak, bütün yargı organları
nın yanındayız ve bütün sıkıntılarını kısa sürede hal
letmeye kararlıyız, azimliyiz. Bundan böyle Danış
tay, Yargıtay, tüm adalet organının teşkilat ve şahıs
ları ile iyi münasebet kurmak ve her türlü sorunları
na tercüman olmak Adalet Partisinin şiarı olacak
tın 

Sayın arkadaşlar; 
Günümüzün değişen şartları içinde mahkemelere 

intikal eden dava sayısı giderek artmaktadır. Kentleş
me, nüfus artışı, iç göçler, teknik gelişmeler, suçlu
luk oranında olduğu gibi suç türlerinde de artışlar 
meydana getirmiştir. Son yıllarda dava sayısında 
büyük artışlar olmuştur: Ezcümle, ağır ceza mahke
melerinde % 48, basın işlerinde ,% 227, asliye ceza 
mahkemelerinde % 46, asliye hukuk mahkemelerin
de % 42, iş mahkemelerinde % 333, icra mahkeme
lerinde ı% 97'dir. 

Şimdi, Yüksek Hâkimler Kurulundan aldığımız 
son rakamlara nazaran, son yıl içinde bütün mahke
melerimize intikal eden dava sayısı % 134,3 gibi bir 
artış göstermiştir. Buna rağmen hâkim ve savcı 
kadrolarında artış olmadığı gibi, mahkeme sayısın
da da bir çoğalma olmamıştır. Her mahkemenin bir 
yıl içinde yargı hizmetlerinin sıhhatli bir şekilde yü
rütülmesini sağlaması bakımından iş Yüksek Hâ
kimler Kurulunca şöyle tespit edilmiştir : 

Ağır ceza mahkemelerinde 250, asliye ceza mah
kemelerinde 500, sulh ceza mahkemesinde 1 000, 
trafik mahkemesinde 400, sorgu hâkimliğinde 300, 
ticaret mahkemesinde 350, asliye hukuk mahkeme
sinde 750, sulh hukuk mahkemesinde 1 200, iş mah-
mesinde 1 100, icra hâkimliğinde 1 500, tapulama 
hâkimliğinde 500. Ortalama olarak şu rakamlara 
göre bir hâkimin bir yılda 1 000 davanın üstünde 
davaya bakması gerekmektedir ki, bu ne iş hacmine 
yeterlidir ve ne de insangücü buna yeterli gelir. 

Bir misal arz etmek istiyoruz; 1978 yılı itibariyle 
İstanbul Ağır Ceza mahkemelerine intikal eden da
va sayısı 7 946'dır. Ağır ceza mahkemeleri sayısı ise 
6'dır. Bir ağır ceza mahkemesinin bir yılda bakabile
ceği dava sayısı nazara alırsak, İstanbul'da 32 ağır 
ceza mahkemesinin kurulması lâzımdır. Aynı şeyler 
bütün vilâyet ağır ceza mahkemeleri ve diğer hukuk 
mahkemeleri için de söylenebilir. 

İşte muhterem arkadaşlarım; duruşma günlerinin 
2 veya 3 ay sonraya atılmasının nedenleri bunlar
dır. Gerçek durum bu iken, işler uzuyor, adalet te
celli etmiyor diye hiç kimsenin yakınmaya hakkı 
yoktur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bugün, dün aldığım rakamlara göre Türkiye'de 

hâkim kadrosu 3 666'dır. Mevcut 2 334 olduğu hal
de, yani şu durum karşısında 432 hâkim kadrosu 
münhaldir. Aynı şekilde 2 183 savcı kadrosundan 308 
kadro da münhal bulunmaktadır. Günün ekonomik 
şartları muvacehesinde münhaller giderek artacaktın 

— 485 — 



d Senatosu B : 33 8 . 2 . 1980 O : 1 

Adli organ için esaslı ekonomik ve sosyal tedbir alın
maz, ezcümle hâkimlik ve savcılık cazip hale geti
rilmedikçe bir gün hâkim ve savcı bulacağımızdan 
şahsen endişe ederim. 

Biz Adalet Partisi olarak adalet organının Türk 
Milletinin şerefi olarak kabul ediyoruz. Çünkü, Mil
letin şeref ve haysiyeti tarafsız hâkimlerin dürüst 
ve cesurca çalışmalarına bağlı olduğu inancındayız. 
Biz siyasi otoritenin mahkeme kararlarına inikasına 
veya inhisarına kesinlikle karşıyız. Mahkemelerin ba
ğımsızlıklarına inanıyor ve saygı duyuyoruz. Sani
yen, hâkim ve mahkeme kararlarının her türlü pole
mik ve politikasının dışında tutulmasına taraftarız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mesleğin içinden gelen bir arkadaşınız olarak şu 

inancı arz etmek istiyorum. Bugün Adalet Bakanı teş
kilâtının başında olduğu halde, Adalet Bakanının hiç
bir yetkisi yoktur. Sadece Yüksek Savcılar Kurulu
nun bir üyesidir. Şöyle bir kanaat sahibiyim. Yüksek 
Hâkimler Kurulunun bir Başkanı vardır, üç de bö
lüm başkanları vardır. Yüksek Savcılar Kurulunda 
ise, Adalet Bakanı, Zatişleri Genel Müdürü, bir 
de müsteşar üye bulunmaktadır. Ayrıca dört tane 
de Savcılar Kurulu üyesi vardır. 

Biz, Adalet Bakanının bu teşkilâtla birlikte Yük
sek Hâkimler Kurulunun da tabii üyesi olduğuna ta
raftarız, Adalet Partisi olarak. Bunun gerekçesini 
şöyle arz etmek istiyoruz; tayinlerin daha dengeli 
olacağını ve ayrıca siyasi otorite ile adli otorite ara
sında daha iyi münasebetlerin meydana geleceği ci
hetle bu kanaati taşıyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Adalet organı araç, gereç ve sosyal yaşantı bakı

mından bir üvey evlât muamelesi görmektedir. Bunu 
da Adalet Partisi Grubu olarak Bakanla, Yüksek 
Hâkimler Kurulu ve diğer adli organlar ara
sında bir kopukluğun sebebinden ileri geldiği kanaa
tini taşıyoruz. Aranızda hâkimlik ve savcılık yapan 
arkadaşlarımız vardır, öyle sanıyorum ki, bunlar da 
aynı kanaati taşırlar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biz Adalet Partisi olarak bugünkü mahkemelerin 

Anayasa emri gereğince Milli Güvenlik Mahkemele
riyle takviye edilmesine talibiz. Ancak, Milli Güven
lik Mahkemelerinin kurulması halinde hâkim ve sav
cı temininde büyük güçlükler ortaya çıkacaktır. Bu
gün hâkim ve savcı kadrolarında toplam 740 mün
hal bulunduğunu yukarıda arz etmiştik. Biz boş kad
rolara hâkim ve savcı bulamazken, 10 ilde Güvenlik 

I Mahkemeleri kurulduğunu düşünelim, beher mahke-
I meye dört savcı, beş hâkim tayin etmek mecburiyetin-
I deyiz. O halde, yine karşımıza hâkim ve savcılık 
\ mesleğinin günün şartlarına göre oldukça cazip hale 
I getirilmesi sorunu ve sonucu çıkmış oluyor. 
I Bu mukaddes meslek ekonomik ve sosyal yönler-
I den oldukça cazip hale getirilmesi halinde sırf bu 
I nedenlerle meslekten ayrılmış olanları mesleğe dön-
I dürmek imkân dahiline girer. Hangi hükümet gelir-
J se gelsin adli organın bugün içine düştüğü bütün 
I sıkıntıları gidermeye mecburdur. 
I İktidarımız devam ettiği takdirde gelecek yıllar 
I bütçelerinde bugünkü sıkıntılardan bahsedilmeyecek 
I ve Adalet Partisi olarak adli organlara verdikleri-
I mizle övüneceğiz. 
I Muhterem arkadaşlarım; 
I Sayın Adalet Bakanımızdan bazı taleplerimiz ola-
I çaktır. Adalet Bakanımız eski bir hâkimdir. Adli or-
I ganin sıkıntılarını içinde yaşayan biri olarak bizler -
I den daha iyi bilmektedir. Şu ana kadarki tutum-ve 
I davranışlarını muarızlarımız dahi takdir etmekte ol-
I duğunu gördükçe Sayın Ağabeyimizle iftihar ederiz. 

Bunu belirtmek istiyorum. 
I 1. Meslekten bir kişi olarak yakın tespitlerimi-
I ze göre savcı ve hâkimlerimiz anarşik kökenli suç-
I ların sanıkları hakkında yaptıkları tahkikatlarda bi-
I raz çekingen davranmaktadırlar. Bu nedenle, hâkim 
I ve savcıların hayatlarının korunması elzemdir, önem-
I lidir. Bu yolda 1979 yılında Adalet Bakanlığı ile İç-
I işleri Bakanları aralarında müştereken tanzim ettik-
I leri bir genelge ile, bütün illere gönderilen bu genel-
J gede hâkim ve savcıların hayatlarının korunmaya 
I alınması istenmiş ise de, bu genelge gereği bugüne 
I kadar yerine getirilememiştir. 

I 2. 6136 sayılı Yasaya göre bulundurulması ve 
I taşınması suç olan tabancalar malumları veçhile mü-
I sadere edilmekte ve bu silahlar Makine Kimya En-
I düstrisince imha edilmektedirler. Anarşistlerin yargı 
I organları mensuplarına vaki tecavüz ve saldırılarına 

karşı teröristlerin ellerindeki etkili silahlar nazara 
I alınarak müsadere edilen bu silahların korunmaları 
I bakımından demirbaş kaydedilmek suretiyle görev sü-
I resince hâkim ve savcılara verilmesini diliyoruz. 
I 3. Sayın Bakanımızdan üçüncü talebimiz, Ada-
I let mensupları için başlatılan lojman yapım işine ön-
I çelik verilmesini ve kısa sürede tamamlanmasını 
I önemle diliyoruz. 
I Diğer bir talebimiz, dün burada Silahlı Kuvvet-
j lerimizin bütçesi görüşülürken Silahlı Kuvvetler 
l mensuplarına kira tazminatı namı altında bir öde-
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nek ayrılacağını söylediler ve Yüce Senatonun muh
terem üyeleri de bunu alkışladılar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu ödeneğin öncelikle yargı organlarına verilme

si lâzımdır. Bunun da teminini Sayın Adalet Baka
nımızdan önemle rica ediyoruz. 

Adalet Partisi Grubu olarak diğer bir talebimiz, 
adli zabıtanın biran önce kurulmasıdır. Adli zabıta, 
adli yılların açılış gündemine getiriliyor. Meclis za
bıtlarını tetkik ediyoruz, orada da her bütçe yılında 
konuşuluyor; ama bir türlü kurulamıyor, tnşallah bu 
Sayın Ağabeyimize nasip olur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bütçenin 

adalet organlarına hayırlı olmasını diler, Grubum 
adına hepinizi saygılarımla selâmlıyorum. (AP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına, 

Sayın Fahri Çöker, buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADİ
NA FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Görüşülmekte olan Adalet Bakanlığı 1980 mali 
yılı bütçesi üzerinde Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye-
Lr Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Se
natonun değerli Başkan ve üyelerini Sayın Adalet 
Bakanının şahsında saygıdeğer adalet mensuplarını 
şahsım ve Grubum adına hürmetle selamlarım. 

Adalet Bakanlığının 1979 mali yılı bütçesi müna-
rebeliyle Grubum adına, yüksek huzurlarınızda yap
mış olduğum konuşmada, genel olarak 1969 - 1979 
yıllarında hükümet sorumluluğunu üstlenmiş bulu
nan Başbakanların Meclislere sunduğu programlarda, 
Adalet konusundaki vaadlerini özetlemiş ve bunların 
ne denli gerçekleştirilebilmiş olduğu üzerinde dur
muştum. 

Arr.dan geçen bir yıldaki uygulama, bizi hiç de 
iyimserliğe yöneltecek bir düzeye ulaşamamıştır. İki 
olumlu olay, Anayasamızın emri doğrulusunda adli, 
idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve 
hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemeye yetkili Uyuş
mazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki 
Kanunun, Anayasanın kabulünden 18 yıl sonra da ol
sa, nihayet 12 Haziran 1979 tariflinde kabulü ve yine 
yıllardır özlemini çektiğimiz Çocuk Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun, bir yıl sonra uygulanmak kaydıyla mevzuatı
mız arasına girmiş olmasıdır. 

Bu iki kanun, ileri bir aşama olmakla beraber 
hükümetlerin, programlarında (Adalet Reformu) ola
rak gerçekleştirilmesini öngördükleri hususlardan bir 
çoğu henüz köklü bir çözüm yoluna kavuşturulama
mıştır. Bir an önce gerçekleştirilmesini dilediğimiz, 
önemli bazı konuları aşağıdaki şekilde özetlemeye ça
lışacağım. 

Bilindiği gibi, Tanzimattan sonra adaletli bir yö
netimin esaslarını saptamak üzere kurulmuş bulunan 
Mecli's-i Âli-i Tanzimat, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 
Adi'iyye ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye'nin bir uzantısı 
olan ve Ocak 1870 (29 Şevval 1287)de Adliye Neza
reti unvanını alan Adalet Bakanlığımız, geçen yüz yıl 
iç'nde bir Kuruluş ve Görev Kanununa sahip kılına-
mnmış, evvelce de bu kürsüde ifade ettiğimiz gibi, 
bugünün ihtiyacını karşılaması asla mümkün olmayan 
ve halta bir kısım hükümlerinin yürürlüğü de şüpheli 
bulunan 23 Mayıs 1909 tarihli Dahilî Nizamname ve 
Bakanlar Kurulunun Kararnamelerle ihdas ettiği 
kadrolarla yönetilmekte bulunmuştur. Filhakika ge
çen 18 nci dönemde hükümet, Adalet Bakanlığının 
Merkez Kuruluşu hakkında düzenlediği kanun tasa
lısını Millet Meclisine sunmuş ise de, Tasarı 23 Ma
yıs 1978 tarihinden beri, havale edildiği Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarında ele alınmasını beklemekte
dir. 

İkinci konu; 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilip 
yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmiş bulunan 
Türk Ceza Kanunu hakkında olacaktır. Bugüne ka
dar yan'i 54 yıl içinde (31) kanunla (303) maddesi de
ğiştirilmiş, (4) maddesi de kaldırılmıştır. Bu değişik
liklerde, memleketimizin geçirdiği siyasal ve toplum
sal yapı değişikliklerinin etkisini inkâr etmek kabil 
değildir. Çünkü Türkiye, bu süre içinde büyük geli
şim ve değişim içinde olmuştur. Ancak bu durum, 
kanunun mehazı olan 1889 İtalyan Ceza Kanunu ile 
bağlantısını ortadan kaldırdığı gibi sistematiğini de 
bozmuş, bir kanunun, bütününe hâkim olması gere
ken espri de kaybolmuştur. 

Esasen, Türk Ceza Kanununun 50 nci yılı müna
sebetiyle, İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kri-
noloji Enstitüsü tarafından 22-26 Mart 1976 tarih
lerinde düzenlenen Sempozyumda saptandığı gibi, 
Kanunda yapılan bütün ek ve değişiklikler, Devletin 
ve Sosyo - ekonomik düzenin korunması amacıyla 
hep cezaların artırılması doğrultusunda olmuş, batı 
dünyasının, suçlar karşısında müeyyidelerin şiddetinin 
azaltılması, özellikle hâkimlerin ceza yerine başka al
ternatifler, tedbirler uygulama yetkilerini':! genişletil-
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mesi yolları düşünülmemiştir. 13 Temmuz 1965 tari
hinde kaıbul edilen, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanunu, bu açıdan bir aşama saymak müm
kün ise de, yeterli olmadığı, özellikle cezaevlerimizin 
yapısal durumları bakımından, konulan kuralların 
yararlı sonuç vermediğini söyleyebiliriz. Ancak bu 
konuda, şunu da vurgulamak yerinde olacaktır, ki, 
Ceza Hukuku Kuralları, toplumsal ve siyasal yapı
nın korunmasına yönelik ve bu yapı dikkate alınarak 
biçimlendiğine göre, değişimlere paralel olarak ceza 
normlarının değişmesi de doğal bir zorunluktur. 

Bütün bu olaylar ve düşünceler, bizi,, Türk Ceza 
Kanununun, Devletin ve toplumun ihtiyaçlarını kar
şılayacak ve batı dünyasındaki çağdaş akımlar da 
dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini arza zorla
maktadır. 

Aynı durum, Ceza Muhakemeleri Usulü, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri, İcra ve İflas Kanunu ve özel
likle bir başka açıdan Medeni Kanun içinde bahis 
konusudur. Kaldı ki, Cumhur'iyetin ilk beş yılında 
yürürlüğe konulmuş olan bu kanunların dili de, o 
yıllarda doğmuş olanların pek iyi anlayamayacakları 
kadar Osmanlıcadır. 

Ceza Kanunlarının, belirli bir içeriği olan siyasal, 
sosyal ve ekonomik düzeni korumak için varolduğu
nu ifade etm'iş'tik. Uygulamada, zabıtadan başlaya
rak Mahkemeler, Yargıtay ve Ceza İnfaz Kurumları, 
bu zincirin halkalarını oluşturmaktadır. Bu itibarla, 
sözü geçen kurumlar üzerindeki düşünce ve dilekle
rimizi de arzda zorunluk duymaktayız. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunumuzda, Ge
nel Zabıta, silahlı bir kuvvet olan Polis ve Jandarma 
olarak belirtilmiş, polis, idari, siyasi ve adli olarak 
üç bölüme ayrılmıştır. Adli Polis, «Asgari tam te
şekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde adli 
işlerle uğraşmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce 
kadrodan ayrılan bir kısım»1 olarak tanımlanmıştır. 
Teşkilât Kanunun bu tarifi, şartlı olması ve başkaca, 
kanunun, polis örgütünün kurulmadığı yerlerde bu 
görev jandarmanın üstleneceğini de öngörmesi itiba
riyle, uygulamada, çoğu zaman ve yerde özel bir (Ad
li Zabıta) nın görev yapması mümkün olamamış suç
luyu yakalayan polis örgütü, onun sorgusunu da yap
mış, olay tanıklarını dinlemiş, delilleri toplamıştır. Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 151 ve sonraki 
maddelerine göre kamu davasını hazırlamak ve bu 
konuda zabıta makam ve memurlarına emir vermek 
durumunda olan savcının ibu aşamada görev ve yet
kisi, haber aldığı olaylarda, soruşturmaya imkân nis
petinde bir düzen vermekten ibaret kalmıştır. Bu 
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uygulama, yıllardır çeşitli eleştirilere uğramış, savcı
ların emrinde görev yapacak, konu üzerinde özel ola
rak yetiştirilmiş bir adli zabıta örgütünün yasal ola
rak kurulması çabaları sürüp gitmiştir. Yargıtay Bi
rinci Başkanlarından rahmetli Halil Özyörü'k'ün 
1948 - 1949 Adalet yılını açış konuşmasındaki «İyi 
bir ceza adaleti, mükemmel bir adalet polisine sahip 
olan Devletlere müyesser olur.» sözü, konunun öne
mini veciz bir şekilde anlatmaktadır. Bu itibarla, ilk 
aşama olarak, adli zabıtanın kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklarını içeren bir kanunun düzenlenmesinde 
büyük yarar görmekteyiz. 

Geçen yıl Adalet Bakanlığı Bütçesindeki konuş
mamda arz ettiğimiz gibi, Mahkemelerimizin kurulu
şu, başta 8 Nisan 1924 tarihli 469 sayılı Kanun ve 
değişiklikleri olmak üzere 1927 Ve 1929 yıllarında yü
rürlüğe girmiş olan Hukuk ve Ceza Usul Kanunları 
ve diğer usul hükümlerini taşıyan çeşitli kanunlarda 
yer almakta, bu arada 11 Nisan 1913 tarihli (Sulh 
Hâkimleri Kanunu Muvakkatinin) bir kısım hükümle
ri de yürürlükte bulunmaktadır. Bu hükümlerin, ilk 
mahkemeler ve özellikle sulh mahkemelerinin kuru
luşu ve bakacakları dava ve suçlar bakımından yeni 
bir düzenleme ile tek kanunda toplanmasını gerekli 
görmekteyiz. Elli yılı geçen uygulamada elde edilen 
tecrübeler, bu konuda neler yapmamız gerektiğini, 
herhalde ilgililere anlatmış olmalıdır. 

Bu arada ilk mahkemeler ile Yargıtay arasında 
mevcudiyetinin zorunlu olduğunda bütün hukukçula
rın birleştiği üst mahkemeler sorununa işaret etmek 
istiyorum. Ceza ve Hukuk usulünde bilimsel olarak 
kabul edilen ilke, bir davanın iki derecede görülmesi-
dir. Batı devletlerinin hemen hepsi bir dereceli hü
kümle yetinmeyerek ikinci bir hüküm mahkemesi 
kurmak ihtiyacını duymuşlardır. îlk mahkemelerde 
herhangi bir şekilde yapılan hatayı, ancak üst mah
kemeler düzeltebilir. Bu itibarla, 1924'den önce mem
leketimizde de mevcut ve ilk mahkemelerle Yargıtay 
arasında, bir derece mahkemesi olarak süzgeç gö
revi yapan İstinaf Mahkemelerinin kaldırılması cid
den hatalı ve isabetsiz olmuş, bunun sakıncaları kısa 
zamanda kendini göstererek Yargıtayın yetkisi, daire 
sayısı çoğaltılmış, bir İstinaf yerine ısrar, murafaa, 
karar tashihi gibi kanun yolları açılmıştır. Buna rağ
men işler, artmakta devam etmiş, Yargıtay, Yüksek 
Mahkeme fonksiyonunu yerine getirmede zorluklarla 
karşılaşmıştır. 

Konuyu, bir kez de, 1951 - 1952 Adalet yılını 
açış konuşmasında, Yargıtay Birinci Başkanı rahmetli 
Fevzi Bezer'in ağzından dile getirmek istiyorum. 
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.Sayın Başkan, bu konuşmasında, «Geçen yıldan 
devralınan dosya adedinin 19 121, yıl içinde gelenin 
106 459 olduğunu» söylemekte, «Yoğun 'iş arasında 
bulunan Yargıtayın iş hacminin, ya üst mahkemeler 
tesisi veya Yargıtay dairelerinin çoğaltılması ile 
mümkün olabileceğine» işaret ettikten sonra «Yüksek 
Bakanlıkça incelenmekte olan Mahkemeler Teşkilâtı 
hakkındaki tasarının tetkİkatı henüz bitmediğini» an
latmaktadır. Aradan 26 yıl geçtikten sonra Yargıtayın 
bugünkü Sayın Başkanının da, 6 Eylül 1977 tarihin
deki Adalet yılını açış konuşmasında aynı konuya de
ğinerek yakınmasını, Adalet tarihimiz açısından, hü
kümetler hesabına talihsiz bir tutum olarak niteleye
ceğiz. Sorunun artık yeni bir 'beklemeye tahammülü 
yoktur. Zira Yargıtaya 1951 yılında 125 580 olarak 
gelen dosya adedi, 25 yıl sonra 253 873'e (baliğ olmuş
tur. 1980 Bütçe Raporunda izlediğimiz rakamlar da 
o günden bu güne ortalamanın 230 000'den aşağı 
düşmediğini göstermektedir. Yargıtaydaki dâire ade
di ise Cumhuriyetin yeniden kuruluşunda üç, 1923"de 
10, 1952*de 14, 1959'da 16, 1962'de 18, bugün ise 
24'dür. 

Bu da göstermektedir ki, daire adedinin artırılma
sı soruna çözüm yolu getirmemiştir. Ama, nihayet 
rahmetli Bozer'in bahis konusu ettiği incelemeler, 
25-30 yıl sürmüş olsa da geçen yıl sona ererek, üst 
mahkemeler kanunu tasarısı Hükümetçe Millet Mec
lisine sunulmuş ve 21 Şubat 1979 tarihinde Anayasa 
ve Adalet 'Komisyonlarına havale edilmiştir. 

Bütün Adalet mensuplarının dileği, tasarının bir 
an önce kanunlaşması, 40 yıldan beri devam eden 
haklı yakınmalara bir son verilmesidir. 

Mahkemeler teşkilâtı konusundaki maruzatımızı 
burada sona erdirirken bu organlara vücut veren hâ
kimlerimizin Anayasanın 134'nü maddesinde belirtilen 
ilkelerin ışığı altında 'bir kanuna kavuşturulmalarını 
zorunlu gördüğümüzü arz etmeden geçemeyeceğim. 
Esasen 4 Temmuz 1934 tarihinde bundan 46 yıl ön
ce kabul edilmiş olan 2556 sayılı ve 131 esas 2 ek ve 7 
geçici maddeden ibaret olan Hâkimler Kanununun 
bugün yürürlükte ve geçerli olan maddeleri 20'yi 
bulmamaktadır. 

Şimdi izninizle, ceza infaz kurumlarımızın duru
muna geliyorum: Geçen yıldaki konuşmamda, özel
likle cezaevlerimizin bugünkü mimari karakterinin, 
sosyal yapımıza ve cezadan beklenen amaca uygun 
olmadığını belirtmiş, pek alışık olduğumuz ve sevdiği
miz kahve havasını sürdüren koğuş sisteminin mutla
ka terk edilmesi gereğine İşaret etmiştim. Son bir yıl 

içinde, cezaevlerinde başıgös'teren isyan, açlık grevi, 
direniş hareketleri gibi olaylar, bu konuda ne denli 
'haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. Milyonlar har
canarak inşa edilen- İstanbul - Sağmalcılar Cezaevi, 
yukarıda saydıklarımıza ek olarak, 'sürekli firar ve hat
ta yaralama ve öldürme olaylarıyla, tam anlamı ile 
bir cezaevi olmadığını kanıtlamıştır. 

Biz, cezaevlerinde cereyan eden ve 'üzüntü ile mü
şahede ettiğimiz olayların başlıca iki nedenden kaynak
landığını düşünmekteyiz. 

Bunlardan 'birincisi, cezaevlerinin yapılmış biçim
leri ve buna bağlı olarak tutuklu ve 'hükümlülerin 
yaşayış tarzlarına, ikincisi ise, yönetici, ıslah edici ve 
koruyucu personel durumuna ilişkindir. 

Ceza reformu konusunda başta gelen faktörlerden 
biri ve belki de birincisi, cezadan beklenen amacı ger
çekleştirmeye elverişli modern cezaevleri inşasıdır. 
Sorun, suçlu görülerek cezaevine kapatılan bir veya 
başka bir deyimle, topluma zararlı olmayacak bir bi
çimde kapalı bir yerde korunan kişiyi, kendi yetene
ğine göre eğitim ve öğretim görmüş, kötü tutum ve 
davranışlarını düzeltmiş olarak topluma geri verebil
mektedir. Uygar toplumlarda, cezaevi yapımında, bu 
ilke önemle dikkate alındığı içindir ki, kriminolog ve 
mimarların 'işbirliği ile bir cezaevi mimarisi oluşmuş, 
küçük farklarla hemen bütün Batı Dünyasında ve 
özellikle Birleşik Amerika Devletlerinde ciddiyetle uy
gulanmıştır. Bu mimarinin özellikleri uyku saatleri 
dışında hükümlüleri çalıştırmak, dershane kütüphane, 
müzik ve spor salonlarında kafa ve beden yönünden 
eğitmek, uyku zamanını bir -hücrede, odada yalnız 
başına geçirmek amacına •dayanmaktadır. Çalıştırılma, 
başta gelen- bir meşguliyettir. Çünkü bu suretle hü
kümlünün geleceği de güvence altına alınmaktadır. 
ıBunun sonucudur ki, bugün Amerika Birleşik Devlet
lerinde güçlü bir (Cezaevi Endüstrisi) vücuda gelmiş, 
Silâhlı Kuvvetlerin bir kısım teçhizat ve malzeme ih
tiyacı cezaevlerince sağlanmakta bulunmuştur. Mem
leketimizde döner sermaye ile yürütülmekte olan ça
lışma konusunda ne kadar geri kaldığımız, bütçeye 
konulmuş olan rakamların azlığı ile sabittir. Adalet 
Bakanlığının bu yılki Bütçesine Adalet binaları ve ce
zaevleri yapımı için 1 000 000 000 lira, kamulaştırma 
için 50 milyon, yıllardır yakındığımız bir konu olarak 
hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve adalet mensuplarına 
yaptırılacak lojmanlar için 740 milyon lira, kamulaş
tırma bedeli olarak 30 milyon lira konulmuş bulun
masından memnunluk duyduğumuz belirtiyoruz. An
cak, lojmanlar için konulan ödeneğin, mahrumiyet 
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bölgelerinden başlanarak ihale formalitelerinin en 
kısa zamanda ikmalini, cezaevleri inşasında yukarıda 
önemle değindiğimiz ihtiyaca ve amaca uygun mimari 
karakterin dikkatten uzak tutulmamasını, cezaevi ya
pımının, normal konut yapımından başka bir şey 
olduğunun unutulmamasını diliyoruz. 

Bu konuda hatırımıza gelen diğer bir husus, ço
ğunluğu kent içinde bulunan ve arsaları bugün çok 
değerli hale gelen cezaevlerinin yıkılıp arsası satılmak 
suretiyle şehirlerin dışında modern cezaevlerinin in-
şasıdır. Bu şekilde, kısmen Devlete de yük olmadan 
konunun gerçekleştirilebileceğini düşünmekteyiz. 

Cezaevleri konusunda önemli bir sorun da, cezaevi 
müdür ve memurlarının özel bir eğitime tabi tutulan
lardan seçilmesi, mevcutlara hizmet içi eğitim yaptırı
larak yetiştirilmesidir. 

Cezaevlerinin iç emniyeti ve dış korunmasında bu
günkü uygulamayı da yeterli ve gerçekçi bulmadığı
mızı vurgulamak istiyoruz. B'iliridiği gibi, cezaevleri
nin dış koruması, Jandarma, iç emriiyeti ise gardiyan
lar tarafından yerine getirilmektedir. Dış 'koruma, 
Jandarma Görev Tüzüğü gereğince (adli görev) sayıl
makta ise de, jandarma, İçişleri Bakanlığına, iç em
niyeti sağlayan gardiyanlar, Cezaevi Müdürlüğüne 
v'e dolayısıyla Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Bu du
rum, ayrı mercilere bağlı olan 'iki örgütün bir işbirliği 
içinde görev yapmalarına imkân vermemekte, herhan
gi bir olayda, sorumlulukların ve sorumluların tespi
ti dahi zorluklar arz etmektedir. Kaldı ki, cezaevinin 
dıştan korunması, Jandarma için diğer görevleri ara
sında tali ve geçici bir görevdir. Jandarma, bu görevi 
için ayrı ve köklü bir eğitime de tabi tutulmamakta
dır. Halbuki gerek dış koruma ve gerekse iç emniyet 
hizmeti uzmanlık istiyen görevlerdir. Bu itibarla Gru
bumuz, cezaevleri için yeni bir koruma teşkilâtı ku
rulması, bunların özel olarak yetiştirilmesi, görev ve 
yetkilerinin bir kanunla saptanması dileğindedir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin Yüce Senatoda gö
rüşülmesi vesilesiyle değinmek istediğimiz bir başka 
konu da bilirkişi müessesesidir. Bilindiği gibi, Hâki
min çözmekle görevli olduğu uyuşmazlığın dayandığı 
maddi olayların fenni ve teknik yönlerini bilmesine 
imkân yoktur. Olsa da, faraza bir hâkim aynı zaman
da tıp doktoru diplomasını haiz bulunsa da, bu bil
gisini şüphes'iz olaya uygulayamaz. Çünkü o, sadece 
kendisine arzedilen olayın niteliği ve niceliğini sapta
mak ve bu olaya uygulayacağı hukuki veya ceza ku
ralının hangisi olacağını tespit elemekle görevlidir. 
Mecelle deyimince «İlmi hâk'im hükme mesnet ola-

I maz!» Bu aşamada bilirkişi müessesesi, hâkimin ger-
I çeği bulması ve saptamasında önemli bir yardımcı ol-
I ma durumundadır. Mevzuatımız, hâkime bu konud? 
1 geniş bir seçim ve takdir yetkisi vermiş olmakla be 
I raber. yasal bilirkişi müessesesi Adli Tıp Kurumu-
I nun görev ve yetkileri dışında kalan, teknik, mali ve-
I sair ihtiyaç görülen konularda bilirkişi müessesesinin 
I kurumlaştırılmasında, hâkimlerin işini kolaylaştırmak, 
I adaletin daha çabuk gerçekleştirilmesine yardımcı ol-
I mak ve nihayet çok önemli olan bu göreVin ifasında 
I ciddiyeti sağlamak bakımından büyük yarar görmek -
I leyiz. 
I Değerli Senatörler, 
I Sözlerimi tamamlarken, Başbakan Sayın Demire!.' 
I in 19 Kasım 1979 tarihinde Meclislere sunduğu Hii-
I kümet Programında bahis konusu edilen Olağanüstü 
I Haller Kanununa Anayasamızın 123 ncü maddesinin 
I dayanak olamayacağı görüşünde bulunduğumuzu 
I açıklamak isterim. Çünkü, Anayasa'da öngörülen hu-
I sus, bu hallerde «vatandaşlar için konulabilecek para, 
I mal ve çalışma yükümlülüklerini» içermekte ve bu du-
I rumu ile daha çok savaş, seferberlik, tabii âfetler gibi 
I hallerde alınacak sivil savunma tedbirlerini hedef al-
I maktadır. Mevzuatımızda, bu hallerde konulacak yü-
I kümlülükler ve alınacak önlemlerde 7126 sayılı Sivil 
I Savunma Kanununda yer almıştır. Bu itibarla normal 
I haller ile sıkıyönetim arasında bir yönetim, bir süre-
I den beri ifade edilegelmekte olan 'deyimle «Sivil Sı-
I kıyönetim» in, Anayasa'nın 123 ncü maddesinde yeni 
I bir düzenleme ile müm'kün olabileceğini düşünmekte-
I yiz-
I Nitekim, Batı Avrupa ve Birleşik Amerika Dev-
I letlerinde Sıkıyönetim sadece savaş halinde uygulan-
I makta, normal dönemlerde vukua gelen olaylarda 
{ «Olağanüstü Haller» rejimi uygulanmaktadır. 

Bu vesile ile Sayın Demirel'in geçen dönemlerin-
I deki iktidarlarında, 6 Nisan 1975 tarihli Hükümet 
I Programındaki «Adli müzaharet müessesesinin en 
I müessir şekilde sağlanacağı, Adli sicillerin tasfiye iş-
I lemleri süratle ikmal edilip bu hizmetin elektronik 
I bilgi - işlem sistemleriyle sağlanacağı» yolundaki vaad-
j lerini yeni Adalet Bakanımızın gerçekleştireceği ümit 

ve dileği içinde Yüce Senatonun değerli Başkan ve 
I üyelerini şahsım ve Grubum adına saygı ile selâm

lar, bütçenin saygı değer adalet mensuplarının sorun-
j larını çözmeye yararlı olmasını temenni ederim. <A1-
j kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Naim Taşan Cumhuriyet Halle Partisi Gru-

I bu adına. 
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CHP GRUBU ADINA Ö. NAÎM TAŞAN (Tun
celi) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

Adalet Bakanlığı. 1980 Yılı Bütçe Kanun Tasarı
sıyla ilgili olaralk Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
nun görüş ve düşüncelerini sunacağım. 

Sayın senatörler; 
1980 Mali Yılı Bütçe müzakereleri, Parlamento ta

rihimizde önemli ve özel bir yer işgal etmektedir. 
Şöyle ki, terörün, anarşinin, bölücülüğün ve de eko
nomik krizin turnana turnana doruk noktasına gelmek 
üzere olduğu açık ve kesindir. Hal böyle olunca, mil
letimizin de seçtiği rejim olan Cumhuriyetimizi, her 
türlü tertip ve suikastlerden kurtarmak için, iktidarın 
da muhalefetin de anlayış içerisinde olması ve de it
tifakları zorunludur. Zorunludur, çünkü Devlete ve 
rejime dönük terörün, anarşinin, bölücülüğün ve 
'ekonomik bunalımın kaynaklarına inmek ancak itti
fakla kabildir. Oysaki, Sayın Başbakan Süleyman De-
mirel'in dediği gibi «Biz ortak aramıyoruz» düşünce 
tarzı ve tutumunu oiddi bir devlet yönetimiyle bağ
daştırmak mümkün değildir. 

izahımızdan anlaşılacağı üzere, hedefler belli iken, 
Devleti, rejimi ve Parlamentoyu yıpratıcı tutum ve 
davranışlar kime ve neye yarar?.. Bugünkü zihniye
timiz değişmedikçe, bütçe hazırlamak da, konuşmak 
da ve devalüasyon yapmak da kanımca boştur. 

Sayın senatörler; 
Milletlerin hayatında adalet ilkesinin uygulanma

sı önemli bir yer tutar. Ulusumuz da tarih boyunca 
adalete tutkusunu ispatlamış ve adaleti mülkün te
meli saymıştır. Adalet deyince herhalde eli, kolu, ka
şı gözü olan bir varlık akla gelmez. Adalet huku
kun üstünlüğünün tatbikatta görülmesidir. Tabii ki, 
Anayasamız hukuk devleti olduğumuzu kabul etmiş 
ve de kuvvetler ayrılığı prensibini benimsemiştir. O 
halde geriye kalan konu ne?.. Kuvvetler ayrılığı pren
sibine saygı duymak ve de dengesinin bozulmamasına 
riayet etmektir. Örneğin, bir hükümet hoşuna git
meyen bir savcıyı baskı düzenine tabi tutuyorsa ya
hut teşri organ yargıçlarının sorunlarına eğilmiyor, 
onlara cömert davranmıyor ise ve onu ciddiye almı
yorsa, o memlekette kuvvetler ayrılığı prensibinden as
la söz edilemez. 

Değerli arkadaşlarım; 
1980 yılı Adalet Bakanlığı Bütçe Kanun Tasarısı 

gözden geçirildiğinde, 1979 yılına nazaran 2,5 mil
yar Türk lirası fazlalık kaydettiği görülecektir. Bu 
oran, % 25 bir artıştır. Paranın devalüe edilmesi kar

şısında, 1979 yılına nazaran asgari % 50 de eksiktir. 
Bu durumda adli hizmetin aksamadan yürütülmesi
ne imkân ve ihtimal yoktur. Ancak, Bakanlığın ya
pacağı çalışmalara esas olan, adalet hizmetlerinde sü
rat, müessiriyet ve eşitlik sağlamak olup, kanunsuz 
hareketler kimden ve nereden, nasıl gelirse gelsin gö
revini ciddiyetle ifa etmektir. 

Bu kısır bütçeye nazaran, ekonomik ve sosyal alan
da yenilikler getirecek adli reform çalışmalarına esas 
olacak önerilerimiz de vardır. Bunlar, idari, kanuni 
ceza infazıyla ilgilidir. 

tdari yönden yapılması gerekli olanlar kısaca : 
2253 sayılı Yasa gereğince suçlu çocukların eği

tim, ıslah ve infaz işlerinin müstâkil bir genel müdür
lüğe bağlanması. Bütçe imkânları nispetinde halen 
münhal bulunan 514 hâkim, 298 Cumhuriyet savcısı 
kadrolarının doldurulması. Mahkemelerin ihtiyaca gö
re ihdası. Hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı stajının 
sağlam bir neticeye raptıdır. Adalet daireleriyle ko
nut ve lojman durumunun, mesleğin onur ve şerefi
ne uygun bir duruma getirilmesidir. Ağır koşullar al
tında çalışan, bedenen yıpranan hâkim ve cumhu
riyet savcılarımızın yıllık izinlerini rahatlıkla geçirme
leri için dinlenme tesislerinin yaygın hale getirilmesi
dir. Kanuni yönden, yapılanların yanında, yapılması 
gerekli olanlar şunlar : 

Önce, Yasama Meclisleri gündeminde bulunan bel
li ve bilinen kanunların takibi ve de komisyonlarda 
bulunan tasarıların neticeye raptı. Ayrıca toplumumu
zun gereksinmesi olan Kira Kanunu, 1512 sayılı No
terlik Kanunu, Yargıtayın altından kalkılmaz yükünü 

- hafifleterek, esas görevini yapabilir duruma getirmek 
için bazı bölgelerde istinaf mahkemelerinin kurul
ması, cumhuriyet savcılarının görevlerini kolaylaştır
mak, suç ve suçluyu en kısa zamanda bütün delille
riyle meydana çıkarmak, adli görev etkinliğini sağla
mak ve kamu vicdanını tatmin etmek için, cumhu
riyet savcılığına bağlı adli zabıta kurmaktır. 

2556 sayılı Hâkimler Yasası ihityacı karşılama
makta ve bazı maddeleri 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve 
Yüksek Savcılar Kurulu Yasasına ters düştüğünden, 
1961 Anayasasına göre gerekli kanunun çıkarılması 
şarttır. Zira, adalet örgütünün çağın koşullarına, ge
reksinmelerine uygun ve ileriye dönük bir düzeye ge
tirilmesi zorunludur. 

Yargı gücünün etkisiz olduğu yerde, yasama ve yü
rütme güçleri de eksiktir. Esasen, Anayasamız da tüm 
hak ve özgürlükleri yargının ışığı altında ele almış-

| tır. Adalet hizmetlerinin Devlet hizmeti içerisindeki 
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yeri ve önemi gözönünde tutularak, Türk ulusu adına 
karar veren fedakârlık ve feragatle görevlerini yerine 
getirmek için çaba sarfeden hâkimler, savcılar ve bu 
sınıfta olanlar için kıdem ve itibari hizmet yasasının 
çıkarılması da esastır. 

Ceza infazı kurumları bakımından ceza, adalet 
hizmetleri bakımından son halkayı teşkil eder. Bugün 
Türkiye'mizde 60 bine yakın hükümlü ve tutuklu bu
lunmaktadır. Halbuki, 1974'de bu rakam 24 bin, 
1975rde 37 bin, 1976'da 44 bin, 1977 - 1978'de 50 bin
dir. Bu rakamları şu manada arz ediyorum : Bugün 
bir yatakta en az iki kişi yatıyor. Yakacağı ve yiye
ceği yok. Günde 19 lirayla nasıl geçinilir?.. Bugün bir 
ekmek, 50 gram zeytinin bedeli bu fiyattır. Bu nasıl 
infazdır?.. Suçluyu bu sistemde topluma nasıl kazan
dıracağız?.. Kaldı ki, bir hükümlü veya tutuklu, şikâ
yetçi olduğu cezaevi yöneticilerini geçmeden üst ma
kama derdini anlatamıyor. Bu düzen çarpık değil de, 
nedir?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken şunu da arz edeyim. Cumhu

riyet Büyük Atatürk'ün idealiydi. Atatürk, hakkı güç
ten üstün tutan anlayışıyla demiştir ki, «Adliye gücü 
bağımsız olmayan bir ulusun devlet durumunda var
lığı kabul edilemez». Yargı erkinin, adalet kurumu
nun yıpratılmamasına en üst düzeyde özen gösteril
melidir. Zaman zaman yargıçlara ve yargıya yönelti
len haksız, ölçüsüz ve sorumsuz eleştiriler, devletimi
zin temelindeki bu büyük kurumu yıpratmaktan ve 
devleti sarsmaktan başka neye yarar. Eksiği ve kusuru 
varsa giderilmeli, ama yargı kurumuna sahip çıkıl
malı ve saygı duyulmalıdır. Çünkü devlet sorumlulu
ğu bunu gerektirir. 

Sayın senatörler; 
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, Ada

let Bakanlığı Bütçesinin devletimize ve milletimize ha
yırlı olmasını temenni eder, Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına Sayın Senatoya, Sayın Bakan ve Ada
let mensuplarını kalpten gelen en derin sevgi ve say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mumcuoğlu, buyurunuz. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Cumhuri

yet Senatosunun değerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; 
Ben, 20 yıldır devletin üç temel gücünden biri 

olan yargı organının kuruluşu amacına uygun olarak 
çalışması için yasama ve yürütme organlarının ne
ler yapması lazım geldiği hakkındaki görüşlerimi ye
teneğim ölçüsünde açıklamaya çalıştım.; 

Benden evvel grupları adına konuşan değerli ar
kadaşlarım genel yargının sorunlarını dile getirdiler. 
Bunlara, bu görüşlere, bu eleştirilere izin verirlerse 
konuşma metinlerinin altına ben de imzamı atarım. 

Benim bu kısa süre içinde değinmek istediğim iki 
nokta var. Bu da, aslında bir tekrar niteliğinde ola
cak; ama bazı konuların tekrarında yarar vardır. Bi
risi, Adalet Bütçesi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bütçe, üzüntüyle ifade edeyim, «Enflasyonla 

mücadele bütçesi» namı altında bize takdim edildi. 
Maalesef bu bütçe, ifade ettiği rakamları gerçekleştiği 
zaman göreceğiz, tamamen aksine bir fonksiyon ifa
de edecektir. Zamanım kısa olduğu için tafsile geç
miyorum. Bütçeye konulan ödeneklerle, derpiş edi
len hizmetlerin yapılmasına imkân yoktur. Bu büt
çeyle Sayın Adalet Bakanı cari gider harcamalarını 
dahi bütçe yılının ortasında dahi ifa edemez hale ge
lecektir. Bırakınız adalet binaları inşaatını, bırakınız 
cezaevleri inşaatını, çok lüzumlu gördüğüm lojman in
şaatını ben şahsen iş sahiplerinin mahkemelere gelir
ken ilam için lüzumlu kâğıtları getireceğinden kaygı 
duyuyorum. Bunun için Sayın Bakandan istirham edi
yorum, lütfetsinler, acil tedbir alsınlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Değinmek istediğim ikinci nokta, hâkim ve Cum

huriyet savcılarının durumlarıdır. Arkadaşlarım grup
ları adına konuşurken ifade ettiler, hâkim ve savcı 
kadrolarında görülen münhaller daha büyüme istida
dı göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1961 Anayasasında mahkemelerin bağımsızlığı, hâ

kim teminatı, hâkimlerin şahısları için konmuş ilkeler, 
kurallar değildir. Bunlar ferdin ve toplumun iktidar
lara karşı güvencesi olmak üzere konmuş kurallar
dır. Bu kuralların Anayasada ve yasalarda tekrarı da 
bir anlam ifade etmez. Hâkimin, Cumhuriyet savcısı
nın özellikle hayatından emin olması lazım, geçimin
den emin olması lazım, maddi kaygıya duçar olma
ması lazım. Bu, imparatorluk dönemindeki Mecelle-

' de dahi ifadesini bulmuştur. Onun deyimiyle «Hâkim, 
kalbine arız olan, kader manasına gelen gamdan gus-
sâdan azade, masun olmalıdır.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yılın bütçesinde vali muavini ve kaymakamlar 

için üçer bin liralık bir ödenek vardır. Bunun, kira 
vermeye mecbur olan hâkim ve savcılığa da temin edil
mesini içtenlikle diliyorum^ 
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Arkadaşlarım; 
Katsayıyı siz 25'e de çıkarsanız, 30'a da çıkartsa-

nız son devalüasyonun getirdiği felaket kelimesiyle 
tavsifi dahi az olan hayat pahalılığı ile hâkimleri karşı 
karşıya kalmaktan kurtaramazsınız. 

Arkadaşlarım; 
Canına, malına, haysiyetine vuku'bulan tecavüz ha

linde vatandaş mahkemeye gider. Bugün Türk milleti 
davaların uzamasından yakınma'ktadır. Bir şey daha 
söyleyeyim; Türk Ceza Kanununun 495 ve 497 nci 
maddelerine, yani zorla hırsızlık suçlarından mahku
miyet kararlarında bakıyoruz 20> - 25 sene mahkumi
yet kararları çıkıyor. İki kişi öldürüyor, Türk Ceza 
Kanununun 448, 450 nci maddelerini ihlal ediyor, şu 
sebepten, bu sebepten 12 sene, 15 sene ağır hapisle -
niyor. Vatandaş bunu dikkatle izliyor. 

Bunun bir anlamı olması lazım. Hâkim de insan
dır. Hâ'kim öldürülüyor, Cumhuriyet savcısı öldürü
lüyor, müdafi öldürülüyor. Hâkim ve Cumhuriyet sav
cısının can kaygısından kurtulması için ne yap
mak lazım? Münferiden alınacak tedbirler yeter
sizdir değerli arkadaşlarım. 

Yaygın şiddet hareketleri... Buna çok zaman 
«Anarşik olaylar» diyoruz. Aslında memlekette anar
şizm değil, anarşizm yok arkadaşlarım, memle'kette bu
gün hâkim olan sağdaki ırkçı faşist eğilimlerin ne
ticesi görülen şiddet olayları, soldaki komünizmin 
muhtelif fraksiyonları. Anarşizm değil bunlar. Bun
lar yaygın şiddet olayları. Bunun, zamanında ada
letin tecellisine imkân verecek adalet örgütünün ku
rulmasıyla kısmen önleneceği kanısındayım. 

Arkadaşlarım; 
Zamanım az. Çok adalet mensubu arkadaşımızı 

yitirdik. Bunları ben burada rahmetle, saygıyla yade-
diyorum. Halen bütün bu ağır koşullara rağmen hiz
mette devam edenleri de hürmetle, takdir hislerimle 
yadediyorum. Adalet camiasına başarılar diliyorum, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerine saygılarımı yineliyo
rum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürsoy, buyurunuz. 
İDRİS GÜRSOY (Ordu) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Adalet Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi üze

rinde kişisel görüşlerime geçmeden evvel hepinizi say
gı ile selamlarım. 

Kişisel konuşmalar için tanınan sürenin azlığı ne
deni ile Adalet Bakanlığının tüm konularına ilişmek 
imkânı olmadığından ancak bazı yönlerine temas et
mekle yetineceğim. 

Sayın üyeler; 
Bütçesini görüştüğümüz Adalet Bakanlığı önemli ve 

en eski bir Bakanlık olmasına rağmen halen bir teş
kilat kanunu yo'ktur. 1327 tarihinden beri meri olan 
bir yönetmelik ile idare edilmektedir. Halen, merkez 
teşkilatı için bir kanun getirilmiştir. Bunun en kısa 
zamanda çıkarılmasında yarar görüyorum. Mahkeme
lerin teşkilatına ilişjkin bir esas yasa mevcut değildir. 
Mahkemelerin kuruluşu ve işleyişi 20 ayrı kanuna ser
pilmiş hükümlerle yürütülmektedir. Bilhassa, Ceza 
Muhakemeleri Usulü, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu ayrı ayrı ülkelerden alınmış olmaları dolayı
sıyla bunların uygulanmasında davaların gecikmesi
ne se'böbiyet verdiği gibi, bazı maddeleri de işlemez 
hale gelmiştir. Onun için en kısa zamanda bu iki 
kanunu da ele almak gerekmektedir. 

1934 yılından itibaren yürürlükte bulunan Hâkim
ler Kanunu zaman zaman değiştirilmiş bazı maddeleri 
tamamen kaldırılmış, bazı maddeleri de mensuplarının 
yararına değil, zararına olaraktan değiştirilmişjfir. Hâ
kimler Kanununun, hâ'kim ve savcıların maaş ve sta
jın olumlu Olacak niteliklerini de kapsayacak şekilde 
en kısa zamanda ele alınmasında bir zorunluluk gör
mekteyim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Artan nüfusumuz, ticari ve sosyal münasebetlerin 

yoğunlaşması karşısında adliyelere intikal eden işlerin 
gün ve gün arttığı bir gerçektir. Cumhuriyetimizin ku
ruluşundan bugüne kadar adalet kadroları ancak 
% 20 nispetinde artırılmış olmasına rağmen, iş adedi 
ise % 100 hatta bazı kısımlarda % 500'ü aşmıştır. 
Misal olarak en yakın tarihimizden bir misal vere
yim. 1978 tari'hiride bir yıl öncesine göre gelen iş 
adedi savcılıkta % 35 nispetinde artmıştır. İcra dai
relerinde % 95 nispetinde, ağır cezalarda ise % 46 nis
petinde artmıştır. Bu kadar artan işleri bugün 3662 
hâkim kadrosu, 1959 Cumhuriyet savcısı ile yürüt
mekteyiz. Kaldı ki, 1.1.1980 tarihi itibariyle bu kad
rodan, hâkimlikte 526 kadro açıktır, savcılıkta ise 
324'tür. Bu kadroların tamamen doldurulmasına ben 
imkân görmemekteyim. «Neden?» denilirse, hâkimlik 
ve savcılık mesleği bugünkü durumu ile devam ederse, 
hâkimlik ve savcılığa müracaat edenlerin adedi aza
lacaktır; çünkü bir yılda hükük fakültesinden mezun 
olanlardan hâkimlik ve savcılığa intisap edenle ser
best çalışanın parasal yönden, sosyal yönden yaşantısı 
kat kat farklıdır. Mesleği cazip şekle sokulduğu tak
dirde ancak bu kadrolar dola'bilir. Yetersiz olan bu 
kadroların miktarı artırılsa bile, cazip şekle sokulma-
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dığı surette bu mesleğe intisap - edenleri bulmak güç 
olur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bugün 634 adet görev yapan adalet müessesesi 

vafdır. Ne yazık ki, bu adliye binalarından yalnız 
42 adedi müstakil adalet binalarıdır. Diğerlerinin bir 
kısmı hükümet konağına sığınmış, büyük bir kısmı 
ise adliye binası olacak nitelikte bulunmayan kiralık 
binalardır. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy, iki dakikanız var, ona 
göre konuşmanızı ayarlayınız. 

İDRİS GÜRSOY (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım, riayet edeceğim. 

Mahkemelerimizin gördüğü vazifelere göre bun
ları bir an önce müstakil binalara kavuşturmak gere
kir. Mefruşat durumuna gelinecek olursa, bunlar cid
den azap vericidir. Eğer hangi dairede mefruşatı en 
yıpranmış şekilde bir müessese görürseniz mutlaka 
orası adliyedir; buna da önemle eğilmek gerekir. 

Cezaevlerinden bahsetmek isterim. 
Bugün 641 cezaevi vardır, bunun 317 adedi büyük 

ve küçük tipte yapılmış, modern denilebilecek cezaev-
lefidir. 188 adedi kiralık olarak tutulmuş, cezaevi ol
mak vasfına haiz olmayan binalardır. 75 adedi Ha
zineye ait, cezaevi olabilecek duruma getirilmiş ceza-
evleridir. 27'si ise tamamen eski, hurda ve kiliseler
dir. Bunlar rutubetli, insan yaşayışına elverişli olma
yacak tiptedir. Buna örnek olarak Ünye Cezaevini 
gösterebilirim. 

Ayrıca, bu cezaevlerinde halen 59 bin hükümlü 
bulunmaktadır. Her bir koğuşta 70 - 80 kişi balık 
istifi gibi yatmaktadır. Cezaevlerinin yetersizliği do
layısıyla her 20 hükümlüden bir tanesi firar etmekte
dir. Bu firarın ve cezaevlerindeki olayların ziyadeleş
mesinin nedeni cezaevlerinin gerektiği şekilde olmama
sı ve cezaevlerinde gardiyan ve müdürlerinin gereken 
bilgi ve tecrübeye sahip olmamalarındandır. Bilhassa 
son zamanlarda bazı siyasi görüşlü olanların firar et
meleri kamuoyunun nazarı dikkatini celbetmektedir. 
Bu bakımdan siyasi hükümlüler için özel bir durum 
ve onların korunmaları için yeterli tertibat alınması 
gerekmektedir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 

İDRİS GÜRSOY (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım. Müsaade ederseniz bir de lojman durumuna 
ilişeyim. 

Adliye mensuplarına son zamanlarda lojman tah
sis edilmektedir. Fakat buna ayrılan para çok azdır. 
Bu gidişle adliye mensuplarının gerektiği gibi bu loj-

1 manlardan istifade etmesi için ve tamamının da ik
mali için 50 ila 100 seneye ihtiyaç olduğu kanısın
dayım. Onun için bütçeden her yıl bu hususa daha 
çok tahsisat ayrılması gerekir. 

Sayın Bakan, meslekten teşrif ettiniz; adliyenin 
tüm şikâyetlerini yakinen bilen kişisiniz. Sizden ar
zum, köklü bir plan ve program içerisinde bu şikâyet
leri ele alıp gereken kararları verip, bir bütçe yılı 
sonra şikâyetlerin adedinin azaltılmasını istirham et
mektir. 

İşte bu görüş ve inançla Adalet Bakanlığının Büt
çesinin ülkemize, ulusumuza ve tüm adliye mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ege?.. Yok. 
Sayın Demirayak, buyurunuz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde siyasal görüş
ler farklı da olsa, yıllardan beri belirli doğrultuda 
görüşlerin birleşmesi mümkün olmaktadır. Nitekim, 
bugün de benden önce gerek grupları adına, gerekse 
kişisel görüşlerini açıklayan değerli arkadaşlarım 
Adalet Bakanlığımız ve mensupları için birtakım bir-
leşiîen noktalar üzerinde durabilmişlerdir. Benim de 
aşağı yukarı tekrarı sayılabilecek bu görüşlerin içeri
sinde bahusus belirtmek istediğim konular kısa sü
rem içerisinde şunlar olmaktadır: 

Yıllardır Adalet Bakanlığı meslektaşlarımız tara
fından icra edilmekte, yönetilmekteydi. Ecevit Hü
kümeti döneminde adliye mensubu olmayan bir de
ğerli arkadaşımız tarafından yürütülmesi sırasında 
yıllardır Adli yılın açılışında, gerekse Parlamentoda 
değinilen; fakat bir türlü gerçekleşmeyen konular 
maalesef kendi meslektaşlarımız açısından üzüntüyle 
kaydetmek gerekir ki, ancak meslektaşımız olmayan 
bir Bakan tarafından yerine getirilme olanağı bulu-
nabilmişrir. 

Bunun örneğini uyuşmazlık mahkemelerinin kurul
masında görebiliyoruz. Bunun örneğini çocuk mah
kemelerinde kurulmasında görebiliyoruz. Bunun örne
ğini adliye mensuplarının ödeneklerinde görebiliyo
ruz. Bunun örneğini lojmanların yapılmasında, hız
landırılmasında görüyoruz. Bunun örneğini Türk Ce
za Yasasında ve Usul Yasamızda değiştirilmesi lazım 
gelen birtakım maddelerin geniş manada olması da
hi şartların zorunlu kıldığı şekliyle değiştirilmesinde 
görüyoruz. Dileriz ki, mesleğimizden gelmiş bir Sa-
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yın Bakanın döneminde de hiç olmazsa yine meslek
taşımız olmayan bir balkan tarafından yüce Mecli
simize intikal ettirilmiş bulunan Adalet Bakanlığının 
kuruluş yasasının bir an önce çıkarılmasında zorun
luluk görülmektedir. Bunun gayretini bizzat meslek
ten gelen bir bakan olarak göstermelidir. 

Geçirdiğimiz dönemlerde mesleğimizden devam
lı suç ve suçluların miktarı artmış olmasına rağmen 
gerek savcılık mesleğinde, gerekse yargıçlık mesleğin
de bulunan arkadaşlarımız muhtelif nedenlerle gö
revlerinden ayrılmaktadırlar. Benden önce konuşan 
değerli arkadaşlarım bu konulara değindiler. Ne mik
tar savcı ve yargıç açığı var, bunu dile getirdiler. İlla 
ki, bu savcı ve yargıç boşluklarının doldurulması için 
'hukuk fakültelerinden mezun olan yeni gençlerimizin 
'bu mesleğe gelmelerini beklemeye gerek yoktur kanı
sındayım. Diğer bakanlıkların buraya gelen yetkilile
rinden görebildiğimiz kadarıyla emekliye dahi ayrıl
mış bulunan meslek sahiplerinin diğer bakanlık bün
yelerinde tekrar müsteşarlık ve genel müdürlük mev
kilerine getirildiğini görme'k'teyiz. İşlerinden ayrılmış 
pek değerli meslektaşlarımız bulunmaktadır. Yıllarını 
o küflü dosyalar arasında ve nüfûs memurlarının da
hi (onları küçümsemek için söylemiyorum) masaları
nın başlarında yargı görevlerini yapan bu meslektaş
larımız 1 0 - 1 5 yıllık, 20 yıllık tecrübelerine rağmen 
muhtelif nedenlerle istifalarını vererek ayrılıp gitmiş
lerdir. Bunları mesleklerine döndürmek için birtakım 
cazip ve bunun yanı sıra da bizzat Adalet Bakanlığı
mızca teklifte bulunmak zorunluğu da vardır. Bu de
ğerli meslektaşlarımızın, şayet ceza almamışlar ise, 
sicilleri temizse bunları mesleklerine döndürelim. 

Hakikaten bu dönemde ve terörizmin hızlandığı 
bir dönemde yargıçlık mesleğinde, savcılık mesleğin
de ve avukatlık mesleğinde çalışmak bir nevi zorluk
ların içerisinde, can derdinin içerisinde bulunduğunu 
da görme'k'teyiz. Bu nedenle o değerli meslektaşları
mızın can güvenliklerini düşünürken ekonomik ko
şullarını da düşünmemiz gerekmektedir. Yalnız yar
gıç ve savcılarımızın ekonomik koşullarının yanı sıra 
onların sağ kolu diyebileceğiimiz ve onlara her an; ge
ce, gündüz yardımcı olan zabıt kâtiplerimizi de, mü
başirlerimizi de ekonomik yönden de düşünmek ge
rekir, 

Yeni mahkemelerin kurulacağı bir gerçektir. Ece-
vit iktidarı döneminde ihtisas mahkemelerinden ba
his mevzuu ediliyordu. Azınlık Hükümetinin Başka
nı Sayın Demirel bu kürsüde programını okurken 
verdiği cevaplar sırasında kendilerine Devlet Güven-
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İlk Mahkemelerinin kurulacağı yönünde Anayasadan 
maddeyi okulken sormuş bulunduğum bir sual vardı. 
Demiştim ki, «Bugün hükümetler (Bugünkü Hükü
meti demiyorum, bundan önceki hükümetler de da
hil) sulh ceza mahkemelerine bakabilecek veyahut da 
bizatihi trafik cezalarıyla meşgul olacak hâkimleri 
tayin etme yetkisi yok iken, siz Hükümet olarak na
sıl oluyor da idam kararı verebilecek yargıçları ata
mayı kendinizde bulabiliyorsunuz?..» O zaman Sa
yın Demirel, «Anayasanın 136 ncı maddesini bera
berce inceleme ve bunun üzerinde konuşma imkânını 
bulabiliriz.» demişlerdi. Sayın Adalet Bakanından da, 
şayet Devlet Güvenlik Mahkemeleri konusunda ıs
rarlı ve kararlılar ise, Ecevit iktidarı döneminde dü
şünülen ihtisas mahkemeleri dışında Devlet Güven
lik Mahkemeleri üzerinde kararlılar ise, kendilerin-
c'.n yargıçların tayinleri hususunda Yüksek Hâkim
ler Kuruluna yetki bırakılmasının düşünülüp düşü-
•nülmediğini bu kürsüden açıklamasını istemekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Süremiz çok kısa olmasına rağmen cezaevlerine 

değinmek istiyorum. Bugün cezaevlerimiz tabiri caiz
se yol geçen hanı durumuna düşmüş bulunmaktadır. 
Daha önceki yıl diyebileceğim bir zamanda bir Cum
huriyet savcısı arkadaşım ile birlikte o zaman görev
de bulunan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürüne 
ıg'trniştim. İlçe savcım, cezaevinden firarların 
sık sık olduğunu ve cezaevinin etrafında 350 bin 
liralık bir tel örgü projesinin bulunduğunu, bu pro
jenin gerçekleşmesi için tahsisatın verilmesini istiyor
du. Kendisine yardımcı olmak için o Genel Müdürün 
yanına gidip bu konuyu açtığımda o Genel Müdürün 
bana, «Cezaevlerinden c/c 10 firarı kabul etmek ge
rekir.» demişti. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — «Biz 
mahkûmları zaten dört duvarın içine sokmuşuz, bir 
de bunun dışında tel örgü ile mi çevireceğiz?..» de
mişti. Bunu o zamanın Sayın Bakanına intikal ettir
dim; ama Sayın Bakanım bilmiyorum bu nedenle 
midir, yoksa başka nedenlerle midir, o değerli arka
daşımızı (Ben başka yönüyle değeri bulunduğu için de 
o şekilde tabiri kullanıyorum) o görevden alarak bu
günkü arkadaşımıza görev vermiş bulunmaktadır. 

Dileğim o ki, bu cezaevlerini yol geçen hanı ha
linden kurtarmak isteyelim. Bugün bakıyorsunuz mo
dern bir cezaevi dediğimiz Buca Cezaevinden 75 met
relik bir tünel kazılıyor, vaktaki Allah'ın rahmeti o 
tünelin kazılmasını meydana çıkarabiliyor. Niye bu 75 
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•metrelik tünelin kazılmasında, o bina içerisinde bulu
nan Cumhuriyet savcısının ve yardımcılarının, o ce
zaevi içerisinde bulunan gardiyanların, o cezaevinin 
dışında bulunan jandarmanın haberi olmuyor da, 
Allalh'm rahmetini bekliyoruz bu tünelin kazılmasının 
ortaya çıkmasında. Yıllar öncesi (hatırımda kaldığı
na göre) haftada iki sefer Cumhuriyet savcıları, bi
zatihi gardiyanlarla değil, jandarma ve polisle bera
ber gece veya sabaha karşı aramalar yaparak, yaptık
ları arama zabıtlarının birer suretlerini Adalet Bakan
lığına gönderefoiliiyorlardı. Bugün arama yapılıyor 
denebilir. Kiminle?.. Gardiyan ile. Gardiyanlar de
vamlı o cezaevinin içerisindedir. İşin enteresanı, bu
gün jandarma ile, gardiyan ile, iki ayrı bakanlık men
supları ile bu cezaevlerini kontrol etmekle karşı kar-
şıyayız. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Demirayak. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — Aslın
da cezaevlerinin bu nevi karmaşıklıktan kurtarılma
sını istemek dileğimizdir. Ya doğrudan doğruya bu 
cezaevlerinin gerek: iç, gerekse dış güvenlikleri Ada
let Bakanlığına bırakılsın; ya da gerek iç ve gerek dış 
güvenlikleri doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığının 
jandarmalarına bırakılsın. 

Süremin çok kısa olması nedeniyle Adalet men
suplarının değerli konularına dokunmak ve görüşle
rimi yansıtmak imkânını bulamadım. Süremin kısa 
bir süre de olsa geçmiş olma'sının Sayın Başkanım 
tarafından toleransla karşılanmış olmasını huzurunuz
da saygıyla karşılıyor; Adalet Bakanlığı Bütçesinin, 
değerli mensuplarına, ülkemize hayırlı olması dile
ğiyle saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Lûtfi Doğan. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, Adalet Bakanlığımızın değerli 
mensupları; hepinizi hürmetlerimle selâmlayarak söz
lerime başlıyorum. 

Sayın Senatörler; 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde çok kısa olan 

görüşlerimi üç noktada yüksek ıttılaınıza arz etmek 
istiyorum, 

Hepinizin takdir buyurduğu gibi adalet mülkün 
temelidir. Bir ülkede huzur ve emniyetin, insanların 
birbirine tam manasıyla itimat edebilmelerinin esası 
adalete riayetle başlar. Adaletin var olduğu ülkede 
her iyilik vardır. Adaletin yok olduğu veya rahnedar 
olduğu bir ülkede de iyiliklerden, huzurlu bir cemi
yetten bahsetmek imkânı kalmamıştır. 

Değerli senatörler; 
•Burada şu ciheti belirtmek istiyorum: Adalet, 

icrası son derece çetin olan bir meseledir. Bizim inan
cımıza göre aile reisinden, hatta köy bekçisinden 
Devlet Reisine kadar âdil olmak mecburiyeti vardır. 
Bu, herkes için en şerefli, en mukaddes görevdir. Fii
len adalet hizmetini icra eden ise, adliye mensupları 
veya idarede görev almış bahtiyar insanlardır. 

Müsaadenizle bir ciheti belirtmek isterim. Pey
gamber Efendimiz şöyle buyururlar: «Kıyamet gü
nünde Allah Tealâ âdil insanları nurdan kürsüler 
üzerine oturtmakla taltif buyuracaktır ki, onlara pey
gamberler, şehitler, sıddîkler bile gıpta edecektir.» 
Diğer bir yönden, «Bir saat icrai adalet, 40 yıl nafile 
ibadetten daha üstündür.» Biz aziz Müslüman Türk 
milleti olarak böyle bir inanca sahip olduğumuz için 
millet olarak ne kadar sevinsek, iftihar etsek, iftihar 
hakkımız büyüktür. 

Ancak tekrar ediyorum, bu işin güçlüğü, çetinliği 
de çok aşikârdır. Bunu birkaç misal ile arz etmek is
terim, 

Bendeniz küçük bir kasabada bir memuriyette bu
lunduğum bir sırada bir hâkim arkadaşım vardı, ha
len AnkaraMa yine bu görevdedir. (İsmini vermek 
istemiyorum) Keşiflere gittiği zaman yiyeceğini be
raber götürür ve ondan sonra döner gelir. 

Takdir buyurursunuz ki, bu millet misafirperver
dir; fakat hâkim adalette herhangi bir tarafı benim
semediğini, herkesi müsavi gördüğünü, hakkın tecel
lisine hizmet etmekle mükellef olduğunu bildiği için
dir ki, taraflar arasında birini diğerine tercih eder du
rumdan sakınır olması daima büyük bir vazifedir, 
bu hususta teyakkuza hâkim mecburdur. Böyle hâ
kimlerimizle her zaman iftihar etmek hepimizin hak
kıdır. 

Buna benzer diğer bir hakim arkadaşımın bir ya
kını bir hususta mahkemeye müracaat ettiği için, (yi
ne aynı kazada oluyor) hâkim o mahkemeye baka
mayacağını, bunu bir başka mahkemeye intikal ettir
mesi lazım geldiği olgunluğunu, kemalini göstermiş
tir. Ümit ediyorum ki, Türkiye'mizde bu gibi h a Kim-
lerimiz binlerin üzerindedir, onbinlerin üzerinde
dir, inşallah. 

Yalnız bir hususu da sizlere arz etmek istiyo
rum: Türkiye'mizde hepimize olduğu gibi, bugün hâ
kimlerimize de büyük vazifeler düşmektedir. İdare 
başında olan büyüklerimize, muhterem senatör, mil
le t vekillerimize büyük vazifeler düştüğü gibi. 
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Bir "tarihi misal vermek istiyorum; merhum Se-
laîhaddin Eyyubi'nin idaresi altındayken, kendisi ida
rede bulunduğu zaman bir karışıklık, bugün bizim 
Türkiye'mizin karşılaştığı şiddet hareketleri gibi bir 
hareket başgöstermiş. O zaman devletin ileri gelen
leri düşünmüşler bu karışıklıktan kurtulmanın çaresi 
ne olabilir demişler, devletin reisi olan Selahaddin 
Eyyubi'ye şöyle bir ricacı göndermişler. 

Zamanın âlimlerinden şu anda ismi hatırımda de
ğil bir mektup yazdırılıyor, «Maznun kimseler tutul
duğu zaman kendilerine izafe edilen suçu mülbeyyin, 
müshit deliller ortaya konulmadan cezalandırılması 
cihetine gidilsin, acele edilsin ve ondan sonra, da 
deliller toplansın» mealinde bir istirhamda bulunulu
yor; fakat o büyük insan bu ricaya cevap olarak di
yor ki, «Ben aciz bir kulum, eğer hakikaten suçları, 
mü'sbüt deliller ortaya konulmadan ceza verilmesi ge-
rekseydi, vazu kanun olan Allah Teal'â bize böyle 
emrederdi. Halbuki, biz kendi aklımızı O'nun adaleti 
yerine koymaya muktedir değiliz, ilahî kanun ne ise, 
adalet ne ise onu icra etmemiz lazımdır.» der ve bu 
istirhamı geri çevirir; fakat bu ricada bulunan ilim 
sahibi şahıs kendi kendine çok üzülür, «Benim tavsi
ye etmem lâzım gelen hususu bir Devlet Reisi bize 
tavsiye ettiği için hem kendisine müteşekkirim; fa
kat kendime de çok ıstırap duyuyorum.» der devam 
e'def. 

Bunu niçin ihtiyaç duydum sizlere arz ettim; Muh
terem Süleyman Paşamız dünkü güzel konuşmasında, 
faydalandığım konuşmasında cezaların artırılması, 
beş aya kadar tutulmaları vardır, Türkiye'de de buna 
benzer şeyler yapılmasını buyurdular. Ceza göfülme-
me'sinden de yakındılar. 

Aslında suçlu mutlaka cezasını bulmalıdır. Suçlu 
yalnız kaldığını hissetmelidir. Suçlu cemiyet tarafın
dan yardım görmeyeceği inancına vardığı zaman o su
çu işlemekten içtinap eder. Çok hazindir ki, burada 
herhangi bir siyasi maksatla arz etmiş olmuyorum, 
sizin kıymetsiz bir arkadaşınız olarak naçiz kanaatle
rimi belirtmiş oluyorum. Türkiye'mizde bir kısım 
kimseler, vahim de olsa, diğer bir kısım kimselere 
ve onlardan yardım göreceklerine dayanarak maale
sef memleketimizi ıstıraba sürüklemektedirler, kendi 
maneviyatlarını yıkmaktadırlar, memleketimizi de 
mustarip etmektedirler, bundan hepimiz ıstırap çeki
yoruz., 

Eğer hepimiz yek vücut olup zulmün, haksızlığın 
karşısında olduğumuzu elbirliği ile ortaya koysak, 
tekrar ediyorum suçu işleyen kardeşimiz de olsa hak-
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I sızdır, adaletçe cezasını çekmelidir fikrinde bir ara
ya geldiğimiz gün, bu memlekette suçlar işlenemeye-
cektir veya asgari hadde inecektir. 

İkinci bir maruzatım şudur muhterem senatörler... 
BAŞKAN — İkİ dakikanız var efendim. 

LÛTEİ DOĞAN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

İkinci maruzatım şudur; tabii ki, masum bir in
sanı cezalandırmaktan ise, suçlu yüz insanın cezasını 
telhir etmek daha hafiftir, yani daha evlâdır diyemi
yorum, daha hafiftir. Neden? Çünkü, masum bir in
sana masum olduğu halde ceza çektirmiş olmak, yüz 
suçlunun cezasını tehir etmiş olmaktan daha büyük 
bir sıkıntı, felâket meydana getirir. O bakımdan, Pa
şamızın bu sözlerine kendisine hürmetim çok olduğu 
halde katılmak istemiyorum. Hâkimin işlerinin çetin 
olduğunu arz etmek istiyorum. 

Suçu sabit öldumuydu kim olursa olsun cezayı 
vermekte tereddüt göstermemelidir, artık orada mer-
mahet bahis mevzuu değildir. Bir hâkim arkadaşım 
şöyle söyledi, «Gereği düşünüldü» dediğim zaman 
vücüdumdaki bütün hücrelerim ürpermektedir, aca'ba 
adalleti tam manasıyla tecelli ettirebilecek miyiz, bu 
düşünce beni son derece derinden düşündürmekte-
d'ir. Haklıdır. Çünkü, hakkın ihkakı son derece 
önemlidir. 

Muhterem senatörler; 
Vakit maalesef çok tez geçtiği için bir misal ver

mek istiyorum: Bir hâkim adı Kadı Şureyh, Kûfe'de 
icrali adalet eder. Hz. Ali Radiyallahü Anh Efendi
mizin de bir meselesi vardır. Bir şahıs bir malını 
gasibtmiş veya almış, hâkime müracaat eder. Hâkim 
meseleyi inceler, şahit ister, şahitlerden birisi olarak 
oğlu Hasan'ı gösterir. Hâkim der ki, «Ya imam evet 
suçlu olarak, maznun olarak davalı karşımda, şahidi
nizin birinli dinledim, sizin doğru söylediğinize de 
kanaatim vardır, ancak diğeri oğlunuz olduğu için lehi-
nizdeki şahadetini kabul etmeme imkân yok. Ya başka 
bir şahit bulacaksın veyahütlta sizin davanızda sizin le
hinize karar verememekteyim, beni mazur görecek-
is'iniz.» Bu durumu gören davalı hakikati kabul eder, 
«Ben suçluyum, ne ise cezama razıyım, bu ileri sü
rülen dava haklıdır» der, hakikati teslim eder. 

I Bu misali niçin arz ettim. Muhterem Adalet Ba
kanımızdan bir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, müsamaha hakkınızı 
I kullandınız efendim. Toparlayın lütfen. 

497 — 



C« Senatosu B : 33 8 . 2 . 198» O : 2 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Sözlerim] bağ
lıyorum. İzin verirseniz sözlerimi toparlıyorum Sa
yın Başkan.-

İsterdim ki daha önceki sayın Adalet Bakanımız 
burada ola veya senatörlerimiz arasında buluna, maa
lesef burada yok. Onun zamanıyla ilgili bir icraatı bah
sederek sözümü bitiriyorum; bir hâkim arkadaş anlattı. 
Konu şu; o zamanki sayın Adalet Bakanımız hâ
kimlerimizi davet eder, peyderpey gazetelerde de 
çıktı hatırlayacaksınız, Marmara Otelinde onlara bir 
bilmiyorum ziyafet mi verir, şimdiki tabiriyle resep
siyon mudur nedir. Bir hâkim arkadaş diğer arkadaşa 
sorar, yüksek rütbedeki hâkimlerimizden, «Arkadaş 
der Sayın Bakanımız bizleri buraya niçin topladı, 
diğer hâkimler de gelecekler, onlar da peyderpey 
yollukları, yevmiyelerini alacaklar.» Der ki. «Yargı 
işleri, adalet işleri Türkiye'de çok ağır yürüyor, bu 
adalet işleri çek normal yürüsün, hâkimlerin ihtiyaç
ları karşılansın ve vatandaşın adalete itimadı hâsıl 
olsun mesele budur.» 

Yüksek huzurunuzda affınıza güvenerek ve hi
cap duyarak arz ediyorum. Bu cevapları veren şah

sın elinde de içki kadehi vardır, fakat öbür arkada
şı der ki, «Peki, bu tutumumuzla biz vatandaşın 
adalete itimadını temin etmeye muvaffalk olabilecek 
miyiz ne dersiniz ..» der iş biter. 

Şimdi bendenizin istirhamı şudur: Bunu sizlerin 
yüksek dikkatinize bıraktım. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, hukuku tecavüz edi
yorsunuz. 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Peki efendim, 
hemen sözlerimi bağlıyorum. 

inşallah bu işlerin farkına varılmadan olmuştur. 
Bir daha bu gibi işlerin yapılmamasını yüksek hu
zurunuzda Sayın Adalet Bakanımızdan istirham ede-
r>im. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin millet ve memleke
timize hayırlı olmasını Allahtan temenni ederim. 

Sayın Başkana da müsamahası için teşekkürlerimi 
arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Divanımız, Başkanlık Divanı top
lantısına katılacağından, saat 14.00'de teikrar toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.50 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

EAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgir (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin 2 nci oturumunu açıyorum. 

/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karına Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 11315; 
C. Senatosu : 1 ' 649) (S. Sayısı : 949) (1) 

A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
acaba tüm adaletle, adliyeyle ilgili, yani, Yargıtay ve 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesini görüştük
ten sonra Sayın Bakan konuşsa daha uygun olmaz 
mı?.. 

BAŞKAN — Tenkit ve temennilere cevap ver
mek üzere, Adalet Bakanı Sayın Ömer Ucuzal. 

(1) 949 S. Sayılı basınayazı 3 . 2 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1980 tarihli 

BAŞKAN — Program, Genel Kurulca kabul edil
miş olduğu cihetle bu teklifinizi muameleye koya
mayacağım. Özür dilerim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; 

1980 Mali Yılı Bütçe tasarısının Bakanlığımız bö
lümleri görüşülmesi sırasında, gerek grupları adına 
sayın sözcülerin, gerekse şahısları adına konuşan sa
yın üyelerin gösterdikleri yakın ilgiye şükranlarımı 
sunarak sözlerime başlıyorum. 

Bakanlığımız çalışmaları ve 1980 mali yılı içe
risinde gerçekleştirilmes'ini düşündüğümüz konularla 
İlgili olarak bilgi sunacağım. Bu sebeple, sayın üye
lerin konuşmaları üzerinde titizlikle durdukları mese
lelere hem kısmen cevap arz etmiş olacağım, hem de 
bilgi sunmuş bulunacağım. 

Bütçe tasarımızın harcama kalemleri gözden geçi
rildiğinde artışların, sayın üyelerin yıllardır üzerinde 
durdukları ve tenkit konusu yaptıkları, daha çok adli 
hizmettin aksamadan yürütülmesin1! sağlamaya ma
tuf olduğu görülecektir;- ancak, bu artışın tüm ihti
yaçlarımızı karşılayacak durumda olmadığı da bir 
hakikattir. Alınacak bu ödeneklerle adli hizmetin en 
iyi şekilde yürütülmesine gayret göstereceğime inan
manızı dilerim. 

Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarda, adalet 
hizmetlerinde sürat, müessiriyet ve eşitlik sağlamak, 
kanunsuz hareketlerin kimden ve nereden gelirse gel
sin kesin olarak bunların karşısında bulunmak başlı
ca görevimiz olacaktır. Bu görüşün ışığı altında idari 
ve kanuni yönden 1980 yılında Bakanlıkça yapılacak 
çalışmalar hakkında Yüce Cumhuriyet Senatosu üye
lerine, aşağıdaki sıra üzerine bilgi sunmayı faydalı 
buluyorum : 

1. İdari yönden planlanan çalışmalar : 
2253 sayılı Kanun gereğince, çocuk eğitim, ıslah 

ve infaz işleri genel müdürlüğünün kurulması, ço
cuk mahkemelerinin faaliyete geçirtilmesi ve mevcut 
mahkemelerin kadrolarının takviyesi içki, hâkim, sav
cı ve diğer sınıftan personel kadrolarımın sağlanma
sına çalışılacaktır. 

İş, eleman ve ihtiyaç durumu göz önüne alınmak 
suretiyle, artan işleri karşılatmak (için yeniden 10 
Ağır Ceza, 32 Asliye Ceza, 47 Sulh Ceza, 19 Asliye 
Hukuk, 23 Sulh Hukuk, 10 Ticaret Mahkemesi, 7 İş 
Mahkemesi, 20 tapulama Mahkemesi, 8 Trafik Mah
kemesi ile 31 icra hâkimliği ve 37 icra dairesi planlan-
rmştrr, 

Halem münhal bulunan 432 hâkim ve 308 Cum
huriyet savcı kadroları ile 1980 yılında, çeşitli sebep
lerle açılacak kadroların doldurulması gayesi ile hâ

kim ve savcı adaylığı imtihanı yapılması ve münhal 
bulunan icra memurlukları için keza imtihan açılma
sı kararlaştırılmıştır. 

Yasama Meclislerinde bulunan yeni Adli Tıp Ka
nun tasarısının kanunlaşması halinde, Kanunun Ön
gördüğü ünitelerin kurulup faaliyete geçirilmesi ha
zırlığı sürdürülmekte olup, halen mevcut ünitelere 
intikal eden işlerin gecikmeye mahal verilmeksizin 
süratle sonuçlanmasını sapayacak gerekli tedbirler 
alınmıştır. Nitekim, 1979 yılında müesseseye intikal 
eden 39 351 işten 36 714'ü sonuçlandırılarak 1980 
yılına 2 600 iş devredilmiştir. 

Adli sicil hizmetlerinde sürat, emniyet ve '.gizlili
ği sağlayacak şekilde çalışmalar sürdürülmekte, ad
li istatistik bilgilerinin nelerden ibaret olacağı ve bun
ların hangi sistemle ve nasıl değerlendirileceği yolun
da yapılan çalışmalar sonuçlandırılıp, gerekirse oto
masyon çalışmalarından yararlanılması sağlanacak
tır. 

Hâkıim stajının halen yeterli seviyede olmaması 
nedenüyle, bunun sağlayacak bir staj müessesesinin 
kurulmasına imlkân verecek çalışmalar yapılmakta
dır. 1980 yılı içerisinde 6 ay süreli hizmet öncesi ye
tiştirme kursuna 50 icra memuru ve muavini ile 50 ce
zaevi müdürü, idare ve hesap memuru, 45'er gün sü
reli hizmet için geliştirme kurslarına 75 icra memur 
muavini ile 75 cezaevi müdürü, idare hesap memu
ru, bölgesel nitelikte 45'er gün süreli hizmet içi eğiti
me 440 zabıt kâtibi ve 400 gardiyan kursa tabi tutu
lacaktır. Ayrıca, bir hafta süreli olmak üzere 150 
Cumhuriyet savcı ve yardımcısını içerisine alan bir 
seminer düzenlenecektir. Mevcut, 653 hâkim adaylı
ğı kadrosundan 393'ü faal olup münhal bulunan 270 
kadroya 1980 yılı içerisinde kura çekilmek suretiyle 
hâkimlik ve savcılık kadrosuna geçeceklerden boşa
lacak olan 360 kadroya, sınavda başarı gösterenler 
de atanacaktır. 

İdeolojik amaçlarla, Devletin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğü veya dil, ırk, sınıf, din ve mez
hep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada be
lirtilen, Cumhuriyetıi ortadan kaldirimak maksadıyla 
işlenen her türlü tedhiş ve anarşi suçları, vatan sat
hında can ve mal güvenliğimi; eğitim, öğretim ve se
yahat hürriyetini, ezcümle, Anayasada yer alan te
mel hak ve hürriyetleri tehlikeye sokacak hiçimde 
artmış bulunduğu göz önünde bulundurularak, Cum
huriyeti tahribe, halkımızın can ve mal güvenliğimi 
ciddi şekilde tehlikeye düşürmeye, birlik ve beraber
liğimizi bozmaya yönelik şiddet eylemlerinde Curn-
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huri yet savcılarının olaya bizzat el koymaları, suç 
delilleriyle faillerini eksiksiz olarak tespit etmeleri, 
zabıta makamları ile işbirliği içinde bulunması ve 
bu tür olaylar hakkında Bakanlığa bilgi verilmesi, 
yakalanan şiddet eylem suçlularının ceza infaz ku
rumlarında dikkatle izlenmesiyle diğer tutuklu ve hü-
ikümlüleri kışkırtmak suretiyle toplu ayaklanma, ya
ralama ve öldürme olaylarını çıkarmalarının önlen
mesi ve bu arada hükümlü ve tutuklularla cezaevi 
personelinin can güvenliğinin tehlikeye maruz bıra
kılmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını takip için 
Bakanlıkta kurulmuş olan ve savcılık sınıfına men
sup elemanların teşkil ettiği kadro ciddiyetle çalış
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanuni yönden Bakanlığımızın planlanan çalışma

larına gelince : 

Yasama Meclisleri gündeminde bulunan tasarılar, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi, Adli Tıp Kurumu Kanun 
tasarısı, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifleri ve 
tasarıları. 

Komisyonlarda bulunan tasarılara gelince : 

Yargıtayın aşırı iş yükünü azaltmak için hazırla
nan Üst Mahkemeler Kanun tasarısı, Adalet Bakan
lığı Merkez Kuruluş Kanun tasarısı, Bakanlığımızın 
işbirliğiyle hazırlanan Adalet Meslek Mensuplarına 
Tazminat verilmesine dair teklif, Borçlar Kanunu
nun 110 ncu maddesini değiştiren teklif, davaların 
kısa zamanda bitirilmesini temin maksadıyla Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkındaki tasarı, memuriyet 
görevini terk veya yavaşlatma, suç işlemeye tahrik 
ve adam öldürme suçlarını cezalandırma ile kanun 
tasarısı, Meşhud Suçlar Kanununun (B) bendinde 
yapılan bir değişiklik Millet Meclisimizin Komisyon
larında bulunmaktadır. Bunlar, tarafımızdan, kanun
laşması için takip edilecektir. 

Halen Bakanlığımızda hazırlanmakta olan kanun 
tasarılarına gelince : 

Kira Kanunu üzerinde çalışmalar sürdürülmekte
dir. Anayasanın 136 ncı maddesinde kurulması ön
görülen ve şekil yönünden Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmiş bulunan Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin kuruluş ve işleyişine dair Kanun hazırlığı, Hü
kümet Programında yer almış bulunan kanun tasarı
larından, Bakanlığımızı ilgilendiren kanun hazırlıkla
rı, Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Kanun tasarı

sı ve yeni baştan ele alınmış olup, hazırlığı bitirilmek
tedir. 

1512 sayılı Noterlik Kanunundaki uygulamada 
görülen boşlukların giderilmesi amacıyla sürdürülen 
çalışmalar kısa zamanda bitecektir. 

Adli Sicil Kanununun günün ihtiyaçlarını karşı
layacak şekilde hazırlığı sürdürülmektedir^ Zabıtanın 
adli görev etkinliğinin sağlanması için sürdürülen ça
lışmalar sonuçlanmak üzeredir. 

Cezaevlerinden tahliye edilen hükümlülere yardım 
etmek ve kendilerine iş bulma konusunda yardımcı 
olmak maksadıyla kurulması düşünülen Patronaj Ka
nun tasarısı üzerinde Bakanlığımız çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ceza infaz kurumlarına gelince : 
Cezaevleri hizmeti, suçlunun cezaevine girdiği an

dan itibaren başlayıp, bu hizmet ceza adaleti hizme
ti sisteminin son halkasını teşkil eder. Bu bakımdan 
Ceza Hukuku, siyaset ve uygulamasında meydana 
gelen gelişme ve değişmelerin tesirleri, bu hizmetler
de de görülmektedir. Diğer sosyal müesseselerin te
sirli olmadığı, ayrı ayrı hareketlere sahip, bazıları 
tehlikeli ve ekserisi de psikososyal yetersizlikler içe
risinde bulunan hükümlü ve tutukluların, insan hak
larına hürmet etmek suretiyle ıslahlarını sağlayarak 
onları topluma yararlı kişiler olarak dönmelerimi te
min için cezaevi hizmetinin başlıca görevidir. Ceza
evleri bugünkü çeşitli zorluklar, maddi ve manevi ek
siklikler içinde bu hizmeti layıkı veçhile yapabilmek 
gayreti içindedir. 

Suç işleyerek ceza alan ve bu suretle cezanın in
fazı için ceza infaz kurumlarına kapatılan hüküm
lülerin, topluma yeniden kazandırılabilmeleri için 
cezaevlerinde uyguladığımız ıslah sistemlerinin ba
şında eğitim, çalıştırma ve manevi kalkınmalarını sağ
lama tedbirleri gelmektedir. Bu maksatla cezaevleri
ni izde her geçen gün daha ileri çalışmalar yapılmak
tadır. 

Toplumumuzu rahatsız eden ve çeşitli ideolojilerin 
silahlı eylemlerini burada da sürdürmenin yollarını 
aramakta bulunan kişiler var. Zaman zaman görü
len isyan, öldürme, yaralama ve firar gibi olayların 
hakiki sebebi de, müsebbibi de bunlardır. 

Alınan kesin ve tutarlı tedbirler devam ettirilmek
le birlikte göreve başladığımız tarihten bu yana bi
lumum hükümlü ve tutuklulara kanuni tedbirlerin 
mutlak olarak ve eşit şekilde uygulanması yolundaki 
tutumumuz, kanun ve nizam hâkimiyetinin kesinlikle 
sağlanmasında gösterdiğimiz hassasiyet ve aldığımız 
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tedbirlerle bu olayların hızı azalmakta ve normale 
dönmektedir. 

Göreve başladığımız tarihten Cumhuriyet savcı
ları ve cezaevi yöneticileri gerektiği şekilde uyarılmış 
ve kendilerine cezaevlerindeki firar olaylarının ön
lenmesi ve gerekli asayişin sağlammatsı yolunda tatbi-
'katla ilgili olarak kesin talimatlar verilmiştir. 

Ocak sonu itibariyle ceza infaz kurumlarımızda 
60 bine yakın hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. 
Bunların tamamı E>evletçe iaşe edilmektedir. 1979 Ma
li Yılında günlük iaşe tutarı olan kapalı cezaevlerinde 
16, yarı açık ve açık cezaevlerinde 19 Türk Lirası ile 
iaşe edilmektedir. 1980 yılında bu miktar, kapalı ce
zaevlerinde 30. yarı ve açık cezaevlerinde 35 Türk 
Lirası olarak tespit edilmiş ve Sayın Bütçe Komis
yonumuzca da bu miktar kabul edilmiştir. 

Hükümlü ve tutukluların eğitimini sağlamak »için 
cezaevlerinde halen 122 öğretmen bulunmaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonucu, 
eğitim ve programa bağlanmış bir yönetmeliğe göre, 
okuma - yazma öğretilmekte ve dışarıdan ilkokulu 
bitirme sınavlarına hazırlanmak suretiyle bir çoğuna 
bu yolla ilkokul diploması verilmektedir. 

Ayrıca cezaevi idareleri hükümlü ve tutukluların 
moralman kalkınmalarını sağlamak amacıyla her 
türlü vasıtadan yararlanmaya büyük gayret sarfeddl-
mektedir. Cezaevlerinde öğretmenlere, din görevli
lerine ve çeşitli meslek kuruluşları temsilcilerine kon
ferans verdirilmekte, çocuk hükümlülere ayda bir 
eğitim programı uygulanmaktadır. 

Yukarıda arz ettiğimiz gibi, hükümlülerin ıslahın
da en mühim rolü çalıştırma teşkil etmektedir. 1980 
yılında açık ve yarı açık cezaevlerinin mevcudu daha 
da çoğaltılarak, hükümlü ve tutukluları çalıştırmaya 
teşvik edici tedbirlere devam edeceğiz. Cezaevi hiz
metlerinin icaplarının yerine getirilmesi için ilk vası
ta, şüphesiz Cezaevi binalarıdır. Cezaevleri toplumun 
bir kopyası olarak çalışması gerekmektedir. Halen 
memleketimizde bu imkânları bahşeden cezaevleri 
olduğu gibi, bu imkânlardan mahrum ve yukarıda 
açıklanan cezaevi hizmetlerinin ifasına en küçük öl
çüde imkân vermeyen binalar da mevcuttur. Beşer 
yıllık olarak yapılan kalkınma planlarında cezaevi bi
nalarının yapılmasına büyük önem verilmiştir. Halen 
•küçük tipte 12 ve büyük tipte 24 cezaevinin binası 
inşa edilmektedir. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkiia-
Jatmca 1980 Ma?ıi Yılı içinde yaptrt'imlak üzere yedi çe-
ştftlti tüpte cezaevi yapılmı programa alınmıştır. İnşaat* 
devam eden bu cezaevlerinden 19791da üçünün faşaaltı 

tatirilmiştir. 1980 yılında küçük ve büyük olmak üze
re ceman 1 cezaevinin tamamlanıp hizmete girmesi 
planlanmıştır ve bitirmeye çalışacağız. Ayrıca, prog
rama dahil olduğu halde, muhtelif sebeplerle ihalesi
ni yapamadığımız sekiz cezaevi vardır. 

Yurdumuzda toplam olarak 641 cezaevi mevcut
tur. Bunlardan 317'sd yeniden ve belli tip üzerine ya
pılmıştır. 182'si kiralık, 102'si Devlete ait esıki bina
lardır. Yedisi açık, 2.1 'i yarı açık, iki çocuk cezaevi 
ve dört çoculk ıslahevimiz mevcuttur. Açı'k ve yarı 
açık cezaevlerinıin 1980 yılında artırılmasına çalışa
cağız, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bina, araç ve gereç durumuna gelince : 
Halen 634 mahalde adalet binası bulunmaktadır. 

Bunlardan 416'sı hükümet konakları içinde, 146'sı 
kiralık, 42'si müstakil adalet binası olarak, 30'u da 
Devlete ait eski binalar içerisinde bulunmaktadır. 391 
adalet binası ihtiyacı karşılamaktan uzalktır. Bunlar
dan 1281i Maliye Bakanlığınca hükümet konakları' 
içerisinde, 9'u Bakanlığımızca müstakil olarak yaptı
rılmaktadır. Bakanlığımızca inşaatı devam ettirilen 
adalet binalarının 4'ü 1980 yılında hizmete girecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Lojman inşaatına gelince : 

Hâkim ve cumhuriyet savcılarıyla adliye mensup
ları için geçen yıllarda başlanan işlerin bitirilmesi ve 
arsaları hazır olan 23 mahalde yeniden lojman inşa
atına başlanması planlanmış bulunmaktadır. 1980 
Yılı Bütçesiyle alınan ödeneklerle inşaatları başlanan 
mahallerde, asgari 60 yerdeki lojman inşaatı tamam
lanıp hizmete açılacaktır. Artan anarşik olaylar se
bebiyle hâkim, cumhuriyet savcısı ve adiliye mensup
larının lojmanlarının süratle yaptırılmasında büyük 
bir zaruret olduğu sizler gibi bizce de yerinde görü
len bir husustur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kısmen muhterem grup sözcüsü arkadaşlarımın 

ve şahısları adına konuşma yapan arkadaşlarımın 
sorularına cevap vermiş bulunmaktayım. Yalnız, Sa
dettin Demirayak arkadaşımın bir teklifi var: «Emek
liye ayrılan savcılar tekrar göreve davet edilsin» der
ler. Biz bunu yaptık. Geldiğimiz günden beri 80 ar-
kadaşımıizın emekliye ayrıldığını öğrendik; kendileri
ne haber gönderdik. Bunlardan birkaçı da yeniden 
çalışmak üzere müracaat yaptılar. 

Son zamanda cumhuriyet savcılığı kadrosunda bü
yük bir boşalma olmuş, 80 emefkli, 135 istifa, 110 ar-
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kadaşımız da hâkimlik sınıfına geçmiş. 1800'e yak
laşan kadronun 350'si böylece ayrılınca, bu teşkilatta 
büyük bir çöküntü meydana gelmiş. Bendeniz bunu 
önlemek için, göreve başladığımdan beri hâkimliğe 
geçmek üzere muvafakat isteyen hiç bir arkadaşıma 
muvafakat vermedim değerli arkadaşlarım. 

Sözcü arkadaşlarımın üzerinde titizlikle durduk
ları ve teklif ettikleri hususlara, biz de çalışmalarımız
da büyük bir ehemmiyet vererek mümkün olanı ye
nine getirmeye gaynat edeceğiz. Kendifeıüınie huzurlunuz
da dekrar teşekkür etmeyi bir borç bilir, Bütçemizin 
Milletimize ve Teşkilâtımıza hayırlı, uğurlu olması
nı diler, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan; yal
nız bir soru var, onu okutacağım; ister yazılı isterse 
sözlü olarak cevap verebilirsiniz, 

Sayın Başkan 
Delâletinizle Sayın Adalet Bakanından aşağıdaki 

soruların cevaplandırılmasını saygıyla arz ve rica ede
rim. 

Konya 
Muzaffer Denıirtaş 

1. Cezaevinizde yatan kader mahkûmları serbest 
hayata dönerken bir sanat sahibi olmak için iş kolları 
kurulmuştur. Cezaevlerinin bunalımlı havasından kur
tulmaları için bu güzel tedbir, bugünkü ücret ye
tersizlikleri içerisinde tamamıyla durmuştur. Halıcılık, 
demircilik, marangozluk, ayakkabıcılık iş kollarından 
usta 45, kalfa 42, çırak 39 lira gibi bir düşük ücret ile 
değerlendirilmektedir. Ayrıca ücretten iaşe bedeli de 
kesilmekte ve eline 33 lira gibi düşük bir miktar geç
mektedir. 

Çalışanla çalışmayan arasında ücret kesiminde 
fark da yoktur. 

• Bugün Konya Cezaevinde yüze yakın halı tezgâ
hından ancak beş adedi yarı çalışabilir durumdadır. 

Bugünkü para değeri karşısında ücretleri artırmayı 
ve özendirici tedbirleri almayı düşünüyor musunuz? 

2. Cezaevinde yatan, ancak her türlü iş kolunda 
çalışacak, hem cezaevi disiplinine uyan hem de mad
di katkıda bulunan hükümlülerin ceza müddetlerinde 
bir indirim düşünülmekte midir? 

3. Yine sanatla uğraşmakta olan hükümlülere 
özel izinler vermek suretiyle taltif etmeyi ve âcil izin
leri kolaylaştıran tedbirleri düşünüyor musunuz? 

4. Konya Cezaevi çok eski ve harap haldedir, 
imar planında cezaevi için yer ayrılmıştır. Mahalli 
katkılarla bu iş kolaylaşacaktır. Bu yıl yeni Konya 

Cezaevi inşaatı için Bakanlığınızda bir hazırlık var 
mıdır? 

Saygı ile arz ederim. 
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Devamla) 

— Kısaca arz edeyim Sayın Başkanım, izin verir
seniz... 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Devamla) 

— Birinci soruya iştirak ediyorum, Ücretin az ol
duğunu, böylece çalışmak istemeyen mahkûmların 
bulunduğu bizce de tespit edilmiştir. 1980 yılında 
bu hususu ele alarak, çalışma imkânı sağlayacak bir 
ücreti vermeyi kararlaştıracağız. 

İkinci ve üçüncü hususlara gelince : Bunlar kanun 
mevzuudur. Bakanlık olarak buna şu anda cevap ver
mem mümkün değildir. 

Dördüncüsü de, Konya'nın ihtiyacını biliyoruz, 
mühimdir. Bütçe imkânı müsaade ederse yeni bir 
bina yaptırmayı düşüneceğiz. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür edenim. 

2. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/340; C. Senato
su : 11674) (S. Sayısı : 974) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1980 mali yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık 
oylaması için küreler dolaştırılsın. 

1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 7/575; C. 
Senatosu : 11649) (S. Sayısı : 949) (1) 

A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — Son söz Sayın Oğuz'un; buyurun 

Sayın Oğuz, süreniz on dakikadır, 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle son söz

lerimi birkaç cümle ile huzurlarınızda arz etmeye ça
lışacağım. 

Gruplar adına ve ferdi konuşmalar olarak arka
daşlarımız, Adalet Bakanlığının ve adalet camiasının, 
adli hizmetin gereği olan tedbirleri ve tavsiyeleri di
le getirdiler. Bu cümleden olarak, adliyenin ehem
miyeti ifade edildi, adaletin mülkün temeli olduğu ifa
de edildi, adaletsin zayıfladığı ve temeline su yürü
düğü takdirde bir devletin, hatta bir milletin ayak-

(1) 949 S. Sayılı Basmayazı 3.2.1980 tarihli 28 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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ta kalmayacağı ifade edildi ve bu ehemmiyeti ne ka
dar uzun uzun ifade etsek, bunun kifayetsizliği de 
anlaşıldı. Ancak, şurasını ifade etmek isterim ki muh
terem arkadaşlarım, adliyenin gerek teşkilat gerek 
personel gerek bina gerek teçhizat gerek mefruşat ve 
gerekse kuruluş ve işleyişine dair kanunların yeni
lenmesi, gerekse mevcut mevzuatların elden geçirile
rek yeniden işlenmesi, yenilerinin getirilmesi ve kifa
yetsiz olanların yerine daha müessir olanların dü
şünülmesi; bunların hepsi güzel şey,. Ancaık, seneler
den beri lüzumlu olan bunlar ifade edildiği halde, 
değişmeyen bir korkunç problem karşımızda. Her ge
çen gün memlekette suçlu sayısı çoğalıyor. Hapisha
neler doluyor, taşıyor, bir müddet sonra af zaruretleri 
ortaya çıkıyor. Hepsini serbest bırakıyoruz. Tekrar 
aradan birkaç ay geçmiyor, yeniden cezaevleri dol
maya başlıyor. 

İnfaz sistemlerinin en güzelini düşünelim diyo
ruz; Batı'dan örnekler alıyoruz.: Saray gibi hapi-
saneler kuruyoruz. Hatta kaloriferli ve yemekli olu
yor. Her türlü rahat imkânları düşünülüyor, yine 
fayda olmuyor; hatta infazda müessir olan Batı'daki 
teknik ve incelikler inceleniyor. Bunları incelesin diye 
arkadaşlarımızı gönderiyoruz; gelen tavsiyeleri tatbik 
ediyoruz, yine netice yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şunu tekrar ifade etmek isterim ki, fildişinden, 

gümüşten, altından adliye binaları yapsak, içerisine 
en mükemmel olduğunu söylediğimiz hâkimleri de 
doldursak, aldığımız neticeler yine de tatmin edici 
olmuyor. Avrupa'da bunun örneklerini gördük. Bi
naları bizden çok süslü ve oturdukları koltuklar çok 
yüksek, Cezaevleri çok mükemmel, her türlü ihtiyaç 
düşünülmüş. Hatta geçenlerde Amerikan mecmuala
rından birinde intişar eden hadiseleri biliyorsunuz. 
Her türlü ikramlar içeri gizli ellerle sokulmuş, hatta 
bunların tarifeleri teşekkül etmiş. O kadar infazda 
ileri gidilmiş. Yabancılar eğer sorulursa fiyat başka, 
kendi yakınları sokulursa fiyat başka. Fiyatı bile 
teşekkül etmiş bunların. Buna rağmen infazda, islah-
da bir adım ileri gitmek mümkün olmamış. Demek 
•ki bir eksıilk tarafı var bu işin, Nedir bunun eksik 
tarafı?... Biz inanıyoruz ki, bunun eksik tarafı ma
nevi tarafıdır. Eğer manevi yönden gerekli teçhizat, 
gerekli tedbir alınmazsa buraların dolup taşmasına 
manii olamazsınız. Cezalar bataklıkların kurutulması 
yerine, sinek öldürülmesi mesafesindeki tedbirlerdir. 
Bunu, tarihin seyrinde her zaman görmek mümkün, 
Bugün bazan kafası kızanlar bize çağdışı diyorlar ya 

" hani. Çağdışı devirleri tetkik edersen'iz, suçların, ceza
ların en çok tatbik edildiği ve suçların çoğaldığı o 
devirlerde insanları ceza tehdidiyle korkutmak iste
mişler; ama sadece o yetmemiş. Demek ki, önce alınan 
tedbir muhakkak ahlaki ve manevi sahadaki tedbir
ler olmalı. 

Bugüne kadar söyledik. Ecdadımız bankaların ka
pısının önüne silahlı nöbetçi koyacağına, her ferdin 
başına neredeyse bir polis dikeceğine, gönüllere Al
lah korkusunu dikmeyi daha hayırlı olarak görmüş 
ve bununla neticeler almış. Çünkü, polisin, jandarma
nın elinin, gücünün ulaşamadığı yerde insanoğlu her 
türlü kötülüğü çok rahatlıkla yapabiliyor; ama gön
lünde Allah korkusu olan bir insana kolay kolay kö
tülük yaptırtamıyorsunuz. Yaptıramıyorsunuz, yapa
mıyor. Bugün niye başka okullarda talebe birbirini 
kırarken, öldürürken imam hatip okullarında, yüksek 
islâm enstitülerinde, ilahiyat fakültelerinde öldürme 
hadiseleri olmuyor?... Ufak tefek sürtüşmeler olabi
lir belki, O da ayrı ayrı görüşlerin oralara da sız
masının neticesinde; ama öldürmeye varan, yaralama
ya varan hadiseler görülmüyor burada. Onların da
vası yok mu?... Var. Niye yapmıyor?... Ben kimse
nin canına kıyamam diyor, ben çalamam diyor, ben 
adam öldüremem, ben banka, soyamam, bunları ben 
yapamam, ben Allah'tan korkarım diyor. Çünkü gön
lünde bir Allah korkusu var. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her devirde tedbirleri sadece ceza yönünden al

mak isteyenler aklanmışlardır; ama eğitim, öğretim, 
sevdirme ve manevi değerleri cemiyete malettiğiniz 
zaman bu işin daha kolayı bulunduğu görülmüştür. 

Mevzuatımız yönünden ben arkadaşımın, Bakan 
arkadaşımın bir parça cesur olmasını istirham edece
ğim. Her fırsatta söylüyorum. Desem ki, bir bakla 
yedim ki, baklavadan tatlıydı. Hemen bunu muhak
kak Amerika'da yedin veya İsviçre'de yedin derse-

' niz. Niye?.., İslâm ülkelerinde yenmez mi bu bakla?.. 
Baklavadan da tatlı olamaz mı?... Hep mevzuatımızı 
ille Batı'dan mı alacağız sevgili arkadaşlarım?... İlle 
Çin, Hint, Amerika, Fransa, İngiltere mevzuatı ıslah 
edicidir, iyidir, en mükemmeldir diye bir ölçü olabi
lir mi?... Mukayeseli hukuk enstitülerimtiz oldu, hukuk 
fakültelerinde. Her türlü hukukun orada mukayesesi 
yapıldı; ama bu millette bin yıl hukuk sistemi olan 
İslâm Hukukundan bize bir kelime söylemediler. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Onun için ben derim 

kd, hukukun en güzeli, en doğrusu neyse, müessiri ney
se bunu arayalım. Efendim bize gerici derler, biz çe-
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kiniriz, bu mevzuatı araştıranlayız, mukayesesine da
hi giremeyiz dersek, bu korku bizi daima Batı'ya yö
nelmeye götürecektir. Ya Romıa'mn, yahut da Avrupa' 
nın Hıristiyan veya putperest hukukun esareti devam 
edecektir. Bir parça cesur olalım. Açalım mukayeseli 
hukuk enstitülerimizi. Adliye Vekâletinde hiç olmazsa 
münakaşasını getirelim; ama bilelim ki, hakkın em
rettiği muhakkak ki, en güzeli, en iyisi olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selaimlariim. Adliye Bakanlığı 
Bütçesinin memleketimiz ve milletimize ve Bakanlığı
mız mensuplarına hayırlar getirmesini, hayırlı olması
nı diliyorum. 

Bir de Meclis Komisyonlarına kadar gelen adliye 
caimiiamızın bilhassa personel camiamızın tazminat 
meselesi var. Hâkim arkadaşlarımıza çeşitli imkân
lar getirildi muhtelif vesilelerle; ama kâtip, başkâtip 
(kadrosundakilere bu imkânlar getirilemedi. Bu Ko
misyonlardan süratle çıkarılarak Senatoya getirilme
sini ve bir an evvel kanunlaşmasını Bakanımız ta
kip ederse o camiaya da muhakkak ki, bir iyilik ya
pılmış olur. Çünkü gece sabahlara kadar oturup ka
rar yazanlar, saati, dakikası belli olmayanlar, öğlen 
yemeğini yemeden hemen keşfe giden bu kadronun 
bu çilekeş kadronun muhakkak ki, yardımcısı olma
mızda hayır vardır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı arz 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1980 mali yılı Büt-
çesd üzerindelki görüşmeler sona ermiştin Bölümlere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Katoul edenler...-
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Saymıyorsunuz 
Başkan, saymıyorsunuz. Kaldır kafanı da bak. Say
mıyorsunuz. 

BAŞKAN — Görüyorum efendim. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Saymıyorsu

nuz ama. 
BAŞKAN — Görüyorum efendim. Kanaat mese

lesidir. 
(A) Cetvelini okutuyorum. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 284 102 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.^ Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm lira 

111 Yargılama İşleri 8 937 610 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.., Ka
bul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Cezalarının İn
fazı ve Eğitimleri Tutuklula
rın Muhafazası 3 273 391 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.T;. Ka
bul edilmiştir, 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 3 302 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

*Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesine bağlı 1980 yılında 

satın alınacak Taşıtlar listesinin Sıra No. : 6'da 90 
adet olarak görülen taşıtlardan 1 adet düşünülerek, 
aynı cetvele; 

Sıra No. : 6 
Adet : 1 
Taşıtın Cinsi : Station - Wagon Tenezzüh şasi 

(Küçük tip), 
Diferansiyel : 4X2 
Nerede Kullanılacağı : Uyuşmazlık Mahkemesi 

hizmetleri için. 
Şeklinde eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu 
Orhan Çalış 

Gerekçe : 
Uyuşmazlık Mahkemesi hizmetlerinin yürütülme

sinde önemle ihtiyaç duyulan 1 adet taşıtın Bütçe
ye ek yük getirmeden ve yukarıda belirlenen şekilde 
Bütçede mevcut 90 taşıttan 1 adet düşülmek sure
tiyle Uyuşmazlık Mahkemesi hizmetlerine ayrılma
sında yarar görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
bu önergeye efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Katılıyoruz efendim. Bütçe denkliğini boz
madığı nedeniyle katılıyoruz. 
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ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Eskişehir) 
— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

D) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı 1980 mali yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Selahattin Deniz, Adalet Partisi Grubu 
adına, buyurunuz. 

SELAHA1TİN DENİZ (Erzurum) — Sabahle
yin konuştum ben efendim. 

BAŞKAN — Konuştunuz, peSkiyi efendim. 
Sayın İdris Gürsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına, buyurunuz. Süreniz 10 dakikadır efendim. 
CHP GRUBU ADINA ÎDRİS GÜRSOY (Ordu) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Yargıtay Başkanlığının 1980 mali yılı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini 
belirtmeden önce hepinizi Grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlarım. 

Geçmiş tarihte olduğu gibi bugün de içinde bu
lunduğumuz huzursuzluğun en önemli gerçek kay
nağı ve nedenıi, hiç şüphe yok ki, özlenen adaletli 
bir düzenin her yönden henüz istenilen şekilde gel
memiş olmasından doğan ıstıraptır, 

Devletin temel ilkeleri ve başta gelen görevle
rinden biri, Adaletli düzeni getirmektin Diğer bir 
deyimle, adaleti, tüm mensupları arasında yürürlük
te olan Anayasa doğrultusunda kanunları eşit ola
rak uygulamasıdır. Türk ulusu, geçmişin her dönemin
de adalete en üstün değeri vermiş ve daima onun is
tenen düzeyde gelişmesine büyük bir gayret göster
miş ve katkıda bulunmuştur. Bunun en gerçek tanığı 
tarihidir. Bilhassa, Cumhuriyetimizin ve Partimizin 
Kurucusu Büyük Devrimci Atatürk, tüm devrimleri/ 
yanında adalet ve adliyemizin ileri medeniyet düze
yine ulaşması için gerekli gayreti ve çabayı göster
diğini övünçle ifade ederim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu genel görüşümüzün ışığı altında, Yargıtay Baş

kanlığı üzerindeki eleştiri ve temennilerime geçiyorum. 
Yargıtay Başkanlığı, 112 yıllık bir geçmişe sahip 

olmasına rağmen, ancak 1961 Anayasamız uyarınca 
bağımsız bir kuruluş haline gelebilmiştir. Böylece, 
bugün olduğu gibi gelecekte de demokratik düzenin 
adalet yönünden olumlu ve teminatlı olarak yürü
tülmesi sağlanmıştır. 1730 sayılı Yargıtay Yasasının 
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2 nci maddesi, Yargıtaym görevlerini açık ve seçik 
olarak belirtmektedir. Bu görevlerden, bize ayrılan 
sürenin azlığı nedeniyle ancak ör/emli gördüğümüz 
iki vazifesinden bahsetmek istiyorum. 

Birincisi, Yargıtay, Anayasamız uyarınca, adliye 
mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin incele
me merciidir. Bu üst mahkeme, belirtilen görevini 
yapanken, karşılaştığı eleştiri, Yargıtaya, adliye mah
kemelerinden intikal eden işlerin, beklenen süratle 
sonuçlanmadığı ve gereği gibi incelenmediğindendir. 
Bu şikâyetlerden, işlerin kısa süre içerisinde incelen
mediği yönü, Yargıtayın bazı daireleri için kısmen 
söz konusu olabilir. Yeterince incelenmediği iddiası
nı ise, karar düzeltme ve diğer kanun yollan karşısın
da yerinde görmemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bugün Yargıtay, Başkanları dahil, 201 üye, 217 

tetkik hâkimiyle birlikte görev görmektedir. Yılı içe
risinde Yargıtaya ortalama olarak (Hukuk ve ceza 
davaları olarak) 230 bin iş gelmektedir. Bu kadro ile 
hu kadar işin yılı içerisinde veyahutta ayı içerisinde 
görülmesine imkân yoktur. Onun için, adliye mahke
meleriyle Yargıtay arasında istinaf mahkemelerinin 
en kısa zamanda kurulmasında büyük bir zaruret gö
rüyoruz, 

Yargıtay Başkanlığının ikinci ve bence de en önem
li görevlerinden biri de, içtihat mahkemesi olması
dır. Yargıtaya gelen işin çokluğu dolayısıyla, bu yön
de senesi içerisinde gerektiği kadar kararı vereme
mektedir. Nitekim, 1979 yılında ancak 5 tane içtihat 
kararı verebilmiştir. Adedi bu olmakla beraber, key
fiyet bakımından olumlu içtihatlar çıkarttığı herke
sin, ilgililerinin malumudur. Nitekim, 22.10.1979 gün, 
978/7 esas sayılı içtihadı Birleştirme Kararında, Da-
nıştayca verilen hükümlerin durdurulması veya ip
tali kararlarının icra organları olan idari makamlar
ca uygulanmaması halinde bu kararları uygulamayan 
kamu görevlilerinin tazminatla sorumlu tutulmaları 
için ayrıca, kin, garez, husumet ve benzeri duyguların 
etkisi altında kalınması ve açılan iptal davalarının so
nucunun beklenmesine yer olmadan, hukuksal yönden 
tazminatı gerektirip gerektirmediğine işaret eden kara
rıdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
CHP GRUBU ADINA İDRİS GÜRSOY (Devam

la) — Bu karar, ayrıca çağdaş devlette iradelerin de
ğil, hukukun ve yargının üstünlüğünü bir kere da
ha belirtmiş ve Anayasamızın 8, 114, 132 nci madde
lerinin ruhunda saklı anlamı dolaylı olarak yansıt
ması bakımından da yerinde buluyoruz. 



C< Senatosu B : 33 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Daha birçok kısımlar olmasına rağmen sürenin az

lığı dolayısıyla ilişemeyeceğim, Sayın Başkanın müsa
mahası ile bir noktaya daha eğilerek sözlerimi biti
receğim : 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Kamuoyunu yalkınen ilgilendiren zaman zaman ba

zı gazete muhabirlerinin sayın başsavcılara soru tev
cih ederek, 648 sayılı Siyasi Partiler Yasasıyla ilgili 
bu makama intikal etmiş dosyalan olup olmadığını 
sormaktadırlar. Nitekim, son defa yeni vazifeye baş
layan Başsavcıya Anadolu Ajansı muhabiri aynı so
ruyu tevcih ettiğinde Sayın Başsavcı bu şeikilde ma
kamına intikal etmiş dosyalar olduğunu ve bunlar hak
kında gereken soruşturmanın yapılmakta bulunduğu
nu söylemiştir. 

Bunların başsavcılığa intikal ettiğinin değil tarihi, 
ilgilileri çok iyibilimektedir bir kısmı iki seneyi mü
tecaviz zamandır beklemektedir. Başsavcılık makamı 
soruşturmayı yapmak için yasalar kendisine büyük 
bir yetki vermiştir. En kısa zamanda inşallah selefi 
gibi emekli olmadan bu dosyaları neticelendirir, böy
lece kamuoyu ve ilgilileri beklemekten kurtulur. 

BAŞKAN — Süreniz ddîdu efendim. 
CHP GRUBU ADINA ÎDRtS GÜRSOY (De

vamla) — Bağlayacağım efendim. 
İşte bu görüş ve inanışla Yargıtay Baş/kanlığının 

1980 Mali Yılı Bütçesinin ülkemize, Milletimize ve 
tüm Yargıtay mensuplarına hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, hepinize Grubum ve şahsım adına teşekkür 
ederim ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Yargıtay Başkanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
metleri 77 022 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargı Hizmetleri 166 099 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.^ Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 699 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

C) ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 

1980 Mali Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Sayın Orhan Çalış, Adalet Partisi Grubu adına. 
Süreniz 10 dakika. 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 
Saym Başkan, muhterem senatörler; 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin Bütçe Karma Ko
misyonunda görüşülmösine başlamadan evvel rapor
tör olan Denizli Milletvekili Sayın Atıf Şohoğlu ver
miş olduğu raporunda şöyle bir cümle kullanıyor : 
«Kadro, personel ve yönetime ilişkin hiç bir sorunu 
ve dileği bulunmamaktadır.» Diyor. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasamız gereğince ku
rulan Anayasal organlarından bir tanesidir. Türkiye' 
de mevcut mahkemelerin en büyüğünü teşkil eder. Bu 
gibi bir mahkemenin kendilerinin sorunları ve talep
leri olduğunu sormak değil, bunu tetkik etmek, ilgi
lilere düşer. Bu bakımdan, bu ve buna benzer mües
seselerde daha ziyade onun çalışmalarım ve ihtiyaç
larım gözetlemek Adalet Bakanlığının dikkatle takip 
edeceği hususlardan bir tanesi olmak lazım gelir. 

Mesela, Yargıtay'da eğer elektrik devamlı yanı-
yorsa Anayasa Mahkemesinde de elektriğin devamlı 
yanması lazımdır. Eğer Yargıtay'da bir otobüsü veya 
bir minübüsü varsa, Anayasa Mahkemesinin de ay
nı ihtiyacı karşılanması gerekir. Yoksa bir Anayasa 
Mahkemesi üyesinin veya Başkanının bizim şu İhti
yacımızı giderin demesine lüzum ve zaruret olmadığı 
inancı içindeyim. 

Anayasa Mahkemesini biz uluslararası mahkeme
lerin dışında, Türkiye Cumhuriyetinin en yüce mah
kemesi olduğunu beyan ediyoruz. Bütün bu beyan
larımızın arasında 1979 yılında Yüce Mahkemenin 
çalışmalarıyla ilgili bir kaç hususu da yüksek huzu
runuzda arz etmek istiyorum: 

Madenlerin Devlet Eliyle İşletilmesi Hakkında 
2172 sayılı Yasa, Adalet Partisinin Cumhuriyet Se-

1 natosu Grubu tarafından 5 . 1 . 1979 tarihinde 
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Anayasa Mahkemesine iptal talebiyle müracaat edil
di. Anayasamızın 152 nci maddesinin 1 nci fıkrasında 
şöyle bir hüküm var : «Anayasa Mahkemesinin ka
rarları kesindir. Kararlar gerekçe yazılmadan açık
lanamaz.» Elimizde 14 Ocak 1980 tarihli bir Resmi 
Gazete var. Resmi Gazete Devletçe İşletilen Maden
ler hakkındaki Adalet Partisinin iptal talebinin Resmi 
Gazetede yayınlandığını gösteriyor. Burada karar 
günü olarak 21 . 6 . 1979 tarihi yazıyor. Demek ki, 
Anayasa Mahkemesi Adalet Partisinin 5 , 1 . 1979 
tarihindeki vaki talebine 21 . 6 . 1979 tarihinde ka
rar vermiş. 

Bu kararın gerekçesi yazılmadan açıklanmaması 
gerekli bulunmasına rağmen, 22 Haziran 1979 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesi, birinci sayfada bir sütun üze
rinde büyük puntolarla : «Anayasa Mahkemesi dün 
Adalet Partisinin Maden Yasası ile ilgili olarak açtığı 
iptal davasını reddetti. Ankara Cumhuriyet Bürosu.» 
«Anayasa Mahkemesi dün uzun süren toplantı so
nunda Adalet Partisinin madenlerin devlet eliyle iş
itilmesine ilişkin Yasa ile ilgili olarak açtığı iptal 
davasını reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi raportörü 
mahkemeye verdiği raporda Yasanın biçim, hem de 
esas yönünden iptalini önermiştir. Anayasa Mahke
mesi Genel Kurulu dün saat 9.30':da Mahkemenin 
Başkanı Şevket Müftügil'in başkanlığında 15 üyesiy
le toplanmıştır. Toplantıda Maden Yasasının iptali
ne ilişkin Adalet Partisinin başvurusu ele alınmış, 
saat 13.00'e kadar süren toplantıda konu sonuca bağ
lanamamıştır. Öğle yemeğinden sonra çalışmalarını 
sürdüren Anayasa Mahkemesi akşam sat 20,0üt'ye ka
dar çalışmış ve bu saatte kısa bir ara veren Kurul 
yeniden çalışmasını sürdürerek davayı karara bağla
mış ve reddetmiştir. 

Anayasa Mahkemesine gelen Madenlerin Devlet 
Eliyle İşletilmesine İlişkin Yasa 1978 sonralarında 
Ecevi't Hükümetince Meclise sevk edilerek çıkarılmış, 
ancak Yasaya bir yandan özel maden işletmecilerin
den tepkiler gelirken, Adalet Partisi Senato Grubu 
Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvur
muştur. Danıştay Genel Kurulu da Maden Yasasın
da yer alan bu Yasayla ilgili davalarda Danıştay'ın 
yürütmeyi durdurma kararı veremeyeceği hükmünün 
Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek o da Ana
yasa Mahkemesine gitmişti. Anayasa Mahkemesi Ge
nel Kurulu iki davayı birleştirmiş ve incelemeye bas
mıştır. 

İnceleme sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal Anayasa Mahkemesine başvu-
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rarak sözlü açıklamada bulunacağını bildirmiş ve 
uzmanları ile birlfikte Anayasa Mahkemesine giderek 
yasayı savunmuştur. Ayrıca, Anayasa Profesörü Müm
taz Sösyal'ın Maden Yasasının, Anayasaya uygun oldu
ğunu, hiç bir hükmünün Anayasaya aykırı olmadığı hu-
ısusurtda Anayasa Mahkemesinde savunmuştu. Mahke
me, Yaisanın iptalim isteyen başvuru ile ilgili davayı 
dün gece saat 21,30 sıralarında karara bağlamış ve red
detmiştir.» 

Burada, demekkü Anayasa gereğine gerekçesi yazıl
madan açıüdanmaıması gerekli olan bir karar, kararın 
verildiğinin ertesi günü Cumhuriyet Gazetesinde açık
lanıyor. Ertesi günü Cumhuriyet Gazetesinde bu açık-
lanmış olmakla kalmıyor. Anayasamızın 121 nci mad
desi gereğlince «'Her türlü radyo ve televizyon yayınları, 
tarafsızlık esaslarına göre yapılır.» Radyo ve televiz
yonun görevlerini belirten maddesine rağmen aynı 
gece 20,30'ıda haber 'bülteninde (Fotokopisi elimde) 
Enerji ve Tabili Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, Ana
yasa Mahkemesinin Madenlerin Devletçe işletiîmösi jte 
ilgili Yasanın iptali istem ile Adalet Partisince açılan 
davayı reddettiğim» açıkladı. 

Bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanı kî, Anayasa-
'mızın 8 nci maddöslinde: 

«Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarım ve kişileri bağlayan te
mel hukuk kuralılarıdır.» Bütün bu temel hukuk kuralla
rına rağmen ve Anayasanın derriin müteaddit defalar 
okuduğum 152 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki hükmü
ne rağmen, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bu 
bu hususta 'gizliliğini muhafaza etmesi gerekli bulunan 
Anayasa Mahkemesi kararının reddettiğ'ini açıkladı ve 
devam ediyor bültende; «Adalet Partüsi 14 Ekim 1978' 
de yürürlüğe giren Madenlerin Devletçe İşletilmesi 
Hakkındaki Yasanın iptali istemi ile, Anayasa Mahke
meline başvurmuştu. Bu başvuruyu, geçen mayrs ayın
da ele alan Anayasa Mahkemesi, konu ile ilgili olarak 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanı Deniz Baykal'ı 
da dinlemişti.» 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam

la) — «Enerjü ve Tabii Kaynaklar Bakam Deniz 
Baykal bugün Ankara'da verdiği demecinde, Ana
yasa Mahkemelinin söz konusu davayı reddetmesi
nin tarihi bir karar okluğunu belirtti. Baykal, mah
keme bu kararı ile özel çıkar çevrelerinin yürüttâügü 
mücadeleci etkisiz kılmıştır dedi. 

Madenlerin Devletçe işletilmesine olanak tanı
yan Yasanın, ulusal enerji politikası oluşturmasına 
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önemli katkıda bulunabileceğini kaydeden Deniz I 
Baykal, bu Yasanın, ipitali yoluridalki istemin red- I 
dedilmesinin enerji gereksinmesinin daha geniş öl- I 
çüde yerli kaynaklardan kaynaklanması açısından I 
da önem taşıdığını söyledi. I 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanı şöyle dedi ki, 1 
böylece yurdumuzun dört bir yanında linyite dayalı I 
elektrik sanitralları kurabilecek, bu yönde 1,5 yıldan I 
beri attığımız adımları daha da güçlendireceğiz. Bu I 
arada fuel - dilden kömüre dönüşün programını da I 
hızla geliştirme olanağını bulabileceğiz. I 

Şimdi, görevimiz madenlerin Devletçe işletilmesi- I 
ne olanak tanıyan Yasa uyarınca özel keşlimden dev- I 
redilen linyit yataklarında üretimi daha yüksek bir I 
düzeye ulaştırmaktır.» I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Anayasa Mahkemesi 15 üyeden kurulur ve altı I 

raportörü vardır. Bütün bu konuların 15 üye ve altı I 
'raportör tarafından bilinmesi ve bunun dışında hiç I 
kimse tarafından bilinmemesi ve açıklanmaması ge- I 
rekir. I 

Bütün bunlara rağmen, bu husus ertesi günü I 
Cumhuriyet Gazetesinde 22 Haziran 1979 tarihinde I 
ve aynı akşam 20,30 televizyon haber bülteninde o I 
günkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanı Deniz Bay- I 
Ifcal tarafından Devletlin televizyonundan ilanen açık- I 
lanıyor Anayasanın temel hukuk kuralı bulunan ku- I 
fallarına rağmen. Anayasa Mah'kemesinin çalışmaları I 
hakkıda bir örnek. I 

BAŞKAN — Bitti mi efendim?.. I 
AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam- I 

ila) — Sayın Başkanım, kişisel söz hakkım var, onu I 
kullanabilir miyim?.. I 

BAŞKAN — O mahiyet itibariyle ayrıdır. Sıra- I 
nız geldiğinde o hakikinizi kullanırsınız. I 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam- | 
la) — Bu hususu izninizle tamamlayayım efendim. I 

Tekrar Anayasamızın 151 nci maddesinin 3 ncü I 
fıkrasında «Anayasa Mahkemesi, işin keridMne ge- I 
Üşinden başlamak üzere altı ay içinde kararını ve- I 
rir ve açıklar.» diyor. I 

5.1.1979 tarihinde Anayasa Mahkemesine ta- I 
tep geliyor. Deniiz Baylkal'ı dinlerdik, dinlemezdik bu I 
kararın mahiyeti üzerinde durmuyoruz. Onu bu 10 I 
'dakikalık kısa müddet içinde münakaşa edecek de- I 
ğiliz, O husustaki hakkımızı mahfuz tutuyoruz. «Altı I 
ay içinde kararım verir» diyor, 21.6.1979'da kara- J 
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rını veriyor ve Anayasanın 152 nci maddesinin son 
fıkrasında; 

«Anayasa Malh'kemesİ kararları, Resmi Gazetede 
hemen yayımlanır» diyor. 14 Ocak 1980 tarihinde 
Resmi Gazetede yayınlanıyor. Anayasa Mahkemesi
nin altı ay içinde bütün tamamını bitirmesi lazım ge-
len bir muameleyi bir seneden fazla bir süre içinde 
ancak neşrediyor. Bu sadece Anayasa Mahkeme<si-
nin madenlerle ilgili Yasası için midir?.. Hayır. Ay
nı şekilde Yê iki Yasasında da aynı durumlar mev
cuttur. 

Sayın Başkanım; 
Sizi zor durumda bıra'kmamak için kişisel olarak 

da söz istedim. Grubum adına yaptığım bu konuşma
nın devamım kişisel konuşmamda devam edeceğim. 
Bu balkımdan grubum adına hepinizi saygı ile se
lâmlar Anayasa Mahkemesi, bütçesinin hayırlı olma
sını Cenabı Haktan niyaz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Behiç Sonbay, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına; buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA BEHİÇ SONBAY (Zon
guldak) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

Anayasa Mahkemesinin 1980 mali yılı bütçesi 
üzerinde grubum adına görüşlerimizi ve dileklerimizi 
sunmaya çalışacağım. 

Demokrasimizin güçlü dayanaklarından biri olan 
Anayasa Mahkemesinin Cumhuriyetin hukuksal gü
vencelerinin başında geldiği kuşjküsuzdur. Ülkemiz
de genel mahkemelerin üzerinde yüksek mahkeme
ler bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi ise doktri
nin de kabul ettiği gibi en yüksetk mahkemedir. Mah
keme sınırlı ve belirli çalışmalarından daha fazla 
uygunluk denetimi yapmakitadır. Dünyada mevcut 
yedi Anayasa Mahkemesinden birisi olan ve 18 nci 
yılına girmekte bulunan Anayasa Mahkemesinin var
lığı Parlamentoya yasama işlemlerinde daha rahat 
ettirmektedir. 

Kamuoyu uygunluk denetiminin bulunduğu bir 
ülkede yasalara ilişkin kuşku taşımaz, yasalar daha 
doyurucu ve daha inandırıcı olur. Bildiğimiz katları 
ile bugün dünyada yedi, Avrupa'da ancak beş Ana
yasa Mahkemesi var. Bu ülkemizin demokratik ya
pısında ve hukuksal düzeyde ne ölçüde ileri olduğu
muzu gösteren önemli bir belirtidir. Onun için bu 
yüce mahkemeye sahip çıkmamız, onu özenle koru
mamız gerekmektedir. 

Demokrasilerde ve özellikle hukuk devleti uygu
lamalarında tartışma ve eleştiri dışı tutulabilecek 
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hiç bir kurum ve davranış söz konusu olamaz. Ancak, 
bu eleştirileri yaparken temel hukuk kurallarına ve 
bilime uygun düşecek lisanı (kullanmak ve usulle bu 
tartışmaya girmek gereikir. Anayasa Mahkemesine 
yöneltilebilecek eleştiriler elbette vardır. Biraz evvel 
değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi kararların ya
zılması ile ilgili konularda Anayasa Mahkemesi yet
kililerinin ve diğer alakalıların hassasiyet göster
melerine biz de katılıyoruz. 

Anayasa Mahkemesi kararları eskiden daha uzun 
«ürelerde yazılmaktaydı. Sayın Çalış arkadaşımın ver
diği misallerin dışında son zamanlarda sanıyorum, 
birkaç ay içerisinde kararlar yazılmaktadır. Kararın 
gecikmesinin bizce nedeni, her üyenin gerekçeyi in
celemesi ve tetkik etmesinin yanında, muhalefet şer
hi verenlerin, karşıt oy kullananların hazırlıkları ve 
Resmi Gazete ile ilanı gibi nedenler bu gecikmeye 
sebebiyet: veriyor. 

Bu sakıncaları da ortadan kaldırabilmek için, gö
rüşümüze göre, gerekçeli kararlar yazılmadan önce 
özetin ilân edilmesinde büyük ölçüde yarar var. Ana
yasa Mahkemesinin kararının yazılışı uzarsa, elinde 
o konu ile ilgili dava bulunan mahkemeler karar 
vermede gecikir ve birçok mağduriyetlere sebebiyet 
verilir. Önemli olan, hızlı çalışmak ve zamanında 
(karar vermektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Anayasa Mahkemesi, hukuk Devletimizin iktida

rının da, muhalefetinin de güvencesidir. Bu Mahke
meyi herhangi bir siyasi kuruluşun kendine yakın ve
ya uzak görmesi, büyük haksızlıktır ve bu Yüce Ku
ruluşa saygısızlıktır. 

Seçkin hukukçulardan oluşan bu Kurulun üyele
ri, her etkiyi geride bırakmış, bilgisi ve vicdanının se
si doğrultusunda karar vermektedirler. 

Herhangi bir sayın üye, kendi iddiamız yönünde 
oy kullanırken, başka bir konuda da iddiamızın aksi
ne oy kullanıyor, demek ki, yargıç, bilgisinin ve vic
danının oyunu veriyor demektir... 

Anayasa Mahkemesinin kendisini yasama organı 
yerine koyduğu iddialarını da kaibul etmek güçtür. 
Zira, Parlamentonun yaptığı işi o yapamaz, onun yap
tığını da Parlamento yapamaz; yani fonksiyonları 
tamamen ayrıdır. Ancak, Yasama Meclisleri ile bir
birlerini tamamlar ve uygunluk içerisinde hizmet ve
rirler. 

Anayasa Mahkemesinin Verdiği değişik kararlar 
konusunda birkaç söz söylemek isterim: Yaşı ilerle
miş kimselerin üye seçilmeleri nedeniyle, kısa zaman 
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sonra emekli olduklarını görmekteyiz. Bunların yeri
ne de, sık sık seçilen yeni üyeler görev almaktadır
lar. Bu üyeler için mahkemenin çalışma tarzına ve 
(konulara rahatça girmelerinin zaman alacağı da bir 
gerçektir. Ayrıca, üyelerin görüşlerinin ve oylarının 
değişik olması da bu dururrida doğaldır. Mahkemeye 
ve üyelere kimse yön veremeyeceğine göre, bu du
rurrida çelişkili görülebilecek kararlara bir şey dene
mez. 

Gönül ister ki, Anayasa Mahkemesi kararları, 
Anayasa maddeleri gi'bi olsun; yani kolay değiştin* 
lemesin. Bu hususun gerçekleşmesi ne bugünkü hukuk 
düzenimiz içinde kısmen çareler bulmak mümkün
dür. Bu Mahkemeye yasal yollardan yardımcı olacak 
yine bizleriz. Haksız ve insafsız eleştiriler bu kurulu
şu tahrip eder ve hiç birimize de yarar sağlamaz. 

Bize göre çarelerden biri, Anayasa Mahkemesi
ne seçilecek üyenin 55 veya daha küçük yaşta olma
sı gerekir ki, en az 10 sene bu önemli görevi yürüte-
ibilsin / 

îkincisi, seçilecek üyelerin niteliklerine çok dik
kat edilmesi gereğidir, iyi bir insan veya hukukçu 
olmanın, Anayasa Mahkemesi Üyeliği için yeterli 
sayılamayacağını takdir edersiniz. 

Diğer bir çare, özel yasası izin verdiği halde, üni
versite öğretim üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyesi 
olmak için başvurmamaktadırlar. Bunda elbette mad
di olanakların etkisi büyüktür. Kanımızca, bu Mah
kemenin üyeleri için özel bir ücret sistemi getirilme
lidir, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Anayasa Mahkemesinin çalışma olanakları ve 

koşulları üzerinde de birkaç söz söylemek isteriz : 

Yıllardır yasama organlarında eksik üyelikler için 
seçim yapılamıyordu. Geçen yıl Yüce Senatomuz 
bir üyeyi seçti. Boşalan bir üye için de bugünlerde 
seçim yapılacaktır. Millet Meclisinde iki üye için se
çim uzun süredir yapılamamaktadır. 15 üyesi ile top
lanma zorunluluğu bulunan Mahkemenin, 3 üyesinin 
eksikliğinin (mazeretli üyeler de düşünülürse,) ne ka
dar önem ifade ettiği görülmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin halen bir binası yoktur. 
Yeni binası için kamulaştırma yapılmış, proje yarış
ması henüz açılmamıştır. Bu konuya ilgi göstererek 
ülkemizin onuruna yaraşır biçimde özellikleri olan 
güzel bir yapı gerÇekleştMlmeİidİr. 

Anayasa Mahkemesi kuruluş bakımından da ba
ğımsız değildir. Maliye Bakanlığının bir nevi köntro-.'. 
lü altında bütçesini kullanmaktadır. Anayasa Mahke-
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metindeki raportörlerin bir kısmı Danıştaya, bir kıs
mı Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlıdır. Memurları 
da Adalet Bakanlığına bağlıdır. Stenografları yoktur. 
tki tane, üç tane mübaşirinin elbisesi hâlâ verileme
miştir: İki kere saldırıya uğrayan bu Yüce Mahkeme
lim korunması bile yetersizdir. 

Yüksek Mahkemenin Başkan ve üyelerinin eline 
ayda 21 000 TL. geçmektedir. Görevlerinin önemi 
ve özelliği, DevM yapısı içerisindeki yerleri ve sırala
rı dikkate alınırsa, 20 üye için yapılacaklar çok de
ğildir, Sanırım ,diğer yüksek yargı organlarının bu ko
nuda birlikte ele alınması da gerekmez. 

Nitekim, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunda, 
Yüksek Mahkeme Başkanları olan değerli hukukçu
larımız Anayasa Mahkemesi Üyesi olmuşlardır. (Sa
yın Reeai Seçkin, Sayın Muhittin Gürün ve Sayın Rı
fat Göksu gibi) 

Binaenaleyh, yukarıda ifade ettiğim gibi bu Yük
sek Mahkeme için özel bir ücret sistemi getirilmeli
dir, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Asker, sivil, nice kuruluşta şube müdürlerinin 
bile arabaları varken, Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
üçü bir araba ile gidip gelmekte, yaz - kış, sabah -
akşam birbirini sokak başlarında beklemededirler. 
Bu duruma öncelikle bir çare bulunmalı ve sayın 
üyelerin gururlarının daha fazla kırılmasına olanak 
tanınmamalıdır. 

İMc kuruluşta, Anayasa Mahkemesine her üye ay
nı zamanda geldiği için, kıdem, yaşa göre sıralan
makta idi. Şimdi de aynı yöntem sürdürülmektedir. 
Yani, yeni bir üyenin yaşı eski üyeden büyük ise, 
yeni gelen kıdemli sayılmakladır, Kanımızca bu du
rum da bekletilmeden halledilmelidir. 

Sayın Muhittin Taylan'ın bir konuşmasında önem
le belirttiği gibi; siyasi partilerin mali denetimi ko
nusunda Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yasası, Sayış
tay ve Maliye Bakanlığından raportör alma yetkisi 
veırnediğinden, bu önemli denetim işi yerine getirile
memektedir. 

Bu ve diğer konular hakkında Yasada gerekli de
ğişiklikler mutlaka yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Mensubu bulunduğum CHP, Anayasayı içtenlik

le benimsemiş, iktidarda olsun muhalefette olsun, 
her zaman onu rehber almayı görev bilmiş ve Yüce 
Mahkemenin kararlarını saygı ile karşılamıştır. Bun
dan böyle de bu tavrını ve davranışını aynen sürdü
recektir. 

8 . 2 . 1980 0 : 2 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin Anayasa Mahke
mesi ve Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Yüce Senatoyu CHP Gruibu ve şahsım adına say
gılarla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (fstanbul) — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığımız Anayasa Mahkemesi Büt

çesi münasebetiyle ben de görüşlerimi huzurlarınızda 
arz ermeye çalışacağım. 

Anayasanın 147 nci maddesiyle; kuruluşu, çalış
ması, yetki ve vazifeleri hakkında hüküm getürilmiş 
olan bu Âli Mahkemenin memleketimiz hukuk ha
yatında çok büyük bir yeri olduğu gerçektir. Ancak, 
herşeyden evvel bir mahkemenin yüceliğini, onun 
mensupları, onun zihniyeti, onun icraatı ve onun hiz
metleri ortaya koyar. 

Üzerinde ne kadar parlak lâflar edersek edelim, 
bu Âli Mahkemenin mensupları her şeyden evvel ki
şilikleri, kararları, getirdikleri 'hizmetler yönünden 
o Mahkemeye daha yücelik katarlar. Onun için, 
mümkün olduğu kadar bu Âli Mahkemeleri siyasi 
'bir vasatın içerisine, bir haivanın içerisine çekmemek 
lâzım. 

Aslında, seçilişleri itibariyle Mecliste ve Senatoda 
ağırlık kazanan partilerin oylarıyla geldiklerine gö
re, gene de bir yönünden bir politika işin içine karı
şıyor; ama mümkün olduğu kadar seçildikten sonra 
davranışları itibariyle bir politik havanın içine gir
memeleri, hatta bunun en ufak bir renginin veya alâ
metinin de ortaya konulmamasında sayılamayacak 
kadar faydalar vardır . 

Malum, memlöketimizde iki Meclis var. îki Mec
lis, aslında bir fakir memleket için çok ağır bir yük. 
Hatta yabancı hukukçulardan birinin «Çift meclis
ler, atlarının bir kısmı önden, bir kısmı arkadan çe
ken arabalara benzerler. Parçalanırlar, dağılırlar; fa
kat yol alamazlar.» şeklindeki bir görüşü, didden 
doğru. Ama düşününüz ki, bir de bir mahkememiz 
üçüncü bir meclis gibi çalışmaya başlar veya kararla
rı ona benzerse, işin içinden artık çıkmak imkânı kal
mıyor, 

1974 affını düşünüyorum; Meclis ve Senato bir af 
çıkardı ve bir mutabakata vardı. Dedi ki, «§u vasıf
ta olan insanlar affedileceklerdir». Bir müddet sonra 
baktık, affın şümulü değişti «Eşitlik ilkeleri ihlâl 
edildi» denildi; Meclisin veya Senatonun münasip 
görmediği, Hatta münakaşalarında bile üzerinde fazla 
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durulmayan meselelerde affın şümulüne giren birçok 
suçlar öldü ve bunların çıkarılması, gerek Mecliste, 
gerekse Senatoda, gerekse efkârı umumiyemizde bir 
balcıma reaksiyon oldu. 

Muhakemesi ve icraatı itibariyle aslında bir Mec
lis havaisi içerisinde, bir kanun vazıı havası içerisinde 
olmaiktan ziyade, gerek tüzüklerde, gerekse çıkarılan 
kanunlarda Anayasaya aykırı olarak görmüş oJduğu 
noktaları münasip bir şekilde kararına işleyerek, ka
nunun ia'de edilmesi, Meclislin o gösterilen istikamette 
durumu yenliden teemmül etmesi belki akla gelebilen 
bir yol olabilir; ama «!Ben sizin affetmediklerinizi de 
affettim. Ben sizin çıkarmadıklarınızı da çıkardım.» 
şeklindeki bir noktayı ortaya koymak, bir meseleyi 
ortaya getirmek, isabetli olmaz kanaatindeyim. O za
man üç meclis olur, sözümün başında ifade ettiğim 
gibi, bunun da içinden çıkılmaz. 

Önün için, mümkün olduğu kadar bu Yüce Mah
kemenin Meclislerin vazifelerine ve salahiyetlerine 
girmeyecek noktada, sadece Anayasaya hangi yönün
den; biçim yönünden mi, esas yönünden mi, ilkeler 
yönünden mi; hangi yönünden aykırı görüyorsa, 
bunu işaret etmekle iktifa etmeli, ama kendisini 
Meclislerin yerine koymamalı. Bunu yaptığı zaman, 
hudutlar aşılmış oluyor ve ıstıraplar birbiri arkasın
dan geliyor. 

Sonra, muhakemelerinde bazı tatbikatlarını gör
dük. Bir partinin kapatılması münasebetiyle engel 
bazı kanunların daha üzerinde münakaşalar yapılma
dan, bir talep dahi vaki olmadan, «Şu, şu kanunları 
da ben iptal ettim. Bu noktaları da aştım.» noktasına 
gelip, arkasından kararlar verildiği görüldü. Bunların 
da tatbikat yönünden, hukuk hayatımızda üzerinde 
epeyce düşünülmesi gereken noktalar olduğunu Yük
sek Heyetiniz huzurunda ifade ve tespit etmek iste
rim < 

Muhterem arkadaşlarım? 
Bu Âli Mahkemeler eğer rozetlere göre, zihniyet

lere göre, partilere göre, hatta siyasi kanaatlere göre 
karar vermezse, muhakkak ki çok isabetli olur. Hat
ta, bu havayı hissettirecek en ufak bir nokta bile te
reddütlere mucip olur. Çünkü, bazı endişeler veya 
'bir şeyin dedikodusu, bazen vukuundan da daha be
ter oluyor. «Filan mahkeme, tutumu itibariyle filan 
görüşten yanadır. Filan mahkeme, talvrı itibariyle 
filan yerin hukuk bürosu gilbi çalışıyor.» şeklindeki 
imaj bir kere efkârıumumiyede yayıldı mı, ondan son
ra o kanaati kazıyıp çıkarmak çok güç olur. 

Biz, Âli Mahkemenin bu noktalara gelmemesini 
ve gelmeyeceğini temenni ediyoruz ve memleketimiz
de kararlan ve icraatı itibariyle en örnek, en hayırlı 
ve en âdil kararları vermesini de temenni ediyoruz 
ve bu tespit ve temennilerimizle bütçesinin mensup
larına ve memleketimiz ve milletimize hayırlı olma
sını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
'.(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Çalış, buyurun efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlar; 
Grubum adına yaptığım konuşmadan sonra, kişi

sel olarak da birkaç dakikanızı alacağım. 

Anayasa Mahkemesine Adalet Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grubu madenlerle ilgili Yasa için 5 . 1 .1979' 
da müracaat etmiş, 21 . 6 . 1979'da Anayasa Mahke
mesi karar vermiş, 14 Ocak 1980'de bu karar Resmi 
Gazetede ilân edilmiş. 

2 1 . 6 . 1979'da karar verdikten sonra, 22 . 6 . 1979' 
da Cumhuriyet Gazetesini ve Deniz Baykal'ın beyan
larını söyledim ve kararın Resmî Gazetede yayınlan
masından bir gün sonraki Tercüman Gazetesi de, 
«Anayasa Mahkemesi, 'Madenlerin Devletçe işletilme
siyle ilgili Kanun Anayasaya aykırıdır...» diyerek, 
beyanı yapıyor. 

Evet, Cumhuriyet Gazetesinin istihbaratı menşei-
nin ne olduğunu bilmiyoruz; 21 kişiden bunu çıkara
bilmiş veya haber olarak alabilmiş; ama Devletin bir 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Devletin televiz
yonunda resmen bir açıklama yapabilmiştir. 'Bunun 
üzerinde önemle durulması lâzım gelir. 

Bunun yanında; keza kamu yönetiminde ve harca
malarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve savur
ganlığı önlemek amacıyla alınacak Ekonomik ve Mali 
Önlemler Hakkında Yetki Kanunu ile ilgili olarak 
Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grubu 31.10.1978 
tarihinde müracaat etmiş ve 12 . 6 . 1979 tarihinde 
Anayasa Mahkemesi karar vermiş; tam 7 aydan faz
la bir süre sonunda. Resmî Gazetede bunun yayınlan
ması 18 Ocak 1980. 

Biraz evvel okuduğum Anayasanın 151 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasındaki, «6 ay içinde kararını verir 
ve açıklar.» hükmüne rağmen, Anayasa Mahkemesi! 
14 aydan daha fazla bir zaman sonra, kendisine vaki 
bir müracaat hakkında kararı Resmî Gazetede yayın
lıyor. Ayrıca, bu Yetki Kanununun Anayasa hüküm
leri içinde 1 yıllık bir önemi de taşıyan hususu var, Bu 
önemi kaldırıldıktan sonra bunun yayınlanmış olması 
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îğiibi calibi dikkat noktalarını yüksek huzurunuzda 
detayına inmeden sadece ıttılaınıza arz etmiş olmakla 
iktifa edeceğim. 

Anayasamızın 147 nci maddesinde, Anayasa Mah
kemesi üyelerinin yetki ve görevleriyle ilgili kısımda 
diyor ki, «... Kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlar
dan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar..»1 

Evet, Anayasanın 154 nci maddesinesi göre 6 ayda 
karar vermesi ve bunu açıklaması lâzım gelen bir 
Anayasa Mahkemesi, kararlarını 1 seneden daha faz
la bir zaman sonra verip, bu verilmiş olan sürenin bir 
katından fazla geçen bir süre içinde kararını verir 
ve açıklarsa; bir görevi ihmal suçu veya görevle ilgili 
bir suç (Tavsifi bize ait değil) bahis konusu olduğu 
vakit de ve aynı suçtan dolayı bu Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin, «Yüce Divan» sıfatıyla, kendi huzurların
da kendilerinin yargılanması lazım gelseydi, acaba 
ne karar verirlerdi; çok merak ediyorum.. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir beyanınız olacak 
mı?... 

ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Eskişehir) 
— Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın bir beyanı olmuyor. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1980 Mali Yılı 

Bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
^Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

löl Genel Yönetim ve Destek hiz-ı 
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil-, 
mistir. 

•11*' înceleme ve Yargı hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir, 

9QQj Hizmet Programlarına Dağıtı--
lamayan transferler, 
BAŞKAN — Bölümü oylarınım 
za sunuyorum. Kaibul edenler.., 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir, 

21 257 000: 

19 923 000 

68 CCO 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1980 Mali Yılı 
Bütçesi, görüşülüp kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

Ç) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
ıBAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1980i Mali Yılı 

iBütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 
Hükümet?... Burada, 
Komisyon?.. Burada. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyeleri 

okuyurumi: 
Sayın Cemal Örgen Adalet Partisi Grubu adına, 

Sayın Kemal Cantürk Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru
bu adına, Sayın Nejat Sarlıcalı Cumhuriyet Halk 
Partisi Gurubu adına, 

Sayın Hasan Güven, Sayın Orhan Çalış, Sayın 
İskender Cenap Ege, Sayın Mustafa Fahri Dayı, Sa
yın Hikmet Savaş, Sayın Ziya Müezzinoğlu, Sayın 
Doğan Kitaplı da şahısları adına söz istemişlerdir. 

Sayın Cemal Örgen. Adalet Partisi Gurubu 
admaj 

Sayın Örgen, süreniz 30 dakikadır. 

AP GURUBU ADİNA CEMAL ÖRGEN (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri; 

Senatomuzda Ticaret Bakanlığının Bütçesinin gö
rüşülmesi sebebiyle, Adalet Partisi Gurubunun ve 
şahsımın görüş, düşünce ve temennilerini arz etmek 
üzere, yüksek huzurlarınızda bulunyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, Gurbum ve şahsım 
adına, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
'Beşeriyetin başlangıcından bu yana ihtiyaçlar ol

muş ve devam edeceği de bir gerçektir. İhtiyaçlar 
oldukça ve arttıkça, ekonomik, 'sorumların da o nis
pette artacağı şüphesizdir. İhtiyaçlar, her zaman in
sanların arzuları istikametinde ve nispetinde tatmin 
edilememiş, karşılanamamıştır. Çünkü tatmin vası
talarının ihtiyaçlar oranında artırılması mümkün 
olamamıştır. 

İnsanların, toplumların, milletlerin ekonomik 
mücadeleleri, artan ihtiyaçlarla, bunları tatmin eden 
vasıtalar arasındaki mesafenin azaltılmasına dönük 
bir çalışma olmuştur. Ve olacaktır. Bu mesafeyi as
gariye indiren milletler, ülkeler ileri ekonomiye sa
hip, bunu başaramayan ülkeler ise, ekonomik ba
kımdan geri kalmış ülkeler arasında sayılmıştır. 

Türkiye'nin Cumhuriyetten beri yaptığı çaba, 
bu geri kalmışlıktan kurtulma çabasıdır, öu geri 
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kalmışlığımızdan kurtulmanın düsturunu büyiülk ön
derimiz; Atatürk;, İzmir'de Kurtuluş Savaşımızdan 
bir kaç a/y Sonra 17 Eylül 1923 tarihinde toplanan 
1 noi iktisat Kongresinin açılış nutkunda şöyle be
lirtmiştir:! 

«Milletimizin kesin ve gerçek kurtuluşa ulaşabil
mesi için iki temel ilkeye; 

1. Milli Misak ile, 
2. Anayasamızın, kayıtsız şartsız egemenliğinin 

Türk Milletine ait olduğunu belirten hükümlerine, 
sıkıca sarılmak gerektiğini açıklamış ve sonra de

vam ederek; tam bağımsızlık ve hâkimiyetin ger
çek temeli ekonomidir. Siyasal ve askeri zaferler ne 
kadar büyük olursa olsun, ekonomik başarılarla 
taçlandırılmazlarsa, uzun zaman devam edemezler, 
kalamazlar, kısa bir devre sonra sönerler. 

Bence halk devri, iktisat devri kavramı ile ifade 
olunur. Böyle bir iktisat devri ki, orada memleketi-
miz mamur olsun, milletimiz müreffeh ve zengin ol
sun. Bu vatan, evlaftlanmız ve torunlarımız için cen
net yapılmaya layık bir vatandır.» 

İşte bu memleketi böyle mamure haline, cennet 
haline getirecek şey, ekonomik sebepler ve etkenler, 
ekonomik faaliyetlerdir. 

Uzağı gören Büyük Devlet Adamımız, Ulu Ön
derimiz sanki bugünleri görürcesine direktifini ver
miş, ekonominin önemini belirtmiş; fakat bizim Ulus
ça buna gerektiği önemi zaman zaman verememiş ol
duğumuz bugünkü halimizle ortada değil mi?.. 

Bir ay kadar önce 1980 yılına giren Türkiye'miz
de durum nedir? 

Sayın senatörler; 
Ekonomik sıkıntılarımız büyük boyutlara ulaş

mış; anarşi, bölücülük Devletimizi tehdit eden kor
kunç seviyeye gelmiş, ödemeler dengesi açığı büyü
müş, ülkemizde işsizlik oranı artmış, büyük ölçülere 
varmış, yatırımlar Önemli şekilde azalmış, milli geli
rin artış hızının yavaşladığı, hatta sıfıra indiği, döviz 
darboğazına girdiğimiz bir gerçektir. 

Şu anda içinde bulunduğumuz bu güçlükler 3 ay
lık hükümet olma dönemim'izj'e olmamış, bizden ön
ceki 22 aylık CHP ağırlıklı Hükümetin uyguladığı 
başarısız ve tutarsız ekonomik politikalarından ileri 
gelmiştir. 

Bu yanlış ve tutarsız ekonomik durumu düzelt
mek, ıslah etmek zor olmakla beralber, yine bize Ada
let Partisine düşen bir görev olacaktır. Çünkü Ada
let Partisi hizmet partisidir, zor günlerin partisidir. 
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Adalet Partisi ve hayallere yer vermeden, olayları 
gerçekçi açıdan görerek, Milletimize hizmet etmeyi 
kendisine amaç edinmiş bir partidir. Her zaman zor 
günlerde hizmet etmiştir ve edecektir. Allah'ın iz
niyle, ihlâs ile yola çıkan Partimiz, zor, meşakkatli 
günlerin üstesinden gelecektir. 

Sayın senatörler; 
TürkiyeMe iktisat ve ticaret işleri, Ticaret Bakan

lığı yetkileri içinde yürütülmektedir. Ticaret Bakan
lığının kuruluş amacı ve görevi nedir?.. 

1. Kuruluş amacı : tç ve dış ticaret ile bunlara 
ilişkin işleri düzenlemek, yönetmek ve denetlemektir, 

2. Görevi ise : İç ve dış ticaret ile iktisat po
litika ve hizmetlerini, genel iktisat politikasıyla, kal
kınma plan ve Hükümet Programına, iş icaplarına 
ve mevzuat esaslarına göre tespit etmek, tertiplemek, 
geliştirmek, gözetmek, ıslah, koordine ve teftiş etmek 
yerine göre talimat, sirküler, kararname, yönetmelik, 
tüzük ve kanunlar yoluyla düzenlemek ve uygulamak, 
uygulamaları izlemek, gerektiğinde bu hizmetlerin 
ifası için uygun görülecek tedbirleri almak, diğer Ba
kanlık ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, araştır
malar yapmak veya yaptırmak, Bakanlıkla ilgili te
şekkül ve müesseselerin politika ile kararlarını ve 
uygulamalarını izlemek ve yönetmektir. Bu etkilerini 
27 . 5 . 1939 tarihli ve 3614 sayılı Kuruluş Kanu
nundan almaktadır. 

Yukarıdaki görevlerden anlaşılacağı gibi, Ticaret 
Bakanlığı, ekonomik hayatımız ile ilgili olarak, çok 
önemli görevler yüklenmiş bir Bakanlıktır. 

Bakanlığın Kuruluş Kanunu 41 sene önce hazır
lanmış olması dolayısıyla, bu Kanunun her gün önemi 
artan yurt içi ve dışı ekonomik konulara gerektiği 
gibi cevap vermesi artık imkânsızdır. Bu bakımdan, 
çok muğlak hale gelen bugünkü ekonomik konulan 
süratle çözümleyecek yeni bir kuruluş kanununa şid
detle ihtiyaç vardır. Yeni kanunda, Ticaret Bakan
lığının yetkileri tereddütlere, karışıklıklara mahal 
bırakmayacak şekilde kesin ve açık olmalıdır, sala
hiyetlerinin hududu sarih olarak tespit edilmelidir. 
Bakanlığa ve mensuplarına dinamizm, kolaylık, sü
rat getirmelidir, kırtasiyecilik önlenmelidir. Ekono
mik başarımızda yeni kanunun payı elbette yeterince 
olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin bugün başta gelen 2 sorunu vardır : 
1. Anarşik olaylar, 
2. Ekonomik konular, 
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I. Anarşik olaylar : 
Hepimizin bildiği gibi, anarşik olaylar, ilk anda 

•masum talebe olayları görüngüsünde başlamıştı. Anar
şik olayların gerçek manada masum talebe olayları ol
madığı Adalet Partisi tarafından uzun müddet kamu
oyuna anlatılmaya çalışıldı ise de, Adalet Partisinin 
bu görüşü maalesef iltifat görmemiştir. Ta ki, mese
lelerin, olayların gerçek yüzü bugün anlaşılıncaya ka
dar. Anarşik olayların ekonomik olaylarla yakın il
gisi okluğu artık ayan beyan açığa çıkmıştır. Artık 
•ibunu kimse inkâr edemez. Huzursuz bir ortam ya
ratmaya matuf anarşi, bunda başarı sağlarsa, huzur, 
sükûn ve emniyet isteyen ekonomik hayatı, günümüz
de olduğu gibi, sarsar, felce uğratır. 

tç huzur ve emniyetin olmadığı yerde ise Devlet 
zaafa uğramış, varlığını kaybetmiştir. Karaborsa, 
kaçakçılık, yokluk, suiistimal, rüşvet gibi, millet ya
rarına olmayan yasa dışı işler kendini göstermeye 
başlar. Bunların önü köklü tedbirlerle alınmazsa, so
nuçtan tüm yurttaşlar zarar görür. O halde. Devle
timizin anarşi karşısında güçlü kılınması kaçınılmaz
dır. Bütün Anayasal kuruluşların, siyasi partilerin, 
Devletimizin güçlülüğünde, birleşmesi şarttır, farz
dır. Anarşi belası, ancak millet menfaatlerini gözete
rek müşterek çabalarla defedilebilir. 

II. - Ekonomik konlar: 
Bu konuları aşağıda görüldüğü gibi izaha çalışa

cağım. 
,Bugünkü ahval ve şartlar içinde, iç ve dış ticareti 

ve bunlarla ilgili konuları kesin şekilde birbirinden 
ayırmak mümkün olmamakla beraber, yine de iç ve 
dış ticareti ayrı ayrı müsalaa. etmek gerekir. 

İç Ticaret: Bir ülkenin iç ticareti, üretim - dağı
tım ve tüketim müesseselerine sıkı sıkıya bağlı bulun
maktadır. Bunun, ekonomik Ve sosyal alanlarda, kal
kınmamızın yavaşlama ve ilerlemesinde etkisi geniş
tir, büyüktür. 

Üretici ve tüketici arasında dağıtımın iyi işleme
si, fiyat ve kalite kontrolünün gerektiği şekilde dene
tim; hele bugün hizmetlerinin verimliliğinin artırıl
ması, iç tüketim ve ihracat arasında denge sağlanma
sı, iç piyasa hareketlerinin müessir şekilde gözönünde 
tutulması genel amacımız olmalıdır. îç ticaretimizin, 
yukarıda sayılan esaslar dahilinde yapılmasında, Ti
caret Bakanlığına büyük sorumluluklar yüklenmiştir. 
Fakat ekonomik hayatımızın kötü ve iyi işlemesinden 
yalnız Ticaret Bakanlığını sorumlu tutmak, bugünkü 
şartlar muvacehesinde en azından haksızlık olmaz 
mı?.. Çünkü, bugün ekonomik hayatın hudutları gü

nümüzde o kadar genişlemiştir ki, ilgilendiği sahia o 
kadar çoğalmıştır ki, en küçük kuruluşlardan, en bü
yük müesseseler ve diğer bütün bakanlıklar da is
ter istemez bu sorumlulukların içine girmiştir ve gire
cektir. Yani, özel, tüzel ve Devleti oluşturan tüm ka
mu kuruluşları, ekonomik akışımızın sorumluluğu içi
ne girmiştir. O halde, hepimiz ekonomik hayatımızın 
gidişinden, işleyişinden, kendimize düşeni yapmak 
zorundayız, ve buna mecburuz. 

Karaborsacılıkla, stokçuluklarla, ticari ahlâktan 
yoksun olanlarla mücadele etmek bugün vatan göre
vi haline gelmiştir. Fahiş, yüksek fiyatla mal alanlar, 
karaborsacıdan mal alanlar ilgili kuruluşlara müra
caat etmezse, şikâyet etmezse, fiyatların yüksekliğin-
den, mal yokluğundan şikâyetçi olmaya hakları var 
mıdır?.. Tabii ki yoktur. Bunun için bütün ilgililer ve 
vatandaşlar ekonomik hayatımızın sorumluluğu altın
dadır diyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Ekonomi kendi kuralları içinde işler. Bu kurallar 

zorlamalarla işlemez. Hatta kendi usullerine uyulmaz
sa ters teper. Nasıl ki, Kinin isteyen sıtma hastasına 
başka bir ilaç verilmezse, ekonomi de kendi ilaçları 
ile tedavi edilir. Üretim, tüketime kâfi gelmezse ne 
yapılır? Ya üretim artırılır, ya tasarruf yapılır veya
hut dıştan ithalat yapılır. İlaç budur arkadaşlar. 

«Ülkemizin kalkınması mal ve hizmet üretimine 
bağlıdır.» demiştik. Üretimde ne kadar başarı sağla
nırsa, milli gelir o nispette artar. Milli gelirden fert 
başına düşen gelir de o derece büyük olur. Malum ol
duğu üzere, milletlerin zenginliği milli gelirden fert ba
şına düşen pay miktarının çokluğu ile ölçülmektedir. 

Hemen ilave edelim ki, tüketimimizin de bu hu
susta ve konuda ayrı bir değeri vardır, önemi var
dır. 

Bu suretle, üretim arz - tüketim (talep) dengesi 
ortaya çıkmaktadır ki; bu denge ekonominin temelini 
teşkil etmektedir. Arz ve talep dengesi şöyle ola
bilir: 

Üretim tüketimden az olabilir. Üretim tüketime 
eşit olabilir. Üretim tüketimden fazla olabilir. Birin
ci şıkta ekonomik alanda geri kalmışlığın, ikinci şık
ta ekonomik alanda ortada bulunduğunun, üçüncü 
şıkta ise ekonomik alanda ileri gitmişliğin anlamı var
dır. 

Burada Türkiye, birinci şıkka giren ekonomik ba
kımdan geri kalmış ülkeler arasında bulunmaktadır. 
Ekonomik bakımından geri kalmışlıktan kurtulmak, 
ana ve milli hedefimiz olmalıdır. Hemen ilave ede* 
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lim ki, bunun kolay bir iş olmadığı da bir gerçektir. 
Bu işin, siyaset yapmakla, lafla, edebiyatla, kendi eko
nomi kusurlarını, (başarısızlıklarını başkasının üstüne 
atmak kurnazlığı ile halli mümkün değildir. Bu işin 
halli, çok çalışmak, gerçekleri görmek, toplumları ya
lan vaatlerle aldatmamak, ekonomik meselelerin üstü
ne cesaretle gitmek, itibar bozucu hareketlerden ka
çınmak, geri kalmışlığımızı unutmamak ve bundan 
küçüklük duymadan Büyük Türkiye yaratma azmin
den en küçük inhiraf yapmadan, özel sektöre Türk 
ekonomik hayatındaki gerçek yerini vererek, Anaya
sal haklarını teslim ederek, tespit edilen hedeflere ulaş
makla, tasarrufla, ihracatı artırmakla, ithalatı kıs
makla, turizm imkânlarımızı artırmakla mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; iç ticaret konularına devam 
ediyorum. 

Ülkemizin anaüretim ve temel maddelerinden olan 
hububat, ışeker, demir, çelik, çimento, elektrik, pa
muk, üzüm, fındık gibi bütün maddeler tespit edilen 
üretim hedeflerine ulaşmalıdırlar, planda öngörülen 
miktarların üstüne çıkmalıdırlar. Bütçe iyi uygulan
malıdır. 1979 yılında 405 milyar olarak tespit edilen 
Bütçenin, Maliye Bakanlığınca 645 milyar lira olarak 
uygulanması ne demektir? Milli irade, plana uygun
luk kalmamıştır. 

Bugün ıhububat üretimi 1 7 - 1 8 milyon ton civa
rındadır. Bu üretimi iki katına çıkardığımız takdirde, 
hububat bugün petrole eşit değerde veya onu geçmek 
üzeredir. 5 milyon ton hububat satarsak, 5 milyon ton 
petrol almamız mümkündür. Döviz darboğazından 
çıkmanın, işte bir yolu da budur. 

•Elektrik konusu da böyle. Elektrik üretimi Büyük 
Türkiye için 100 milyar kilovata ulaşmalıdır. Bunun, 
elektrik santralları, barajları yapılması ile mümkün 
olduğu malumdur. Bugün elektrik konusunun kriti
ğini yapanlar, ellerine iktidar ve fırsat geçip de bugü
ne kadar bir kilovat dahi elektrik üretmeyenlerdir. 
Ne kadar acı., 

«Çimento, şeker, fabrikaları fazladır, lüzumsuz
dur,» diyenler, bugünleri görmeyenlerdir. Yukarıda 
sayılan tüm ana maddeler için söylenecekler olmakla 
beraber, bunlar üzerinde durmuyorum. 

Bu arada gübre üzerinde 'biraz durmak istiyorum. 
Yurdumuzun zirai ürünlerinin artımında ve değerlen
mesinde çok önemli bir katkısı bulunan gübre konu
su, 1978 - 1979 yıllarında gereği gibi değerlendirile
memiştir. Bugün Türkiye'nin gübre tüketimi 7,5 mil
yon tondur. 1978 yılında bunun 2,5 milyon tonu iç 
üretimle, 1979 yılında ise 3,5 milyon tonu yerli üre

timle karşılanmıştır. Gübre açığı 1979 yılında 4 mil
yon tondur. Türkiyedeki gübre fabrikalarının ham
maddesi zamanında karşılanabilirce ve bu fabrikalar 
tam kapasite ile çalışabil irse, tüketimin tamamı karşı
lanabilir kanısındayız. 

1979 yılında % 55 ithalâtla, yaklaşık 600 milyon 
dolar dış ülkelere gitmiş bulunmaktadır. Artık Türki
ye'de gübre ithali yerine, gübre hammaddesi ithali ci
hetine gidilmelidir. Böylece, ileride gübre ihracatı
mız mümkün olabilsin. Hem bu sebeple Türk işçisi
nin emeği değer kazanacak, istihdam sorunu çözüm
lenecek, aynı zamanda 400 milyon dolarlık döviz ta
sarrufu temin edilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
1979 yılında buğday taban fiyatı çok yanlış tespit 

edilmiş ve uygulanmıştır. 1979 yılı buğday taban fi
yatı 420 - 430 kuruş civarında ilan edilmiştir. Bu fiyat 
gerçekleri yansıtmadığı için, üretici Toprak Mahsul
leri Ofisine buğdayı satmamıştır. Ofisin 1979 yılı buğ
day alım tahmini 3 132 540 kilogram iken, fiilen al
dığı ise 1 639 989 kilogramdır. Aşağı yukarı % 50 
noksan. 24 . 9 . 1979 tarih ve 7/18135 sayılı Kararna
me ile yeniden buğdaya 80 kuruş prim uygulanmıştır. 
Dikkat edilirse, ilk taban fiyatı ilânı ile 80 kuruşluk 
bir prim arasında tam dört ay kadar zaman farkı ol
muştur. 24 Eylül 1979 günü 80 kuruşluk prim bir 
seçim primi olmuştur; fakat üretici bu yemi yutma-
mıştır, oy avcılığına düşmemiştir. Esasen pek çok üre
tici Ofise mal vermediği için, 80 kuruşluk prim de is-
tenilememiştir. 

Neden ilk taban fiyatı beş lira olarak tespit edilmez, 
buğday üreticinin elinden çıktıktan sonra 80 kuruşluk 
prim verilir?.. Bu prim, gerçek manada çiftçiye değil, 
aracıya verilmiştir ki, «Aracı» edebiyatı yapanlar bu 
gerçekler karşısında acaba ne derler?.. 

iBu misalleri pamukta, zeytinde, zeytinyağı gibi 
birçok ürünlerde vermek mümkündür. O halde çift
çinin alınteri, tek geçim vasıtası olan ürünlerin, iç ve 
dış fiyatlar gözetilmeden çiftçiyi zarara sokmayacak 
şekilde tespitinde zaruret vardır. 

Şimdi, buğday üretim zamanına kadar Ofisin elin
deki buğdayın çok az kaldığını, Sayın Ecevi't Hüküme
tine bıraktığı buğday ile sezonu tutmanın çok zor ol
duğunu burada söylemek isterim. Bu da, iç fiyatların, 
iç ticaretin önümüzdeki günlerinde önemli bir konusu
nu teşkil edecektir. Hükümetimizden bu hususta ted
birli olmasını dileriz. 

Hal böyle iken, 1977 yılının sonundaki Hükümeti
miz, Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluklu Hükümete 
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7 milyon ton buğday bırakmıştı. Ayçiçeği taban fiyatı 
16 lira, buna göre çiçek yağı fiyatı 36 - 38 liraya mal-
oluyor. Sayın Ecevit Hükümeti «Ayçiçek yağını 23 
liraya satacaksın» diyor.. Gördünüz mü mükemmel 
ekonomi politikasını, kuyrukların neden teşekkül etti
ğini?.. Bu gibi yanlış uygulamalar ekonomimizi taru
mar etmiştir, karaborsaya yol açmıştır, malların or
tadan kaybolmasına sebebiyet vermiştir. 

Sayın senatörler, 
(Küçük esnaf - küçük sanatkâr, ülkemizin temel 

taşıdır. Sosyo - ekonomik rolleri önemlidir. Bunlar 
birer meslek okulları gibidirler. Çırak, kalfa, usta ye
tiştirirler, kendilerine göre ananeleri vardır. Bu züm
renin finans kaynağı olan esnaf kefalet kooperatifleri
ne önem verilmelidir. Bunların mali kaynakları günün 
şartlarına göre artırılmalıdır. Çiftçilerimizi, çevirme, 
tohumluk gübre, donatma kredileri ile takviye eden, 
destekleyen Ziraat Bankası ve tarım kredi koopera
tiflerinin kaynakları yeniden gözden geçirilerek iste
nen seviyeye çıkarılmalıdır. Bu hususta, gerek Halk ve 
gerekse Ziraat Bankasının yararlı çalışmalarını huzu
runuzda kutlarım. 

tç ve drş ticaretimiz için zirai ürünlerimizin ne 
'kadar önem taşıdığını arz etmeye dahi gerek yoktur. 
Mevsim şartlarına sıkı sıkıya bağlı olan zirai sektör
de devamlılılk yoktur. Bu bakımdan her an üretim 
olamaz. Bu yüzden verimi istediğimiz gibi artırmak 
imkânına sahip değiliz. Bu noksanlığı telâfi etmek 
için, dönüm başına düşen verim miktarını artırma ci
hetine gitmek lâzımdır. Çünkü Türkiye'nin geleceği
ni, zirai ürünlerimizin artışından görmekteyiz. 

Bunun için, Türk çiftçisinin ihtiyaçları gerektiği 
gibi karşılanmalıdır. Gübresini, ilacını zamanında te
min etmeli, ilaç ve gübre fiyatları makul hadde tutul
malı, dönüm başına kredi baremi artırmalı, araç ve 
gereçlerinin temini kolaylaştırılmalı, süratlendirilmeli, 
taban fiyatı ve destekleme alımları zamanında, üreti
min istihsalinden önce tespit ve ilan edilmeli, sulu 
ziraate çok önem verilmelidir. 

Zirai ürünlerde sanayileşmeye yönelmeyi temin 
edecek tedbirler alınmalı, teşvik edilmeli. Böylece, 
hem ürünlerimizin değeri artar, hem de işçimizin eme
ği değer kazanır. 

İç ticaretin oluşumunda, teşvik ve düzenlenmesin
de yararlı hizmetler yapma çabasında bulunan oda
lar ve borsalar, bugünkü 5590 sayılı Kanunla görev
lerini gerektiği gibi yapmaktan yoksundurlar. Oda 
ve borsalarımızı güçlü hale getirmek, piyasada ve iş
lerinde söz sahibi yapmak için, 5590 sayılı Kanun ve 
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13070 sayılı Tüzüğünün süratle yenideen el'e alınması 
lazımdır. 

Türk ekonomisinin önemli bir bölümünü teşkil 
eden (özel sektör) hür teşebbüse gerekli önem ve
rilmelidir. Namuslu tüccar ve sanayici himaye edil
meli, ahlaksızlar ise ciddi şekilde takip edilerek ceza
landırılmalıdır. Kamu sektörü ile hür teşebbüs bir ara
da Türk ekonomisine yararlı olmalıdır. 

«Hür teşebbüs himaye edilmelidir», derken, ta
mamen başı boş bırakılmamalı, bunlar Devletin kont
rol müesseseleri, organları ile gerektiği gibi denetlen-
melidir. 

Kooperatifçiliğin ve kooperatiflerin karşısında de
ğiliz; fakat siyasi maksatlarla kurulmuş, suni sarı koo
peratiflerin karşısındayız. Milletimiz için yararlı ger
çek kooperatiflerin teşvik ve himaye edilmesini talep 
ediyoruz. Banka mevduatlarından yatırım ve üretime 
dönük şekilde faydalanma cihetine gidilmelidir. Ya
tırımlar teşvik edilmelidir, bunlar geri kalmış bölge
lerimize götürülmelidir. Bunlar için gerekli vergi, 
gümrük muafiyetleri tanınmalıdır. 

Dış ticaret işlerine gelince: 
•Dış ticaret işleri, ister kalkınmaya çalışan, ister ile

ri gitmiş ülkeler için aynı derecede önem taşımakta
dır. Ekonominin düğüm noktası burada çözümlen
mektedir. Dış ticaretini iyi dengelemeyen ülkeler, 
bu sahada büyük savaş vermek zorundadırlar. 

Önemli bir yeraltı ve yerüstü, insangücü potansi
yeline sahip olan ülkemiz, imkân ve kaynaklarını bu 
hususta seferber etmek zaruretindedir. 

Türkiye'de 1975 - 1976 dönemini kapsayan son 5 
yıllık dönemde ihracatımız, 1,5 milyar dolardan 2,5 
milyar dolara doğru ağır bir gelişme içindedir. İhra
catımız içinde tarım ürünlerinin payı % 60,5, sanayi 
ürünlerinin payı c/c 37,3'tür. Maden ihracatımızın pa
yı da c/c 2,2 oranındadır. Bugün ihracatımızda hâlâ 
pamuk, tütün, fındık, üzüm, narenciye gibi tarım ürün
leri ilk sıraları işgal etmektedir. Sanayi ürünleri ihra
catta gerçek yerini almalıdır. 

İhracatımızın teşviki ve ödemeler dengesinin sağ
lanması gayesi ile 1978 Mart ve 1979 Haziran ayların
da büyük oranlı 2 devalüasyon yapılmış, dolar kur
ları 19,50 TL'den 25 TL'ye, bilahara 47,10 TL'ye çı
kartılmıştır. Buna rağmen, ihracatta bir patlama de
ğil, hızlı bir gelişme dahi olmamıştır. Çünkü; tedbir
ler zamanında alınamamıştır. Tedbirlerde beceriksiz
lik gösterilmiştir. İthalâtımız ise, son yıllarda ihracatı
mızın aksine, hızlılık göstermektedir. 1970 yılından sa
dece 94& Milyon dolar olan ithalâtımız, 1975 yılında 
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4 milyar 739 milyon dolara yükseltilmiştir. 1976'da 
5 milyar 129 milyon dolar, 1977'de 5 milyar 796 mil
yon dolar, 1978 yılında 4 milyar 427 milyon dolarlık 
ithalât yapılmış, yıl sonunda ise 5 milyar dolara ula
şacağı tahmin edilmektedir. İGhalâtımızdaki bu hızlı 
inkişaf, 1972 yılında ithalatımızın % 10'u olan akar
yakıtın, 1979 yılında ise, çok büyük boyutlara ulaşma
sın daridır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var, ona göre ayarla
yın. 

AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (Devam
la) — İhracat ve ithalatımız arasındaki farka yukarıda 
işaret ettim. Bu açıkla ekonomimizi nasıl düzlüğe çı
kartacağız?.. 

Öz kaynaklarımız bizim için çok önemli olmasına 
rağmen, tatmin edici seviyede değildir. O halde, ih
tiyacımız olan dövizi, dış kaynaklardan temin etmek 
çarelerini aramak zorundayız. Katı tutumlarla, sabit 
fikirlerle bu konuları halletmemiz mümkün değildir. 

Bugün ekonomide, ileri seviyeye ulaşmış ülkeler 
de bu yola başvurmuşlardır. Dış borçlardan korka
cak, çekinilecek ve hatta utanacak bir husus yoktur. 
Fertler gibi, uluslarda da, para, kredi, mal alışveriş
lerinde borçlanmalar olmuyor mu? Yeter ki, dış kay
nakların temin edilen dövizler, ülkenin çıkarlarına 
uygun şartlarla memleket ekonomisine dinamizm ge
tirecek, işsizliğe paydos diyecek, Milletimizin refah 
ve saadetini artıracak sahalarda kullanılmış olsun. 
Dövizin alınması kadar, yeterince ve zamanında sağ
lanmasında çok büyük önem taşımaktadır. 

Yukardaki esaslar dahilinde Hükümetimizin, du
ran ekonomimizi harekete geçirmek maksadıyla bu 
hususlarda gösterdiği özen ve gayretleri takdirle kar
şılamaktayız. 

İthalatımızın % 35 - 40'ının yatırım mallarına, % 
55 - 60'ının hammaddelere ayrılmasını hayırlı bir işa
ret saymaktayız. 

Dış borçlanmaları büyük meseleler haline getiren
ler, bunlara ideolojik görüşler ilave edenler, gerçek
leri görmeyenler veya görmek istemeyenlerdir. Dış 
borçlanmalara gerçekçi açıdan bakıldığı zaman, geri 
kalmışlıktan kurtulma savaşı veren ve hatta ileri eko
nomiye bugün ulaşmış bütün ülkeler dış borçlanma
lardan istifade etmişlerdir; İngiltere, Fransa, İtalya 
gibi... 

«Borç yiğidin kamçısıdır.» Bunu Sayın Ecevit de 
söylemiş ve kabul etmiştir. Dış borçlanmayı yurt kal
kınmasının bir bölümü olarak kabul ediyoruz. 

Sayın Demirel'in dediği gibi, borç, bunu ödeye
ne, ödeyebilene verilir; yani adama verilir. 

Dış Ticaret açığımızı neyle ve nasıl kapatacağız; 
lafla, nutukla, şiir söylemekle mi? Hayır. 

Bunu, çok çalışıp, ürünlerimizi artırmakla, borç
ları müsmir sahalarda kullanarak kalkınmayı tamam
lamakla kapatacağız. 

Adalet Partisi dışa borçlanmakla ne yapıyor, har 
vurup harman mı savuruyor?.. Bunlarla, yatırımlar, 
barajlar, kanallar, fabrikalar, limanlar, yollar, sant-
rallar velhasıl, ülkenin kalkınması için ne gerekirse 
onu yapmaya çalışıyor. 

Dış borçlanmaları dışa bağımlılık sayanların, böy
le kabul edenlerin, döviz; yani taze para bulmak 
için çalmadık kapı bırakmadıklarını Milletimiz ha
len unutmuş değildir. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Siz hangi kapıları ça
lıyorsunuz?., 

AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (Devam
la) — Keşke bulsalardı da, Yurdumuzu bu hale ge-
tirmeselerdi demek, hakkımız değil midir?.. 

Dış yardımları istemeyenler, esasında dışa bağım
lı kalmamızı arzu edenlerdir. 

Ekonomide kalkınmaya azmetmiş ülkelerin, dış 
yardıma olan ihtiyaçları kaçınılmazdır, zaruridir. Bu 
itibarla, dış borçlanmaları yermek değil, değerlendir
mek gerektiğine inanıyoruz. 

Bu konuyu şöyle bir küçük misalle tamamlamak 
istiyorum : Faraza arazisinde madeni bulunan bir 
kapitalsiz (sermayesiz) bir kimsenin bu madeni iş
letmesi, değerlendirmesi mümkün müdür?... 

«Borçlanmayacağım» diyerek akılsızca ayak dire
terek, madenin yeraltında atıl bırakılması doğru mu
dur?.. İşte biz, bunu doğru bulmuyor, dış borçlan
maların memleket çıkarlarına uygun olmak kayıt ve 
şartıyla, kullanılmasını ve bu yola da başvurulması
nı kabul ediyoruz. 

Yurt kalkınması hepimizin müşterek davası ol
malıdır. Bu konuya politika girmemelidir. Birbirimi
zi burada başarısızlıklarla itham etmek, hiç bir me
seleye çözüm getirmez, diyoruz. Bu konuda elele ver
me zamanı gelmiştir ve hatta geçmek üzeredir. Tak
dir Yüce Senatonundur. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Örgen, lütfen 
bağlayınız. 

AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (Devam
la) — Bir dakikada bağlıyorum. 

Türk ekonomisi, planlı dönemden son yıllara ge
linceye kadar devamlı bir yükseliş arz etmiştir. Kal-
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kırıma hızı % 7'ye kadar varmıştır. Bilindiği gibi, bu 
hız, Japonya'dan sonra en yüksek hızdır. Demokra
tik bir nizam içinde gelişmelere ulaşması ayrı önem 
ve değer taşımaktadır. Bundan önceki Sayın Ecevit 
Hükümetince 22 ay uygulanan yanlış ekonomik po
litika sonucunda, fiyatlar durmadan artmış; yokluk
lar, kuyruklar, karaborsa olanca güçleri ile kendile
rini hissettirmiştir. Fiyatlar, 1976'da % 22, 1977'de 
% 33, 1978'de % 49, 1979'da % 80 oranına yüksel
miştir. 

Bu durumda; yatırımlar durmuş, işsizlikler art
mış, üretim azalmış, milli gelir oram süratle düşmüş
tür. İthalat hacmi daralmış, ihracat durmuş, döviz 
darboğazına girilmiş, en gerekli maddeler, mallar dı
şarıdan temin edilemez hale gelmiştir. 1979 yılında 
15 milyon ton olan hampetrol ihtiyacımızın ancak 
10 milyon tonu alınabilmiştir. Bu sebeple Ülkemiz 
aylardır bir petrol krizi içine girmiştir. Üreticiler, sü
rücüler, velhasıl Milletimiz akaryakıtsızlıktan büyük 
sıkıntılara düşmüştür. 

Müteahhitlerin Devletteki alacakları ödenemez 
hale gelmiştir. Paramıza olan güven azalmış, maaşla
rın ödenebilmesi dahi Merkez Bankası matbaasının 
çalıştırılması ile kabil olabilmiştir. Yani, ekonomi 
felç haline gelmiştir. 

Kamu İktisadi Kuruluşları Hazineye 351 milyar 
lira ile yük olmuştur. Yük kambura dönmüş, kam
bur milletin sırtına bir asalak gibi yerleşmiş ve bu 
istidadını devam ettirmeye çalışmaktadır. Hazır yi
yen bir müessese haline gelmişlerdir. 

Para - kredi hacmi, ekonomimizin likidite ihtiya
cının çok üstünde bir seyir takip etmeye başlamış
tır. Son iki yılda para arzı, emisyon, mevduat, banka 
kredileri ve Merkez Bankası kredüerindeki artış oran
ları tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. 1923 - 1977 yılları 
arası 54 yılda Cumhuriyet hükümetlerinin para arzı 
210 milyar Türk lirası iken, Sayın Ecevit ağırlıklı 
22 aylık Hükümet döneminde 213 milyar lira arta
rak, 423 milyar liraya ulaşmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Örgen, müsamaha payını da 
kullandınız, rica ediyorum,; 

AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (De
vamla) — Bir dakika, bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Bu tehlikeli gelişmeye sebep, 1977'de 77,9 mil
yar olan emisyon hacminin, iki yılda Sayın Ecevit 
azınlikh Hükümet tarafından % 140 artışla 185 mil
yar Türk lirasına ulaşmasıdır ki, hayret edilecek bir 
'durumdur. Enflasyonun temeli de budur. Böylece, 

milletimizin tasarruf gücü azalmış, kalkınma hızı sı
fıra inmiştir. 

Enflasyon, ekonomik buhranların baş sebebidir. 
Enflasyonun milletlerin hayatı ile çok yakından ilgisi 
olduğu için etkisi endirekt değil, direktir. Tesirinden, 
etkisinden kurtuluş yoktur. Ancak, enflasyon oranın
da kazançlarını artıranlar bundan zarar görmezler, 
hatta kazanırlar. Bunun için, gayri adil bir vergidir 
diye de tanımlanması mümkündür. Enflasyon, diğer 
şartlar aynı kalmak kaydıyla, para arzında artmadır; 
yani üretimde, hizmetlerde artış olmayacak, buna 
mukabil para miktarlarında yükselme olacaktır. Üre
time, hizmet artışına istinat etmeyen para çoğalması... 

BAŞKAN — Sayın Örgen, sözünüzü kesmeye mec
bur etmeyin, beni müşkül durumda bırakıyorsunuz, 
rica ederim. 

AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (De
vamla) — Şu sayfayı bitireyim. 

BAŞKAN — Daha çok var efendim. 
AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (De

vamla) — Tamam, bitti efendim. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Gelecek sene ge

lirsiniz efendim. 
AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (De

vamla) — Sözünü lütfen bil. Biz buraya 30 sene ça
lışarak geldik, kolay gelmedik buraya. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, Sayın 
Başkan itiraz etti. 

AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (De
vamla) — Kim söylüyorsa işte, ona söylüyorum. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Siz de süresinde 
bitirin. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (De

vamla) — ...Süpürür, milletin başını dahi yer, kal
kınma hızını sıfıra indirir, ülkeyi mefluç hale getirir. 
Kalkınma hızını bu sıfır noktadan, ölü noktadan 
nasıl kaldırıp harekete geçirmek lazımdır?.. 14 Ekim 
1979 seçimlerinin sonucu, bu soruna cevap bulma
dır. Türk ulusu, yukarıda izah edilen, artan ekono
mik bunalımlardan ve anarşik olaylardan usanmış ve 
bıkmıştır. Düşünce ve tercihini 14 Ekim 1979 günü 
sandıkta gayet açık bir şekilde belirtmiştir. 

Sayın Ecevit, o günlerde Hükümeti Adalet Parti
sinin kurması gerektiğini bütün millete ilan etmiş ve 
'beyan etmiştir; fakat hizmet alacak hükümetin önün
de, ekonomik, anarşik, siyasal ve sosyal birçok so
runlar çözüm bekliyor. 

Son sayfaya geldim arkadaşlar, müsaade ederse
niz tabii. 
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BAŞKAN — Üzülerek sözünüzü kestim efendim. | 
AP GRUBU ADINA CEMAL ÖRGEN (De

vamla) — Kurallara saygılıyız, ne yapalım... (AP I 
sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1980 

Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına açık oyunu kul- I 
lanmayan sayın üye var mı?.. I 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen, kullanınız. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına 
Sayın Kemal Cantürk, buyurun. Süreniz 30 dakika- I 
dır. I 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADINA 
KEMAL CANTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye- I 
leri; 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhurbaşka
nınca Seçilmiş Üyeler adına konuşmak üzere huzu- I 
runuza gelmiş bulunmaktayım. Grubum adına hepini- I 
zi saygılarımla selamlarım. I 

Konuşmamı bir başlangıçtan sonra, beş bölüm I 
halinde sunacağım. Başlangıç kısmında genel bir gi
riş yapıp, bilahara Ticaret Bakanlığı bünyesi ile ilgili I 
hususlara, bilahara Halk Bankası, sonra Ziraat Ban
kası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve en sonunda da Et - I 
Balik Kurumu hakkında kısaca gerekli gördüğümüz I 
hususlara değineceğim. I 

Bilindiği üzere, memleketimiz 1960 tarihinden iti- I 
baren planlı döneme başlamış bulunmaktadır. Hepimi
zin bildiği gibi, planların amacı, kalkınmanın belli bir I 
disiplin içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Bunun an- I 
lamı, toplumun gelir düzeyinin belli zaman içerisinde 
artışının bir disiplin altında ve belli hedeflere uygun i 
şekilde sağlanmasıdır. Bu itibarla planlar, genellikle 
toplumların hayat seviyesini yükselten ve bu konuda I 
büyük katkısı olan hukuki ve iktisadi vesikalardır. I 
Planların ve bunun yıllık dilimlerini teşkil eden prog
ramların içerisinde genellikle, öngörülen hedefler, bu I 
hedeflere varmak için lazım gelen tedbirler ve bun- I 
ların yanında, kalkınmanın esasını teşkil eden yatırım- I 
lar bulunmaktadır. 

Bendeniz konuşmamda, ilgili bölümlerin; yani Ti- I 
caret Bakanlığı ve diğer kuruluşlarının plan içerisin
deki faaliyetleri hakkında belli noktalardan hareketle, I 
ne derecede görevlerini yapmaktadırlar, ya da bunu 
yapmak için ne gibi imkânlara sahip bulunmalıdır
lar, bunları belirtmeye çalışacağım^ | 
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Ayrıca, geçen ytfki konuşmamızda Ticaret Bakan
lığı hakkında görüşlerimizi arz ederken, belirttiğimiz 
bazı noktaları tekrar ederek, bunlar hakkında herhan
gi bir hususta gelişme var mıdır, yok mudur, bunlar 
üzerinde duracağız. Böylelikle amacımız, Bakanlığın 
!bir yıl içerisindeki faaliyetlerini Yüce Meclisin belli 
noktalardaki murakabesinin ortaya çıkardığı hususla
ra riayet edip etmediğini belirleyeceğiz ve bu suret
le, Bakanlığın yurt hizmeti yolundaki çalışmalarında 
ileriki dönemlerde fayda olunacak bir durum ihdas 
etmeye çalışacağız. 

Bu arz ettiğim hususlara dayanarak, şimdi evvela 
Ticaret Bakanlığının kendi bünyesindeki gördüğümüz 
aksaklıklar ve planın uygulanması, programların uy
gulanması yönündeki çalışmalarına değineceğim. 

Geçen yılki konuşmalarımızda, bilhassa Teşkilat 
Kanunu üzerinde evvela durmuştuk ve demiştik ki, 
«Bakanlığın belli bir fonksiyonu vardır. Bu fonksiyo
nu ifa edebilmesi için, günün şartlarına uygun bir 
teşkilat kanununa ihtiyaç vardır. Binaenaleyh, bunun 
bir an evvel yapılması lazımdır.» Fakat görüyoruz 
ki, şimdiye kadar, şu anda Meclislerde görüşülmekte 
olan bir Ticaret Bakanlığı Teşkilat Kanunu yoktur. 
Binaenaleyh temennimiz, bunun bir an evvel getiril
mesidir. Çünkü, günün şartlarına uygun olmayan bir 
teşkilat kanunundan mahrum Bakanlığın, günün şart
larına uygun şekilde faaliyet göstermesi mümkün de
ğildir. Binaenaleyh, bunun sağlanması bizim yönümüz
den önem taşımaktadır. 

Geçen yıl belirttiğimiz hususlardan bir tanesi; yurt 
dışındaki ticari ve mali olayların en iyi şekilde Ti
caret Bakanlığınca izlenmesi zaruretine taalluk ediyor
du. Filhakika, Ticaret Bakanlığımızın görevlerini yeri
ne geitrmesi için, dışarıdaki bütün iktisadi olaylar
dan günü gününe haberdar olması ve çalışmalarım 
ona göre yürütmeis gerekir; fakat maalesef, Ticaret 
Bakanlığının elinde böyle bir mekanik sistem ve ge
ne böyle bir çalışma düzenini sağlayacak kadrolaşma 
yoktur. Sadece, bildiğimiz gibi, dışarıda müşavirlikler 
vardır, ataşeler vardır ve genellikle oradaki faaliyet
ler, bulundukları memleketlerdeki yıllık ekonomik du
rumları tespit edip göndermek ve Bakanlığın sordu
ğu bazı hususları tespitten öteye gitmemektedir. Hal
buki, günün şartları Ticaret Bakanlığını bir tüccar gi
bi harekete zorlamaktadır ve memleketin, bilhassa ih
racat yönünden muhtaç olduğu gelişmeyi sağlamak 
açısından, Ticaret Bakanlığı dışarıdaki temsilcilikleri 
vasıtasıyla büyük bir hizmet görebilmelidir ve görme
lidir. Bunun için, eldeki bütün imkânlara ilaveten 
sağlanacak diğer imkânlarla beraber, Ticaret Bakan-
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lığı dışı iyi takip etme ve orada Türkiye'nin menfaat
lerini, ticari menfaatleri en iyi, en yüksek düzeyde 
sağlama hususunda büyük bir gayret içerisinde bu
lunmalıdır. Bu nokta büyük bir önem taşımaktadır. 

Tabii, eldeki imkânları kastederken, bir taraftan 
mekanik imkânlar, bir taraftan da şahıslarla ilgilidir. 
Mekanik imkânlar derken, teleks vesair bütün muha
bere vasıtalarının en iyi düzeyde olması ve süratli 
bilgi alışverişinin yapılmasını kastediyoruz; fakat bu
rada insan unsuru da büyük bir önem taşımakta
dır. 

Burada izin verirseniz bir parantez açayım : 

Bilindiği üzere, devlet hizmeti aslında bir yerde 
bir tren katarına benzer. Başta lokomotif, arkasında 
da vagonlar vardır. Lokomotif ne kadar güçlü olur
sa olsun, vagonlar eğer mütecanis ve hizmete uy
gun vagonlar değilse, bu katarın belli hizmeti gör
mesi mümkün değildir. Bu itibarla, burada bürokra
sinin bu vagonlara benzeyişini ifade etmek istiyorum 
ve bürokrasinin, memleket hizmetindeki önemine de
ğinmek istiyorum. Kanaatimce, 1970lerden sonra bü
rokraside belli bir zaaf alameti başlamıştır. Bu zaaf 
alametinin kökeninde birtakım siyasi baskılar ve onun 
ötesinde siyasi görüşlerin bürokraside gruplandırma-
lar yarattığını müşahade etmekteyiz. Bu ise, devlet 
memurluğu vasfına ters düşen bir durumdur ve Tür
kiye'nin özlediği kamu hizmetini yapma yönünden 
bürokrasiyi zayıflatıcı bir durumdur. Binaenaleyh, en 
anlayışlı bir şekilde ve bir barış havası dahilinde bü
rokratik bünyenin arzu edilen düzeye getirilmesi, ar
zu edilen hale sokulmasında kamu yararı bakımından 
büyük zaruret görmekteyiz, 

Ticaret Bakanlığının geçen yılki bütçesi üzerinde 
görüşürken, dış tasarruflar üzerinde durmuştuk. Şüp
hesiz, Türkiye'nin belli kalkınma gücünü ortaya ko
yabilmesi için, bir yerde kendi tasarrufunun dışında 
dış tasarruflara da gerek vardıf. Bu dış tasarruflar
dan bir kısmını, şüphesiz dış krediler teşkil etmekte
dir. Buna ilaveten, yabancı sermaye de önemli bir un
sur olarak görünmektedir. Binaenaleyh, geçen yıl ya
bancı sermayenin teşviki hususunda, daha fazla ya
bancı sermayeyi memlekete getirebilmek hususunda 
gayret gösterilmesini önermiştik. Nitekim bu husus, 
Planın 819 ncu maddesinde yer almaktadır. Binaen
aleyh, «Yabancı sermayenin teşviki için elden gelen 
bütün gayretler gösterilmelidir.» demiştik; nitekim, 
geçmiş hükümet döneminde hazırlıklar tamamlanmış
tır; fakat bilmediğimiz nedenlerle yürürlüğe konulma
sı gecikmiştir. Bu defa yeni bir Yabancı Sermaye Ka-
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rarnamesi çıkarıldı, bu Yabancı Sermaye Karar
namesi ile belli şekilde yabancı sermaye girişinin 
kolaylaştırılmasına çalışılmaktadır; fakat bu Karar
namede gördüğümüz önemli bir eksiklik vardır, hatta 
kanunlara ters düşen bir taraf vardır, onu burada 
işaret etmek suretiyle Hükümetin nazarı dikkatini 
celp etmek istiyorum. O da şudur : 

Yabancı Sermaye Kanununa göre, her yabancı 
sermaye girişi bir kararnameye istinat eder; fakat ha
zırlanan Kararnamede, ihdas edilen yeni bir daire 
bunu yapacaktır. Bu 2 milyon dolarla 50 milyon dolar 
arasındaki girişleri onlar resen karara bağlayacaklar
dır. Bu, Yasaya aykırıdır ve korkarım ki, bir iptal 
kararı söz konusu olabilir Danıştayla ilgili olarak. 

Binaenaleyh önerim, Yabancı Sermaye Kanunun
da değişiklik yapmak; fakat bunun uzun zaman ala
cağını nazarı itibara alarak, Kararnamenin o kısmı
nın değiştirilmesidir. 

Bu arada, geçen sene gene arz etmiş olduğumuz hu
suslardan bir tanesi, ihracatın geliştirilmesi ile alakalı 
idi. İhracatın süratli şekilde gelişmesi, aslında şu an
daki şartlarda mümkün değildir; çünkü bu bir üre
tim meselesidir. Üretim ise, kapasitelerin gelişmesi, 
geliştirilmesi ve bir yefde yatırımların yapılması de
mektir. Bunun için, zaman içerisinde süratli hare
ket ne kadar yapılırsa yapılsın, bu yatırımları hemen 
yürürlüğe koymak, uygulamaya koymak mümkün de
ğildir. Fakat, birtakım düzenlemelerle mevcut potan
siyeli daha fazla ihracata yönelik hale getirmemiz ka
bildir. Bunun için, «Bazı tedbirler alınsın.» demiştik 
geçen sene ve onların bir kısmı geçen sene alındı. 
Bu defa yeni tedbirler arasında bir kararnamede ih
racatın artırılmasına yararlı olur diye yeni bir hü
küm getirildi. Bu hükme göre, ihracatın % 5'i ya da 
10 bin dolarlık kısmı serbest bırakılacak. Bunun dı
şında, desteklemeye tabi mallar haricinde kalan di
ğer bütün mallarda 40 bin dolara kadarlık ihracat par
tilerinin dövizlerinin yurda getirilmesi serbest bırakıl
mış, yani dışarıda bırakılabilecek ve bunun hesabı 
sorulmayacak... Bu çok tehlikeli bir hükümdür. Bir 
yerde mevcut karaborsanın takviyesinde kullanılır bir 
fon yaratma anlamına gelebilir. Buna karşı ilgililer, 
Türkiye'de iç piyasanın düzenlenmesi, para - kredi 
tedbirlerinin çok sıkı uygulanması sonunda dışarıda 
para bırakmanın avantaj olmayacağını ileri sürmekte
dirler; fakat bana göre bu kabil değildir. Karabor
sayı besleyen gayeler ayrı ayrı noktalarda gelişir. Si
lah kaçakçılığından tutun, diğer servet kaçakçılığına 
kadar çeşitleri vardır. Binaenaleyh, çok sakıncalı bu 
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hükmün; Grubumuzun anlayışı içerisinde değiştirilme
sinde büyük yarar görmekteyiz. 

Bu arada ihracatın geliştirilmesi dolayısıyla da ya
pılması gereken faaliyetler içerisinde; geçen yıl ih
racat formalitelerinin azalmasına da değinmiştim; fa
kat şimdiye kadar bu hususta büyük adımlar atılma
dığını görmüş bulunmaktayız. Kanaatimizce bu ko
nuda çok cesurca hareket etmek lazım. Türkiye'ye 
döviz getirme mecburiyeti baki kalmak suretiyle, ya
hut kaydıyla, bütün gereken kolaylıklar yapılmalı, sağ
lanmalıdır. Bunun ölçüsü şu olmalıdır : Elinde malı 
olan, ihracatçı olmadığı halde serbestçe malını dışa
rıya satabiliyor mu? Bunu sağlayacak bir düzen ge
tirilmelidir. Bunun zor olduğunu biliyorum; daha doğ
rusu bunun ne kadar yapılamaz bir şey olduğu zan
nedilerek yapılmadığını biliyorum. Halbuki, gerçekte 
bu, belli alışkanlıkların dışına çıkıldığı zaman süratle 
gerçekleştirilebilecek bir tedbirdir. Binaenaleyh, bu hu
susta önemle durulmasında yarar görmekteyim. 

Bu arada geçen yıl sigorta şirketlerinin fonları üs
tünde de durmuştuk. Çünkü, sigorta şirketleri aldık
ları pirimleri; hayli yüksek yekûna baliğ olan pirim-
leri belli bankalarda muhafaza etmektedir. Tabii ya
pacakları başka bir şey yök; fakat kanaatimizce bu 
fonları, mesela ihracatın geliştirilmesine yönelik bir 
fon haline getirmek, ya da bankalarda'sigorta pirim-
lerini ayrı bir mevduat şeklinde telakki edip, bunların 
mevduat karşılıklarını düşük tutmak; fakat ihracata 
yönelik kredilere tahsis etmek suretiyle fayda sağ
lanmasının mümkün olduğunu zannediyoruz. Bu yön
de Ticaret Bakanlığına bu konuda hassasiyet göster
mesi hususunda ricada bulunuyoruz. 

Gene, geçen seneki konuşmalarımızda yağ konusu 
üzerinde durmuştuk. «Hemen tedbir alınıp bir yıl so
nunda büyük sıkıntılar meydana gelmesin diye gere
kenler yapılmalı.» demiştik. Binaenaleyh, bu yıl tek
rar bunu söylüyoruz. Şimdiden tedbir almak; ham 
yağ açığının kapatılması; ki, bu aşağı yukarı yerine 
göre 50 bin ton yahut 80 bin ton denmektedir, bunun 
süratle teminine çalışılmasında büyük yarar görmek
teyiz. Çünkü, senenin sonlarına (Senenin sonundan 
kastim, yağ senesinin sonlarına) doğru bu bilhassa ken
disini gösterir. Binaenaleyh, burada dikkatli olunma
sında şimdiden yarar görmekteyiz. 

Zamanın belli sınırları içerisinde fazla geniş şe
kilde konulara girmemiz, mümkün olmadığından, Ti
caret Bakanlığı hususunda iki nokta üzerinde du
rup, diğer daireler üzerindeki görüşlerimizi; daire
lerle alakalı görüşlerimizi sunacağız. 
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Bunlardan birisi Frintaştır. Malum olduğu üze
re, Frintaş, lOO'den fazla soğuk hava tertibatlı kam
yonlardan müteşekkil bir filoya sahiptir; fakat bu
nun kötü idare edilmesi, bir yerde bu hayırlı teşeb
büsü işlemez hale getirmiştir. Binaenaleyh, şu anda 
Ulaştırma Bakanlığına, devredilmiş gibi görünen bu 
şirketin mallarının en iyi şekilde kullanılır hale ge
tirilmesini sağlamak için Ticaret Bakanımızdan rica
da bulunmaktayız. 

Bu arada, ihracatın geliştirilmesiyle alakalı olarak 
kurulmuş olan «İGM» üzerinde de durmak istiyo
rum. Bu, bendeniz Hazine Genel Müdür Muaviniy
ken, 1957"de Amerikan yardımı ile kurulmuştur. Ama
cı, ihracatın gelişmesi için çalışmalar yapmaktı., İlk 
çalışması da, mermer ihracatını sağlamak için olmuş
tu. Türk mermerciliğinin gelişmesi, ihracata dönük
lüğü hususunda çalışmalar yapıldı, sonunda da, o ça
lışmalardan da bir netice alınamadı. Yani bana göre, 
bir yerde bu teşkilat görevini, kendi fonksiyonu için
de yapmamaktadır. Bunun kaldırılması, bizim görü
şümüze göre en iyi yol olacaktır, 

Bu konulardan sonra, şimdi görüşlerimizin ikinci 
kısmına geçiyorum. Bu da, Halk Bankasıyla alakalı 
olan hususlardır. Bilindiği üzere Halk Bankamız, es
naf, sanatkâr, küçük ve orta büyüklükteki sınai te
sislerin finansmanı konusunda yardımcı olan bir Ban
kadır. Bankanın kendi imkânları, bir yerde kendi mev
duatı; topladığı mevduat ki, bu mevduat öyle yük
sek miktarlarda değildir, halen sanıyorum 27 mil
yarlık bir mevduatı bulunmaktadır. Buna ilaveten, 
reeskont imkânlarından faydalanmak suretiyle sağla
dığı kaynaklar vardır. Bunlar da normal olarak Ke
falet Sandığı vasıtasıyla gelen senetlere; ticari senet
lere ve bir de orta vadeli imkâna taalluk eden rees
kont kredileridir. Bu üç grubun esaslı kısmını, kefalet 
kooperatifleri aracılığı ile yürüyen reeskont kredisi 
kısmı teşkil etmektedir. Geçen sene bunun miktarı 
5,7 milyar civarında idi, bu sene 10 milyara yakın 
bir miktarda düşünülmektedir ki, bunun bizce yerine 
getirilmesinde büyük yarar vardır. Çünkü, aşağı yu
karı 2 - 2,5 milyon kişiye hitap eden bir Bankadır. 
Çünkü, bizim orta tabakanın önemli bir kesimini teş
kil eden bu sanatkâr ve orta ve küçük sınai tesislerin 
sahipleri; nüfuslarını da nazarı itibara alırsak, 10 
milyonluk bir geçim kaynağı unsuru demektir. Bun
lara hitap eden bu Bankanın hizmetlerini çok iyi gör
mesinde sayılamayacak kadar yarar vardır. Bu hizme
tin görülmesi de reeskont imkânlarına bağlıdır. Şu 
arada istikrar tedbirlerinin alınmış olduğu anda, belki 

521 — 



€< Senatosu B : 33 8 . 2 . 1980 O : 2 

birtakım endişelerle bu kredilerin; yani reeskont li
mitlerinin tavanları aşılır endişesiyle Bankaya yardım 
edilmeme temayülü olabilir. Kanaatimce bu, yanlış 
olur. Reeskont imkânlarının bu Bankaya kendi arzu 
ettiği istikamette sağlanması, bir yerde üretime dönük 
kredilerin fayda getirmesi; yani arzı artırması bakı
mından yararlıdır. Onun için, talebi kısacağız diye, 
arzı artırıcı bir davranıştan kaçınmamak lazımdır ve 
Merkez Bankasının başka yerlerden keserek bu Ban
kanın ihtiyacını bu şekilde gidermesinde yarar gör
mekteyiz. 

Bu arada, Halk Bankasının elinde bütçeden gelen 
fonlar da vardır. Bunlar, Küçük Sanayi Site Fonları, 
Organize Sanayi Fonları, Küçük Sanat Kooperatif
leri ve Halk Girişimleri Fonlarıdır. Bunların da en 
uygun şekilde kullanılması hususunda Bakanlığın Ban
kaya gerekli talimatı vermesi ve Bankanın da bunla
rı en iyi şekilde kullanmasının yararlı olacağı husu
suna değinmek istiyoruz. 

Şimdi, konuşmamızın üçüncü bölümüne; yani Zi
raat Bankası kısmına geçmiş bulunuyorum. Malumu 
olduğu üzere, Ziraat Bankası, tarım sektörünün belli 
başlı finansman kaynağını teşkil etmektedir. Tarım 
sektörü Türkiye yönünden, hepimizin bildiği gibi, çok 
önemli bir sektördür. Halen, 1978 rakamlarına göre 
gayri safi milli hâsıladaki payı % 22 civarında idi 
ki, bu 1983'de % 19'a düşecektir. Bunun da nedeni, 
sınaileşme kendi hedefimiz olduğuna göre, bu kesim
den sanayi kesimine gidenler çoğalacak, binaenaleyh 
sanayi kesiminin payı gayri safi milli hâsılada arta
cak, ona mukabil tarımıriki azalacaktır. Fakat amaç, 
bu azalan kişilerin en prodüktif şekilde tarım yap
malarını sağlamaktır. Entansif ziraat usullerinin geliş
mesi suretiyle tarım ürünlerinin artışının sağlanması
dır bütün amaç. Bu itibarla, Ziraat Bankamızın bu 
konularda büyük bir desteği gerekmektedir. Öyle 
olunca, Ziraat Bankasının da fonlarına iyi sahip ol
ması ve mümkün olduğu kadar bu fonları tarım 
sektörünün gelişmesinde kullanması lazım gelecektir. 
Geçen yılki kullanabildiği kaynak, ayırabildiği kay
nak; 143 milyar lira olarak düşünülmüştü. Bu sene 
ise, bu 208 milyar lira olarak düşünülmektedir. Yani 
geçen seneye nazaran 64 milyar liralık bir fazlalık 
mevzubahistir; fakat bu 64 milyar, fiyat artışları ne
deniyle, aslında geçen seneki miktardaki bir kaynak 
tahsisi anlamına gelecektir. Binaenaleyh, Ziraat Ban
kasının daha büyük bir kaynağa sahip olmasında ya
rar görmekteyiz. Bunu söylemesi kolay, sağlaması güç
tür. Bunun için ne yapılabilir diye düşündük; mesela 
şu yapılabilir : 

Köylerde banka hizmetleri aşağı - yukarı yok dene» 
cek kadar azdır. Daha çok banka hizmetleri kazalar
da bulunmaktadır. Halbuki, yastık altı paralarının 
bankalara çekilmesi büyük bir önem taşımaktadır. 
Bunun için de birtakım bono sistemleri, fiş sistemleri; 
yani vesikalarla paraları almak, o vesikaları tedavül 
ettirmek suretiyle yastık altındaki paraların bankalara 
aktarılması mümkün olabilir. Bu hususta, sırf düşü
nülsün diye malumat arz ediyoruz. Sanırım ki, bir 
yol bulunabilir ve bu kanalla Ziraat Bankasının geniş 
ölçüde kaynak artımı sağlanmasına yardımcı oluna
bilir. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var, ona göre ayar
layın. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA KEMAL CANTÜRK (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan. 

Zamanın kısalığını gözönünde tutarak, şimdi ko
nuşmamın dördüncü bölümü olarak kısaca Toprak 
Mahsulleri Ofisine de değinmek istiyorum. 

Yüksek Heyetin malumu olduğu üzere, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, hububat üretimini yapanların elle
rindeki mahsulün değeri pahasında satılmasını temin 
için vaktiyle kurulmuştur; fakat Türkiye'nin gelişme
si öyle bir iç açıcı şekilde oldu ki, bu fonksiyonunun 
yerine, Türkiye'nin ihtiyacı bulunan hububatı, üreti
cilerden satın alıp, büyük şehirlerin bilhassa buğday 
ihtiyacını karşılamak kendisinin baş amacı haline gel
di. Binaenaleyh, mademki Toprak Mahsulleri Ofisinin 
bugünkü amacı, beslenmenin sağlanmasına yönelik ha
le gelmiştir, o halde bunun fonksiyonunu yapabil
mesi için gerekli teçhizatla teçhiz edilmesini gerek
tirir; o da, tabii depolama tesisleridir. 

Geçen yıllardaki yüksek rekolte ve bu rekoltenin 
doğurduğu sonuç olarak Ofisin satın aldığı buğday
ların fazlalığı, bunların açıkça muhafazası sonucu
nu verdi. Bu ise, çeşitli risklerle karşı karşıya kal
mamız sonucunu yarattı. Bunun için yeni depoların 
tesisi ihtiyacı ortaya çıktı. Şu anda 1,5 milyon ton
luk yahut o civarda bir kapasitede muhafaza tesis
leri vardır; fakat bunun 3 milyon tona çıkarılması 
şu anda gerekmektedir. Binaenaleyh, bu konuda ge
reken çalışmaların çok dikkatli şekilde yapılmasında 
yarar görmekteyiz. 

Bu arada, bunun sahasına giren haşhaş üzerine 
de kısaca değinmek istiyoruz. Şu anda 60 - 70 bin 
ton civarında haşhaş kellesi bulunmaktadır. Binaen
aleyh, bunların ihracı ancak 10-15 bin ton civarında 
olacağına göre, elde bir stok sorunu var demektir. 
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Bunun BolvadinMelki Afyon Fabrikasının bitimine ka
dar kalması, bitse bile, bunun tarafından işlenmesinin 
güçlüğü nazarı itibara alınarak, ihracı çarelerinin 
aranması, ya da stok yaratmamaya yönelik bazı 
tedbirlerin alınmasında, yarar görmekteyiz. 

Konuşmamızın, zaman dolayısıyla son kısmına 
gelmiş bulunmaktayız; o da Et ve Balık Kurumu ile 
alakalı hususlardır. 

Bilindiği üzere, Et ve Balık Kurumu bir koordi
nasyon kararı ile kurulmuştur. İlk kurulduğu zaman
ki amacı Türkiye'deki bilhassa büyük şehirlerin ve 
büyük teşekküllerin et ihtiyacını en iyi şekilde karşı
lamak idi. Gerçi, koordinasyon kararında, ihracat 
yapmak, hayvancılıkta katkısının sağlanması gibi hu
suslar da yer almakta ise de, görünürde şu andaki 
imkânlarıyla kurum görevini yapamaz durumdadır. 
«Şu andaki imkânları» derken, elindeki kapasite, ya
ni mevcut kombinaların kapasitesi takriben 340 bin 
ton taze et muhafazasına müsait olacak şekildedir; 
fakat Türkiye'nin et ihtiyacı 1 milyon 100 bin ton 
civarındadır, binaenaleyh, bu kapasite tam çalışırsa 
ancak bu kurum vazifesini görecek halde bulunur. 
Halbuki bunların işleme kapasitesi 80 000 tondan 
yukarıya çıkamamıştır; bu da fonksiyonunu yapamı
yor demektir. Yapamaması, kurumun kendi kabaha
tinden değildir, kendisine finansman sağlanamamasın-
dandır. Binaenaleyh, bu kuruma finansman sağlan
masında büyük zaruret görmekteyiz. 

Kurum, aynı zamanda besicilik üzerinde de dur
maktadır. Çünkü kendisinin işleyeceği hayvanları 
bulmak, sadece serbest piyasadan mal almak sure
tiyle olmaz, ayrıca hayvanların beslenmesi, bir mana
da üretimi için de kendisinin bazı kaynaklara sahip 
olması gerekir. Bu da, besicilik yoluyla olur. Şu an
daki durumda özel kişileri, özel programlar içerisin
de besicilik yaptırmak suretiyle kendisine yardımcı 
hale getirmitşir; onun dışında Şeker Şirketine de be
sicilik yapılması hususunda hazırlanan bir model çer
çevesinde besicilik yaptırılmaktadır. Bütün bunlar, 
kendine et sağlayacak kaynaklardır. 

İlaveten, Devlet, 1974'te desteklemeye hayvan alı
mını da dahil etmek suretiyle, bir imkân sağlamış
tır. Bütün bu imkânlar kendisine kaynak sağlayan 
unsurlardır; fakat bunun sonunda para ihtiyacı or
taya çıkmaktadır. Halen Bankanın 10 milyara yakın 
alacağı bulunmaktadır. Buna mukabil borcu da ta
bii ona yakın bir miktardadır. Böyle bir finansman 
sıkıntısı içinde bulunan müessesenin «Vazifesini yap
mıyor.» diye bir manada muaheze edilmesi yanlış 
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olur. Bu itibarla, ne yapıp, ne edip bu kurumun ken
di imkânlarını da daha fazla kullanır hale getirmek 
suretiyle, et üretimini artıracak bir ortamda bulun
masını sağlamak lazımdın 

Geçen sene yapılan programda, icra planında 
259 milyon dolarlık et ihracı öngörülmüştü. Bunu 
Et ve Balık Kurumu yapacaktı; fakat sanıyorum 30 
milyon dolar civarında kalındı. Bu da, demin söyle
diğim besicilikle ve finansman imkânlarıyla alaka
lıdır, 

Binaenaleyh, ihraact konusunda kendisine vazife 
verilirken, imkânları da nazarı itibara alarak ve o im
kânları artırara'k vazife verilmelidir ve bu sayede 
Et ve Balık Kurumu hakikaten ihracatı geliştirebi
lir. Bu gelişme sırasında nazarı itibara alınacak un
surlardan bir tanesi de, özel sektöre ait diğer ihra
catçıların mutemedi olarak da görev görebilir. 

BAŞKAN — Sayın Cantürk, süreniz doldu efen
dim; lütfen bağlayın... 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA KEMAL CANTÜRK (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Binaenaleyh, Et ve Balık Kurumunun ihracat yap
ması suretiyle, hayvan ihracatında disiplinli bir ge
lişme sağlanabilir. Bu hususta kendisine, Bakanlığın 
yardımcı olmasında büyük yarar görmekteyiz. 

Sürem dolduğu için, zaten bu süreye sığacak şe
kilde bu arz ettiğim hususlara kısaca temas etmeyi 
düşünmüştüm; binaenaleyh, daha fazla vaktinizi al
mak imkânına sahip değilim, sizleri rahatsız etmeyi 
de asla düşünmemekteyim. O itibarla sözlerimi bu
rada bitiriyorum. 

Bütçenin, Ticaret Bakanlığına ve diğer kurumla
ra hayırlı olması temennisiyle hepinize saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ne

jat Sarlıcah; buyurun. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1980 
mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısının açık oylaması iş
lemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Sarlıcah. 
CHP GRUBU ADINA NEJAT SARLICALI 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1980 yılı Bütçesinin Ticaret Bakanlığı bölümü 

üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grubunun 
görüşünü arz ediyorum. 

Sizleri ve misafirlerimizi saygı ile selamlarım. 
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Sayın üyeler; 
Bütçenin müzakeresi sırasında her yıl Ticaret Ba

kanlığının, iç ve dış ticaretin düzenlenmesi gibi ana-
görevleri, bu görevleri yerine getirecek birimleri, bun
ların sorumlulukları ile ilgili olarak görüşler açıkla
nır, istekler dile getirilir, başarı ve başarısızlıkları hak
kında ölçüler ortaya atılırdı. Bu yıl ise, değişik bir 
yöntem izlenmesi âdeta zorunlu hale gelmiştir. Bu
nun nedeni, bu Bakanlığın görevlerinin önemli bir 
bölümünün, işbaşında bulunan Hükümetçe yapılan 
yeni düzenlemeler ile merci değiştirmiş olmasıdır. 
Yayınlanan kararnamelere ve resmi bütçe açıklama
larına göre, örneğin; Bakanlığın yıllar boyu en önem
li görevleri arasında bulunan dışalım ve dışsatım re
jimleri ve bunlara ilişkin kotaların düzenlenmesin
de uygulanacak esaslar, Başbakanlıkta kurulan ve 
adına Koordinasyon Kurulu denilen bir kurul tara
fından hazırlanacaktır. 

Bunun gibi, dışsatımı teşvik hizmetleri de bir mer
kezden yürütülmesi gereksei ile Bakanlığın bün
yesinden alınmış, bununla ilgili Müdürlüğün görev 
ve yetkileri Başbakanlık Teşvik ve Uygulama Daire
si adı altında kurulan daireye verilmiştir. Bundan 
başka, Ticaret Bakanlığının öteden beri başarı ve ti
tizlikle yürüttüğü taban fiyat ve destekleme alımları 
ile ilgili çalışmalar; tavsiyelerde bulunmak görüşü 
ile Ticaret Bakanlığından alınmış, yine Başbakanlığa 
bağlı Koordinasyon Kurulu adı verilen bir kurulun 
yetkilerine aktarılmıştır. Bu arada, yabancı serma
yeyle ilgili görevler ve yetkiler de, diğer bakanlık
larla birlikte Ticaret Bakanlığından da alınarak, yi
ne Başbakanlığa bağlı Yabancı Sermaye Dairesi adı 
altında kurulan bir daireye bağlanmış bulunmakta
dır. 

Tabii Bütçe Plan Komisyonu tarafından hazırla
nıp, üzerinde görüşme açılan raporun, aradan bir ay 
geçtikten sonra geçerliğini önemli ölçüde yitirdiği 
artık meydana çıkmıştır. Çünkü, Hükümetçe açıkla
nan önlemler ile Türkiye'de bugüne kadar uygulanan 
ekonomik düzen temelinden değiştirilmiş ve Türk 
ticaret hayatına âdeta yeni bir görüş getirilmiştir. 
Oluşturulan bu kurulların ve belirlenen yetkilerinin 
kararnamelerle Başbakanlık Müsteşarlığına verilmesi 
ve bu makam tarafından alınacak kararların yasal 
olup olmadıkları, tartışma konusudur. Uygulamaya 
konulan yeni ekonomik önlemler ile yukardan beri 
açıklanan yeni düzenlemeleri bir arada düşündüğü
müz zaman, Ticaret Bakanlığının artık ekonomiden 
sorumlu tutmak sanki haksızlık olacaktır. Bu neden
ledir ki, biz de, Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde-
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ki görüşlerimizi ister istemez son ekonomik önlem
ler üzerine kaydırmak durumunda kalıyoruz. 

Sayın üyeler;1 

Önce, nereden nereye nasıl geldik, bu noktayı ay
dınlatalım. 

15 ülkeyle birlikte üyesi bulunduğumuz Milletler
arası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafın
dan Türk ekonomisi üzerinde son zamanlarda bir 
araştırma yapılmıştır. Buna göre, 1972 ile 1978 yıl
lan arasında dışalımı ve dışsatımı reel olarak en az 
ilerleyen ülke Türkiye'dir. Bu bir. 

Memleketimiz,, fiyat değişikliklerindeki büyük 
dengesizlikler sonucu, dış ticaret açığı giderek artan 
başlıca ülke durumundadır. Bu da iki. 

Bundan başka, Türkiye hacim olarak 1972 - 1978 
arasında dışalımda % 8, dışsatımda ancak % 20 
oranında gelişme sağlamasıyla, dışalımda sondan 
ikinci, dışsatımda sonuncu durumdadır. Yunanistan 
ise, % 64 ile üçüncü sıradadır. Bu da üç. 

16 OECD ülkesinin aynı dönemdeki dışsatım ar
tışı ortalaması % 42,5'tur. Türkiye % 20ı ile ortala
manın yarısına bile ulaşamamaıştır. Bu başarısızlığı, 
dış ticaret fiyatları daha açık biçimde ortaya koymak
tadır. 1972 - 1978 yılları arasındaki Türkiye'nin dış
satım birim fiyatı % 95 oranında artmıştır. Bu haliy
le Türkiye, İspanya ve Yunanitsan'dan sonra üçün
cü gelirken, dışalım birim fiyatı bakımından birinci 
sırada; yani Türkiye dıştan en pahalı mal alan ül
ke durumundadır. 1972 - 1978 dönemi içerisinde 15 
Batılı ülkeye göre, iç ve dış ekonomik gelişmeler de
ğerlendirildiğinde, Türkiye'nin bu yıllar arasında içe 
dönük ekonomik politikalar uyguladığı, buna karşın, 
dışsatımının durağan kaldığı görülür. Bu da, son 
yıllarda kalkınma hızımızın kesilmesine ve döviz 
darboğazımızın ortaya çıkmasına neden olan en bü
yük etkendir. Diğer ülkeler, artan dışalım fiyatları 
karşısında dışsatımlarım hızla çoğaltarak dışalımla
rını finanse etmeye ve artan petrol fiyatlarının etki
sini de azaltmaya çalışırlarken, Türkiye'nin, hem bi
rim alım fiyatları artmış, hem de bunu finanse ede
cek dışsatımı artışında sonuncu olmuştur. 

Bugüne kadar bütçe müzakerelerimizde yıllara ve 
değişik iktidarlara göre yaptığımız mukayeseler, işte 
bizi ancak bu noktaya gelmekten kurtaramamıştır. 
Mukayeselerimizi, yıllarımıza ve hükümetlere, ikti
darlara göre değil, komşularımıza ve bizim düzeyi
mizde olan ülkelere göre yaparsak, o zaman sağlıklı 
bir sonuca varmak olanağımız vardır. 300 milyon 
lira aşağı, 500 milyon lira yukarı; kuşkusuz değerli-



C, Senatosu B : 33 8 . 2 . 1980 O : 2 

dir, ama memleketin asıl sorununun özüne inmek de- t 
ğildir. 

Şimdi, 1972'den gerilere 1965'lere doğru gitsek 
de, bundan çok farklı bir tablo ile karşılaşmıyoruz. 
Burada, 1964'te dışsatımımız plan hedeflerini aştığı 
zaman, Sayın Demirel'in zamanın iktidarı için, «San
ki ses duvarını aşmışlar gibi seviniyorlar.» deyip, bu 
başarıyı hafife aldığını çok iyi hatırladığımızı da ifa
de etmeliyim. 

Şimdi, yukardan beri açıklanan rakamlar, bir re
aliteyi bütün çıplaklığıyla ortaya koyarken, bugün
kü Hükümet Başkanının yeni ekonomik düzene ge
çişinde, son 21 aylık uygulamaları basamak ve ba
hane yaparak, sorumluluğunu başkalarına yüklemesi, 
ancak tebessümle karşılanacak bir olaydır. Şimdi, 
hatıra bazı sorular geliyor; acaba Sayın Başbakan bu 
tür uygulamalarına tek başına iktidarda bulunduğu 
1965 - 1969 hükümetleri sırasında neden girişmemiş
tir?... O zamanlar da KİT'ler vardı, o zamanlar da 
dışticaret bilançosu açık veriyordu. 14 yıllık döne
min 10 yılında Başbakandı; akla gelen, kapitalist 
ekonomik görüşünü yaşama aktarmak için, ülke eko
nomisini bilinen zorluklara sokarak, başka çare kal
madığını ispatlamak mı istiyordu?. 

Vadeleri gelmiş beş milyar doları aşkın dış borcun 
elverişli koşullarla ertelendiği, yeni kredi olanaklarının 
açıldığı bir dönem deneyi için Başbakana fırsat ver
miştir. Öyle ise, bu önlemlerin zorunluluğunu 22 ay
lık iktidara yükleyecek yerde, kendi asıl özel sektörcü 
»ekonomik anlayışına dayandırması, hiç olmazsa inan
dırıcı olurdu. 

Savunmalarında, 1979 Kasım ayını baz alan Sa
yın Başbakan, daha 1977 Kasımında Batının ekono
mik çevrelerinde Türkiye'nin iflas etmiş bir ülke 
olarak ilan edilmiş olduğunu nasıl unutmuştur?.. 99 
aylık hükümetleriyle ilişkilerini kesmiş, 21 aylık uy
gulamaları başlangıç yapmıştır. Şurası bilinmelidir ki, 
'iyileştirilmesi için dış ticaretimizi tümü ile özel kesi
me ve yabancı sermayeye teslim etmek, ileride geri 
dönülemeyecek sıkıntılar getirecektir. Bugünkü sana
yimizin dışa bağımlı hali ülkeyi nasıl bugünkü çık
mazlara sokmuş ise, bu gidiş ile dış ticaretimiz de 
aynı hastalıkla malul hale gelecektir. 

Sayın senatörler; 
Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, yeni 

biçim ekonomik uygulamalarla mutabık değiliz. Tür
kiye bir enfiaJsyon içinde iken, Şimdi hiper enflasyon 
dönemine girecektir. Ekonomik ve politik hayatımı
zın buna tahammülü yoktur. Devalüasyon oranının 

bu derece yüksek tutulmuş olması karşısında İMF bile 
şaşırmış, önceki Hükümete kabul ettiremediklerini bu 
Hükümetin fazlasıyla kabul ettiğini hayretle ve mem
nunlukla görmüştür. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri mallarına muhtelif dö
nemlerde yapılan zamlar, zararı daima büyütmüştür. 
Şimdi zamlar da aynı sonucu gdtirecelktir. Çünkü, 
KİT'lerin fiyatları artarken, hammadde ve işçilik fi
yatları da artacaktır. KİT'lerin düzenlenmesi için on-
binlerce sayfalık raporlar ilgi beklemökte'dıir. Karar
lar alınırken plan hedeflerinden ne derece sapıldığı 
hesaplanmamıştır. Kontrol yöntemleri, Batılı kapita
list ülkelerde uygulandığı biçimde eükirıHeıştirilardk, fi
yatlar özellikle bu kriz döneminde başıboş bırakılma
malıydı. 

İç ve dış ticareti düzenlemek üzere Meclise sevk 
edilmiş olan yasa tasarısı Hükümetçe geri alınmıştır. 
Dışalım rejimi aşırı derecede libere edilerek, Bakan
lığın âdeta denetiminden çıkmıştır. Özel kesim dış-
alımcılarının ve sanayicilerin geçen yıl % 40 ve % 25 
olan teminat oranları, 1 sayılı Liberasyon LMes'inde 
c/c 30 ve % 15'e, 2 sayılı Liberasyon ve Tahsisli Mal
lar Listesinde % 20 ve c/c 10'a iridiriliricen, kamu ke
simi İçin şimdiye kadar sıfır olan teminat oranı % 10'a 
çıkarılmıştır. Ayrıca, munzam teminat oranı da 
c/c 50'den (/c 20'ye indirilip özel kesime kolaylıklar 
getirilirken, kamu kesiminin hissösiine pahalılık düş
müştür. Bu uygulamalar, elbet alınan diğer önlemleir-
le uyum halindedir; ama belli ve bilinen bir Özel ke
simci kapitalist zihniyetin ürünüdür. 

Yeni rejim geriye doğru işletilmiştir. Yasa dışı 
getirildikleri için gümrüklerde bekleyen mallara, trak
törlere genel af çıkarılmış ve bazı holdinglere yararlar 
ve ayrıcalıklar tanınmıştır. 

Öngörülen 7 milyarlık dışalım 2,5 milyarlık dış
satım ile nasıl karşılaınacaktır?.. İşçi dövizlerine güve-
niliyorsa, bilinsin ki, Tahtalkale faaliyete geçmiştir. 

Dışsatımda tescile tabi mallar listesi kaldırılarak 
fiyat tescil işlemlerinden vazgeçilmiştir. Bu suretle ih
racatçı birliklerinin fonksiyonları kısıtlanmış, asgari 
ihraç fiyatı esası kaldırılarak, dtşasaltım fiyatları da, 
jçerideıkiler gibi başıboş bırakılmıştır. 

Son kararlarla tarım ürünleri dışsatımında 70 li
ralık kurun uygulanmayacağı belli olmuştur. Şimdi bu 
ürünlerin dışsatımında «Destekleme Fiyat İstikrar 
Fonu» adı altında açılan bir hesaba, bir nevi vergi ya
tırılacaktır. Geçen Hükümetin uyguladığı fon sistemi 
değiştirilmiştir. Bugünkü uygulamalar ile tarım keşi-
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mini de zorluklar beklemektedir. Ticaret Bakanlığımı
zın bu uygulamaya neden karşı çıkmadığı merak ko
nusudur. Hükümetin bu fon sayesinde tarımsal gir-
'dileri sübvansiye edeceği görüşü, suni gübre fiyatla
rına </c 750'ye kadar yapılan zamlarla çelişki halin
dedir. 

1974 Hükümeti tarafından hatırlanacaktır, gübre 
fiyatlarına zam yapıldı. Zamanın Anamuhalefet Par-
•tiisi Liderinin şu sözleri acı acı kulaklarımızdadır. Ay
nen Sayın Demirel, «Hükümetin uyguladığı hayatı 
palhalılaştırma politikası sonucu, Türk çiftçisine ka
şık ile verilen kepçe ile geri alınmış olmaktadır. Güb
re fiyatlarına yapılan zam yüzünden çiftçiden beş 
milyar lira alınacaktır.» diyordu. Hükümeti kurunca, 
bu zammı da kaldırmıştı. Oysa, şimdi çiftçiden, ka
şıkla olsun verilmeden, kepçe ile 40 milyar lira isle
mektedir. Öyle anlaşılıyor ki, üretici de önlemler pa
keti altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Biriktirile
cek fonlardan özel sektörün yararlandırılacağı hak
kındaki düşünceler, Para - Kredi Kurulunun tütün 
konusunda dün almış olduğu karardan belli olmuştur. 

Benden önce Sayın Canitürk'ün de yetkisiyle temas 
ettiği gibi, 40 bin dolardan az olan dışsatımlarda elde 
edilen dövizin yurda getirilmesi zorunluğu kaldırılmış
tır. Döviz kaçakçılığına büyük ölçüde yardım edecek 
olan bu kararın nedenleri kamuoyunca merak edil
mektedir. 

Sayın üyeler; 
Her gün şiddetini artırarak esen zam fırtınası di

neceğe benzememektedir. Zamları, yeni zamların izle
yeceği anlaşılmıştır. Bunu bilen vatandaş, çarşıya, pa
zara hücum etmiş, şubat maaşlari gerisi düşünülme
den esnafa aktarılmıştır. Ucuzluk kampanyası aldatıcı 
rolünü oynamıştır. Hükümetin yüz günü dolmadan 
ulaşılan bu nokta, ileriki yüz günler için ilk belirtidir, 
ilk göstergedir. 

Kuruluşunun üçüncü gününde ilân olunan meş
hur ampul ve yağ konusunda alınan mesafe meydan-
dandadır. Bunların fiyatlarına yapılan birinci zam
ların sorunu halletmediği ortaya çıkmıştır. İkinci ve 
üçüncü zamlar gelmek üzeredir. Bu deneylerin ye
terli olmadığı yapılan yeni serbest fiyat uygulama
larıyla anlaşılmaktadır. 

Fiyatlarını artırmamaları için ilgililerden ricada 
bulunmaktan başka yol kalmamıştır. 87 gün içinde 
televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi daya
nıklı tüketim mallarmın fiyatları ardı ardına zam 
görmüş, hızı alınmayınca serbest bırakılmıştır. Te

levizyon 19 500 liradan 29 500 liraya çıkarıldıktan 
bir ay sonra, fiyatı seribes't bıralkılmak süratiyle 40 
bin liraya ulaşmıştır. Şimdi bunları da hiç kimse 
sormamaktadır. 

Sayın senatörler; 
Konfederasyonun milletvekili olan Adalet Par

tili Başkanı esnaftan etiket kullanmalarını rica et
mektedir. Ticaret Odaları Birliği Başkanı ise bu ko
nuda bir ricayı ileriye sürme gereğini bile duyma
maktadır. Fiyatı artmayan tek madde yoktur. Halk, 
file ve tencere şampiyonlarını şimdi nerede diye ara
maktadır. Küçük yörelerde, hiç olmazsa şehirlerin 
dar gelirli kesimlerinde belediyelerin satış üniteleri 
kurmaları kösteklenme yerine desteklenmeli, günlük 
gereksinmelerin karşılanması sıra ile de olsa göze 
alınmalıdır. 

Sayın üyeler; 

Sosyal devlet, yalnız 65 yaşını dolduran güçsüz
lere aylık bağlamakla değil, tüketiciyi, az ve dar ge
lirliyi koruyarak, gelir düyezine göre yaşamını sağ
lamak için ekonomiye gerektiğinde müdahale edile
rek sağlanır. Sosyal devlet, emeği üstün değer saya
rak, alınterini düzenlemelerle değerlendirmeyi gerek
tirir. Etin kilosu 250 - 300 liraya çıkarsa, hangi sa
bit ve dar gelirli bundan yararlanabilecektir?.. Bu
nu karşılayacak devlet gelirini sağlamak yöntemi ise 
yeni enflasyonları davet edecektir. Bu gidiş, bugünkü 
gidiş 1980'in sonunda iki sıfırlı enflasyonları maale
sef aratacaktır. Pahalılık yüzünden bazı malların 
satın alınamaması sonucu fiyatların düşeceği veya 
duracağı varsayılıyorsa, bu hesap daha büyük sıkın
tılar getirecektir. 

Sayın senatörler; 
Tarım satış kooperatifleri üzerindeki spekülas

yonlar giderek yoğunlaşmaktadır. Kooperatiflerin 
üst düzeyindeki yöneticilerin iktidar değişmeleri sı
rasında hemen gündeme getirilmeleri bir süredir 
yöntemlerimiz arasına maalesef girmiştir. Bu anla
yış, uzun süre, yanlış da olsa; ama bazı dönemlerde 
zorunlu olarak yöneticiler çizgisinde bırakılmıştı. 
Fakat ne zaman ki, İkinci Cephe Hükümeti sırasında 
Ticaret Bakanlığı Milliyetçi Hareket Partisinin hisse
sine düşmüştür, işte ondan sonra kooperatifler ve 
onların yan kuruluşları daha çok taraftar ve milDtan 
yetiştirip, beslemek için bir araç olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu konuda bugünkü Gençlik ve Spor 
Bakanının zamanın Başbakanına verdiği ünlü gizli 
raporun içeriğini anımsaitmak isterim. Raporda te-
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davis'i önerilen hastalığı, hükümet değişikliğinden son
ra, bundan önceık'i hükümet üstlentniş'tıir. 

Şimdi görülüyor ki, bugünkü Hükümet yeni bir 
operasyon içindedir. TARİŞ'de köklü bir tasfiyeyi 
planlamıştır. Uygulamaya geçmiş ve İzmir'i maale
sef kana boyamıştır. Hızını alamadığı anlaşılıyor. 
K'ütle halinde işten çıkarma kurnazlıkları, hazırlıkları 
yapılıyor. Bunu göze alan insanları büyük sorumlu
lukların beklediğini ifade etmeliyiz. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
CHP GRUBU ADINA NEJAT SARLICALI 

(Devamla) — Olaylar büyümeden ve kızışmadan Sa
yın Ticaret Bakanının iyileştirici önlemler alacağını 
ummak istiyoruz. 

Sayın üyeler; 
Sözlerimi bitirmiş bulunuyorum. Bütçenin, ülke

mize yararlı olmasını diliyorum. Sizlere şahısım ve 
grubum adına saygılarımı sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güven, buyurun efendim. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Sanayimiz dışa bağımlı olarak gelişmektedir. Ara-

malları ve yatırım mallarının dışalımdaki oranı 
% 97'yi bulmaktandır. Yine, dayanıklı tüketim mal
larında birçok girdiler maalesef dıştan gelmektedir. 
fau haliyle Türkiye ekonomisini en çok etkileyen, dar-
'boğaza sokan bugünkü sıkıntıların temelinde, öde
meler dengesinde bulunan açıklar gelmektedir ve 
1975ten beri hızlı bir şekilde ödemeler dengemiz açık 
vermektedir. 1975, 1976, 1977; üç yılın toplam açığı 
10,5 milyar dolar civarındadır. 1978 yılında da rekor 
seviyeye ulaşmıştır; 4 milyar 43 miryon dalardır. 

1978 yılında dış ticareti özendirmek için verilen 
gayretler bir ölçüde başarı sağlamış, ilk olarak % 30 
oranında dış ticaretimizde bir iyileşme olmuştur. An
cak, son yıllarda hızla artan petrol fiyatları ve onun 
ekonomimize getirdiği yükün, bu açıkların yine de 
'bir ölçüde azalmasına rağmen, büyük meblağlara ula
şır olduğunu görmekteyiz. 

1978 yılı açığı 2 milyar 310 milyon dolardır. 1979 
yılının ilk 9 ayında ihracatta % 15 oranında bir ge
lişme olmasına rağmen, 1979 yılının son iki ayında, 
geçen yılki ihracatın 210 milyon altında bir açıkla 
yürümesi sonucu, maalesef 1979 yılında ihracatımız-
<da bir gelişme olmamıştır, sıfır düzeyine inmiştir. 

Yine, 1979 yılı 5 milyar dolar civarında dışalımla 
kapanmıştır. Açık, 2 milyar 800 milyon dolar civa
rındadır. 
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Sayın Başkan ,sayın üyeler; 
Durum bu noktadayken, son alınan devalüasyon 

kararları ne getirmektedir? Öncelikle ittifak halinde 
olduğumuz bir konu var ki, sanayimizin dayanağı 
olan hammade, aramad'deler dışalımlarımızın % 97' 
sini teşkil ettiğine göre, % 48,5 oranındaki devalüas
yon, otomatikman yabancı memleketlerden gelen bu 
aramalddelerinin ve harnmalddelerinin fiyatlarını ar
tırmak suretiyle üretimi büyük ölçüde paJhalılandır-
mıştır. Kaldı ki, ödemeler dengesini en çok etkileyen 
petroldeki dolar ayarlaması neticesi fiyat artışı, 35ten 
70'e çıkmıştır ki, % 100''dür. 

Sanayimizin büyük ölçüde akaryakıta bağımlı kı
lınması sonucu, bunların getirdiği fiyat hareketleriyle 
dkonomi, son 10 günde korkunç boyutlara ulaşan sı
kıntılar içerisinde bulunmaktadır. 

Kısaca fiyat hareketlerine değinmek isterim. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türkiye'de ekonomik bunalımın talbana vurması 

1977 yılının Temmuz ayından sonra kendini gösterir. 
Fiyat hareketleri, ondan sonra ayda % 7'ler civarın
da seyretmeye başlamıştır. 1977 yılının sön 4 ayın
da İstan'bul ve Ankara geçinme endekslerine baktığı
mızda, % 20'lik bir artışı buralarda da görüyoruz. 
1978 yılı fiyat hareketleri % 52'yi bulmuş, 1979 yılı
nın ilk 9 ayında fiyat hareketleri % 52, son Maliye 
Bakanının açış konuşmasında % 81 olduğuna göre, 
demek ki 1979 yılının son 3 ayındaki fiyat hareket
leri % 30 civarında seyretmektddlr. 

Sayın Başbakan müteaddit beyanlarında aylık 
fiyat aıtışlarının c/c 8 - 10 civarında olduğunu söyle
mekle bunu doğrular duruma gelmiştir. Bunun yanı sı
ra, son alınan devalüasyon kararlarıyla bazı madde
lerdeki artışlara kısaca göz atalım: 

Çimentoda arka arkaya yapılan iki zamla, 65 li
ra civarında olan çimentonun torbası 200 liraya çı
karılmak suretiyle (iki zammı böyle dikkate alırsak) 
% 300 civarın'da bir zam yapılmıştır. Kâğıt zammı 
% 400'e kadar uzanmış, Petkim zamları % 100 ci
varında, gübre % 800'e kadar artan zamlar, petrol 
••% 50 civarında, Devlet Demiryolları, Denizyolları 
% 300 civarında, PTT zamları % 100 civarında, 
'tozşeker % 80 civarında, dayanıklı tüketim maddele
rine % 50 civarında, Tekel maddelerine % 50 civa
rında, kömüre % 100 civarında zamlar ve buna bağlı 
olarak piyasada diğer bütün mald'delere zincirleme 
zamlar meydana getirilmek suretiyle (Zannederim Şu
bat ayı sonunda belli olacaktır) 1980 yılının son 2 
aylık zamlar tutarı belki % 100'ü bulacaktır. 
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Türkiye'yi bu sıkıntılı noktalara getirdikten son
ra, bunun geçmişteki bazı polemiklerle sıkıntılarını 
başka tarafa yüklemeye hiç kimsenin gücü yetmez. 
IBunu açık kalplilikle kabul edip, çareyi aramak la
zım; fakat daha kötüsü, son alınan önlemlerle... 

ŞÜKRÜ METO (Rize) — Biz mi getirdik?.. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Evet siz getirdi

niz Şükrü Meto, senin gibi özel sektör şampiyonları... 

Özellikle son alınan önlemlerle piyasa ekonomisi
ne kayılacağım açık açık resmi dille söylemeye baş
ladılar. Halbuki, bizim Anayasamız karma ekonomi
de kamuya ağırlık tanıyan bir sistemi öngörmekte--
d'if. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Buridan evvelki dönemlerde, özellikle sermaye çev

releri ve sermaye çevrelerinin bağımlı olduğu dış 
sermaye çevfeleri, Türkiye için neler önerip durdu
lar. Önerdikleri gayet açık meydandaydı; 

L Devalüasyon yapılsın, 
2, Memur ve işçi ücretleri dondurulsun, 
3, Fiyat hareketleri dondurulsun. 
Fakat bu alınan tedbirler sonucu ne oldu?.. 

Olan şu: 1979 yılındaki fiyat hareketlerine para
lel olarak, işçi ve memura, toplusözleşmelerde ya
sal düzenlemelerle o zamanın hükümetleri fiyat ha
reketlerine yakın bir imkân tanırken, 1980 yılı için 
bu Hükümetin memura önerdiği sadece 6 katsayıdır 
ki, % 16 civarındadır. 

Bunun ötesinde, taban fiyatlarla çiftçiye ne ve
receğini henüz görmedik. İlerideki aylarda bunun 
sonuçlarını alacağız; ama bu tutumuyla çiftçinin de 
alınterini değerlendirmeye pek niyetli olmadığı mey
dandadır. 

Geçmişlerden bahsettiler; geçmiş yıllardaki dene
meler şöyle gelişmiştir: MC Hükümetleri döneminde 
taban fiyatlar yoluyla Türk köylüsüne verilen fiyat 
artışları daima her yıl % 10'un altında kalmıştır. Hat
ta, 1975 - 1978 yılı, 3 yıllık toplam % 32'yi bulmuş
tur. 1978 yılında, özellikle ilk aylarda Türk köylüsü
nün taban fiyatlar yoluyla aldığı fark, ortalama 
% 37dir. 1979 yılı da bu miktarın altında değildir. 

Bu gidiş, bir yönüyle toplumsal ve ekonomik kri
zin bütün yükünü dar gelirli memur, işçi ve çiftçiye 
yükleme şeklinde gelişmektedir. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var efendim. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Bunun yanısıra, toplumda büyük sıkıntılar, homur

danmalar olmaktadır. Bu, doğal bir gelişimin sonu

cudur. O halde, sosyal patlamaları önleyici, toplum 
içinde gelir dağılımındaki adaletsizlikleri giderici, sos
yal hakları verici bir politika uygulanacak yerde, 
Devleti otoriter bir sisteme doğru kaydırma eğilimin
den medet umma gibi, yanlış bir yol izleniyor. Bu yol, 
toplum içerisinde zincirleme sıkıntılar getirmenin yo
ludur, 

Özellikle, geri kalmış ülkelerin sorunu olarak, so's-
yal problemleri çözmede kamuya ağırlık tanıyıcı, 
Anayasanın öngördüğü tedbirleri almaktan başka ça
re yoktur. Zaten sıkıntıya gelince; biraz evvel konu
şan Sayın Adalet Partisi sözcüsü de bir maddeyi ele 
alarak, durmadan Anayasa Mahkemesiyle uğraşır 
bir hale geldi. Türkiye'nin sıkıntısı, ne Anayasa Mah
kemesidir, ne Anayasadır. Türkiye'nin sıkıntısı, Ana
yasa doğrultusunda reformları yapmamak, Anayasa 
doğrultusunda sosyal devlete işlerlik kazandırmamak, 
Anayasa doğrultusunda işsizliğin çarelerini arayıp 
'bulmamak, Anayasa doğrultusunda sosyal, uygar bir 
devleti kurmak için elbirliğiyle çalışmamaktan ileri 
gelmektedir. Bundan sonraki gelişmelerde, geçmişte 
gördüğümüz, çektiğimiz bu dert ve sıkıntılar inşallah 
bize ders olur, daha uyanık, daha anlayışlı, daha Ana
yasal düzen doğrultusunda hareket eden parlamenter
ler olarak dertlerin üstesinden geliriz. 

Bu görüşlerimle, bütçenin memleketimize, özel
likle Ticaret Bakanlığı mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, hepinizi saygılarımla selamlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çalış?.. Yok. 
Sayın Ege?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Teşekkür 

ederim efendim, vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Dayı, buyurun. 
MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 
Ticaret Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi üzerinde

ki kişisel görüşlerimi açıklamak için söz almış bulun
maktayım. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi nedeniyle 2834 sayılı 
Yasa ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Ana Mu
kavelenamesi hükümleri gereğince, Ticaret Bakanlığı
nın denetimde bulunan ve 2834 sayılı Yasanın 17 nci 
maddesi uyarınca Devlet adına Ticaret Bakanlığının 
vereceği direktiflere göre destekleme alımlarını yürüt
mekle görevli bulunan Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği üzerinde, özellikle TARİŞ'te vuku bulan son 
olaylar ve atamalarla ilgili görüşlerimi bildirmek is
terim. 
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Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Önce TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Baş

kan ve Yönetim Kurulu üyeliklerinin, murakıplarının 
seçimle gelmiş bulunan değerli kimselerin, Bakanlığın 
hukuk dışı tasarruflarıyla görevden alınmalarına de
ğinmek istiyorum. 

Bakanlığın 19 Aralık 1979 tarihli teleks emri eli
mizde. Bu teleks emrinde, seçimle işbaşına gelmiş 
Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve mu
rakıpları için Ticaret Bakanlığının gösterdiği gerek
çelerden birisi şu: Birliğin 1973 - 74 iş yılında görevde 
bulunan Yönet:m ve Kontrol Kurulu üyelerinin 1973 
yılında Birliğiniz adına yapılan alımlardan doğan 
zararlarla ilgili sorumluluklarının tespit edilmesi ama
cıyla karar vermek üzere, 30 . 5 . 1979 tarihinde ya
pılan ve ortak koperatiflerden birinin müracaatı üze
rine Genel Kurul toplantısı gündemine, Yönetim ve 
'Kontrol Kurulu üyelerinin seçimi maddesi de eklenen 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan Yöne
tim ve Kontrol Kurulu üyeleri seçiminin yasaya uy
gun olmadığını ekler ve gündeme bu surette bir mad
denin eklenmesinin mümkün olmadığını Ticaret Ba
kanlığı gerekçesinde gösterir. 

Fakat yine Ticaret Bakanlığının elimizde mevcut 
bir yazısında; 9 Ağustos 1979 tarihli, «Birliğinizin 
30 . 5 . 1979 günlü yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısına ait evrak incelenmiş ve Genel Kurulda 
alınan kararlar tasdik edilerek birtakım cetvel, Kurul 
evrakına ilişikte gönderilmiş.» denilmek suretiyle, 
30 . 5 . 1979'da yapılan gündem gereğince «Seçim» 
maddesinin yerinde olduğunu yine aynı Ticaret Bakan
lığı tasvip etmiş, kabul etmiş bulunmaktadır. 

2834 sayılı Yasa ve Ana Mukavelename hüküm
lerine göre Ticaret Bakanlığınca onaylanmış bulunan 
gündemin, sonradan iptal edilmesi, «Seçim hükmü 
alınamazdı. Bu olağanüstü bir genel kuruldu. Burada 
seçim yapılmak mümkün değildir.» gerekçesiyle seçim
le işbaşına gelmiş Yönetim Kurulunun işten alınma
sına imkân yoktu. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bugün Sayın Ticaret Bakanımızın, 12 . 12 . 1979 

tarihli teleks emriyle görevden alınan seçimle işbaşına 
gelmiş Yönetim Kurulu ve murakıpların yerine kim
leri atamış bulunduğuna bir göz atmak isteriz ve bu
rada Sayın Başol'un, 1975 tarihinde, yine Ticaret Ba
kanı iken kendi imzasını taşıyan bir raporu da oku
mak isterim. Bu raporda basiretsiz, hatalı ve tutarsız 
bulduğu; kendi raporunda tutarsız bulduğu kişileri 
bugün Üzüm Birliği Yönetim Kuruluna getirmiş ol
duğunu da açıklamak isterim. 
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Sene 1975. Sayın Başol Ticaret Bakanıdır. Yaptır
dığı bir tahkikat sonucu; dosya No: 15/7-309-2. «1973 
-74 işyılında Birliği yöneten, ancak Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığının bir tasarrufuyla 20 .8 .1974 
tarihinde görevlerinden uzaklaştırılan ve bilahara 
5 . 6 . 1975 tarihli...» Köy İşleri Bakanlığı, 1973'te 
görev yapmış olan bu kişileri, (o tarihte de görevde 
idiler) yaptırdığı bir tahkikat sonucu, «Bir daha seçi-
lememak» kaydıyla görevden almış idi ve Danıştay 
12 nci Daireye vaki müracatlarında davadan da fera
gat etmek suretiyle, Bakanlığın bu kararını kabul et
miş oldular. 

Sene 1975. Görevden alınmış bu kişiler, Sayın Ti
caret Bakanı Halil Başol Ticaret Bakanı olduğunda 
yeniden göreve getirilmişlerdir. Fakat rapor devam 
ediyor: 

«...tarihli 7/10061 sayılı Kararname ile Birlik Ana-
sözleşmesinde yapılan değişiklikten sonra tekrar görev
lerine iade edilen ve halen görev başında bulunan yö
netmelerin, 1973 yılı çekirdeksiz kuru üzümün, 7/6944 
sayılı Karanameye müsteniden kâr ve zararı Birlikle
re ait olmak üzere, tamamıyle hatalı ve basiretsiz bir 
tutum içinde yaptıkları ve bu nedenle aynı işyılı için
de satışı yapılan 7 885 ton üzümden, 61 721 321,01 
liralık ve ortakların risturn edilmesi gereken bir men
fi fiyat farkının meydana geldiği, Devlet çıkarlarının 
korunmadığını iddia eden bu yöneticilerin, işbaşında 
bulundukları 1973 - 1974 döneminde 7/8085 sayılı 
Kararname ile Devlet adına alınan 7 179 ton destek
leme mahsulünden 1 kilogram üzümün dahi satılma
mış olduğuna, şikâyette bulunan bugünkü yöneticiler 
işbaşında bulundukları 1973 - 1974 sezonunda mu
bayaa ettikleri 32 796 ton üzümden, müteakip iş-
yılına % 85 oranında bir stok devrettikleri ve bu su
retle tamamen hatalı, basiretsiz ve tutarsız bir şekil
de hareket ettiklerini...» Sayın Başol'un imzasını havi 
1975 tarihli rapor belirtiyor. 

Bugün, ne yazıktır ki, yine aynı şekilde, seçimle 
işbaşına gelmiş bulunan yöneticiler, Yönetim Kurulu 
üyeleri ve murakıplar görevden alınıyor ve Sayın 
Başol'un 1975'teki, kendi imzasını taşıyan bu rapo
runda bahsettiği şekilde (Deyimler kendilerine ait
tir) «Tutarsız, basiretsiz, hatalı» bulduğu kişileri ye
niden aynı göreve atamalarının nedenini anlamakta 
güçlük çekiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yeniden göreve atanmış bulunan bu yöneticiler 

(Yine raporda var) 1973'te de görev başında idiler. 
Aldıkları ortak üzümü, kâr ve zararı TARİŞ'e ait 
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olmak üzere aldıkları üzümden bugün 300 milyon li
ra civarında ortaklara risturn edilecek menfi bir za
rar meydana getirmişlerdir. Haklarında, {Onları da 
takdim edeceğim. Öyle zannediyorum ki, Sayın Tica
ret Bakanımız bu konu üzerinde titizlikle duracaklar
dır) birisi ortadan kalkmış ceza davası Vardır, İzmir 
6 ncı Asliye Ceza Mahkemesinde. Af nedeniyle or
tadan kalkmıştır. Bir de, halen izmir Cumhuriyet 
Savcılığının; hazırlık 979/20853 sayılı; halen Genel 
Müdür olarak atanan bir arkadaş ile şimdi Yönetim 
Kuruluna atanmış olan bir kişi hakkında, sahte ev
rak tanziminden ve TARİŞ'teki görevleri sırasında, 
bu hususta haklarında tahkikat olduğunu da Sayın 
Bakana burada duyurmak istiyorum. 

üeğerli arkadaşlarım; 
Bu noktaya böylece değindikten sonra, İzmir'de 

TARİŞ'te son defa vukubulan işçi ve memur kıyımı 
üzerinde de durmak istiyorum. 

Genel Müdür görevinden alınmış. İki genel mü
dür yardımcısı, İstanbul'da bir şubeye danışman ola
rak atanmak suretiyle, görevlerinden istifaya bu ne
denle zorlanmış, birçok memurun, (Dünkü gazeteler
de de okuduğumuz şekilde) lOC'e yakın Taper - İş 
Sendikasına bağlı memurun görevlerine son verilmiş, 
bu durumda iken, 22 Ocak 1980 günü TARİŞ'te, TA
RİŞ işletmelerindeki halen bulunan yetkili müdür ve
ya işletme müdürlerinin hiçbir talebi yokken, ortada 
herhangi bir olay yokken, 2 bine yakın polisle bir 
arama yapılmıştır. Buna ait evrakları da Sayın Ba
kanın ve Genel Kurulun ıttılaına sunmak istiyorum. 

25.1.1980 tarihli İzmir Pamuk Tarım Satış Koo
peratifleri Birliği İplik Fabrikası Müdürlüğünün bir 
yazısı var : «22 Ocak 1980 günü işyerimizde arama 
yapmak için güvenlik kuvvetlerimizce Fabrika Mü
dürlüğüne başvuruda bulunulmamıştır. Güvenlik 
kuvvetlerinin işyerimizde arama yapmasını gerektire
cek herhangi bir olay söz konusu olmadığı gibi, Mü
dürlüğümüzce de bu konuda ilgililere başvuru da ol
mamıştır. Bu nedenle, işyerimizin bu şekilde yıkıcı bir 
şekilde aranmasına hiç anlam verilememiştir.» 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
MUSTAFA FAHRİ DAYI (Devamla) — Hay hay 

efendim. 

Yine TARİŞ Zeytinyağı İşletmeleri Müdürünün 
bir yazısı var : «Güvenlik kuvvetlerinin 22 Ocak 1980 
günü işyerimize gelmesini gerektirecek bir olay olma
dığından, Müdürlüğümüzce de güvenlik kuvvetlerinin 
çağırılmasına ilişkin bir başvuru olmamıştır.» 

Keza, 25.1.198C tarihli, Üzüm İşletmeleri Müdü
rünün bir yazısı var : «22 Ocak 1980 günü güvenlik 
kuvvetlerinin işyerimizde arama yapması için Mü
dürlüğümüzce ilgililere herhangi bir başvuru yapılma
dığı gibi, Müdürlüğümüze bağlı işyerinde 22 Ocak 
1980 tarihinde veya bu tarihten önceki günlerde gü
venlik kuvvetlerinin işyerine gelmesini gerektirecek 
herhangi bir olay meydana gelmemiştir.» 

22 Ocakta herhangi bir talep olmadan vukubulan 
bu arama nedeniyle işçiler, Genel Müdürün, Yöne
tim Kurullarının ve birçok memurların işten alınmış 
olması nedeniyle, kendilerinin de bir kıyıma tabi ola
cağı neticesiyle, idarenin bu haksız tutumu, yanlı tu
tumu neticesi de direnişe geçmişlerdir. Bilahara dire
nişten TARİŞ'te işçiler vazgeçmişlerdir. 

TARİŞ Genel -Müdür Yardımcısının bir beyanatı 
olmuştur; «TARİŞ işçileri sağduyulu olarak hareket 
etmişlerdir. Memleket menfaatini gözeterek, yeni
den işbaşı yapmalarını memnunlukla karşılarız.» diye 
beyanı geçmiştir ve radyolar da bu beyanı vermiştir. 

Bu ara, TARİŞ Genel Müdürü, yanında yeni ata
nan bazı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Anka
ra'ya gelmiş, her halde zannediyorum Sayın Bakanı
mızı, Sayın Başbakanımızı, gazetelerden okuduğumu
za göre, ziyaret etmiştir. Dönüşlerinde iş akitlerinin, 
TARİŞ'te çalışan 9 bine yakın işçinin akdinin feshe
dileceği, birçok gazetelerde ilan edilmiştir ve işyerle
rinde âdeta işveren tarafından iş paydos edilmiş bu
lunmaktadır. Bugünkü Milliyet Gazetesinde, İzmir 
Adalet Partisi İl Başkanı ve İzmir Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkanının bir beyanatı vardır. Bu beyana
tında TARİŞ'te işverenin lokavta geçmiş olduğunu 
gazetelerdeki beyanatlarından belirtmek isterim...» 

BAŞKAN — Sayın Dayı, müsamaha payını da 
kullandınız, istirham ediyorum bağlayınız. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Devamla) — Çok te
şekkür ederim, bir de şu konuya kısaca değinmek is
terim. 

BAŞKAN — Ama dört dakika geçti, ben müsa
maha ettim. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Devamla) — Peki 
efendim, burada sözüme son veriyorum. 

1980 Mali Yılı Ticaret Bakanlığı Bütçemizin, Ba
kanlığımıza, Ulusumuza hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Savaş, buyurun efendim. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
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Üzerinde konuşmasını yaptığımız Ticaret Bakan
lığı Bütçesi, bugün Türk siyasi hayatında büyük bir 
yer tutan ve bütün düşünceleri üzerinde taşıyan ve 
toplayan bir bakanlıktır. Başbakanlık, bu saç ayağı
nın bir ucu, Maliye Bakanlığı bir ucu, üçüncü ucu 
da Ticaret Bakanlığıdır. Diğer anarşik olaylarla ilgi
li bakanlıklar ikindi plana itilmiş durumdadır. 

Böyle mühim bir bakanlığın bütçesini görüşürken, 
görüyoruz ki, bu Bakanlığın içi yavaş yavaş boşaltıl
mış, yetkileri tek bir ele toplama durumuna gelmiş
tir. Bütçe müzakereler/ine başladığımız gün, Sayın 
Maliye Bakanının verdiği izahatlar arasında, yaban
cı sermayenin teşvikiyle ilgili çeşitli bakanlık ve ku
ruluşlara dağıtılmış bulunan görev ve yetkileri bir 
merkezde toplamak için Başbakanlıkta Yabancı Ser
maye Dairesi kurulmuş ve Ticaret Bakanlığının bir 
yetkisi elinden alınmıştır. Yine aynı izahatta görüyo
ruz ki, yatırımları ve ihracatı teşvik hizmetlerini yü
rütmek gayesiyle Ticaret Bakanlığının elinden bu 
yetkiler de alınarak, Başbakanlık Teşvik ve Uygula
ma Dairesi kurulmuş. Yine aynı izahatın üçüncü bö
lümünde; ithalat, ihracat rejimleri ve bunlara ilişkin 
kotalar gibi önemli konularda uyulacak esasları be
lirtmek üzere, yine Başbakanlıkta Koordinasyon Ku
rulu kurulmuş. 

Ticaret Bakanlığının, memleketimizin bu kadar 
ticaret hayatının çok titizlikle takip edilmesi lazım 
gelen zamanında, büyük yetkilerinin alınıp, başka bir 
kurula verilmesi, üzerinde düşünülmesi lazım gelen 
bir meseledir ve hatta şunu da öğrenmek icap eder; 
bundan bir hafta evvel ithalat rejimini ilan eden Ti
caret Bakanı, acaba Koordinasyon Kurulu Başkanı 
olarak mı bunu yapmıştır, yoksa onlara bir sözcü 
durumunda mı kalmıştır?... 

İthalatın, ihracatın birden bire iki katına çıkarıl
ması, 7 milyar dolara yükseltilmesi, bunun bugünkü 
şartlar altında gerçekleştirilecek duruma getirilmesi
nin zor olduğunu bize vurgulamaktadır. Normal it
halat sisteminin işlemeyeceği artık bellidir. 1980 yı
lında ancak asgari ithalat sistemi memleketimizde 
uygulanabilecektir; fakat bunun dışında, Ticaret Ba
kanlığı ile beraber Hükümetin bir prensibi de, ken
di imkânını kendileri yaratanlara, bol ithalatı serbest 
bırakmaktadırlar ve bugün Türkiye'de dış rejimimi
zi; ithalatımızı ve ihracatımızı Tabtakale piyasası yö
netmekte, buna müfcaibil iç piyasayı da Perşembe pa
zarı yönetmektedir. 

Bugün iç piyasada malların bulunup bulunmama
sı ve hangi malın hangi zamanda piyasaya sürülece-
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I ğini, hangi fiyatın tatbik edileceğini resmi makaimia-
I rın dışında, Perşembe pazarı tüccarı ve Perşembe pa

zarı mensupları tayin etmektedirler. 
I Türkiye'yi bir Tahtakale, bir Perşembe pazarı; 

biri Eminönü'nde, biri Karaköy'de, ııki merkez yö
netmektedir. Bundan Ticaret Bakanının bizi ne za
man kurtaracağını merak etmekteyim. 

Gayri safi milli hâsılamız, Program hedefleri 
olan % 6,5 yerine, yapılan tatbikat ve rakamlar bize 

I c/0 1,5 olarak gerçekleştiğini göstermektedir. 
İhracat tescilleri sırasında Başbakanın beyanatın

da sarih olarak görünen, yalnız Maliye Bakanının 
I pek kaçamaklı olarak cevap verdiği, bu tescil hususla-
I rının kaldırıldıktan sonra % 5 ihracat dövizimin dı-
I şanda bırakılacağı ve 40 bin dolarlık miktarının Türk 
I Parasını Koruma Kanunu dışında bırakıldığı husu-
I sunun da açıkhk kazanması bize rahatlık verecektir. 

I Bu arada, «Borç, adam olana verilir» diyen Ada-
I let Partisi Sözcüsünden ve dolayısıyla Bakanın; 240 

dış bankadan, 98 bin dış firmadan hangilerine bor-
I cunu ödeyebildiğini ve bataklıktan nasıl çıkmaya ça-
I hştıklarını da söylemelerini isterim. 
I İç piyasada fiyatlar her gün yükselmektedir. Mu-
I rakabe kalkmıştır, karaborsa hâkim hale gelmiştir 
I ve vaat edilen çift fiyatın kaldırılacağı hususu maa-
I lesef yerine getirilememiştir. Çift fiyat hâlâ yürürlük-
I tedin 
I Bütün bunların sonunda Tariş'deki hadiseye Sa-
I yın Bakanın insancıl açıdan yaklaşarak 91 bin aileyi, 
I işçi evladını bu kış gününde işsiz ve barksız şekilde 
I kapı dışarı atmasına mani olacak yolu bulacağını 
I ümit ediyor, hepimize saygılar sunuyorum. (CHP sı-
I ralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş-
I kan, toplantının başlangıcında açıkladığınız konuş-
I maçı sırasına göre sonuncu sırada yer alıyorum. Bu 

nedenle Sayın Bakandan sonra konuşmak istiyorum. 
I BAŞKAN — Hayır efendim. Zatıâlinizden sonra 
I Sayın Doğan Kitaplı var. 
I Buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş-
I kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
I Benden önce söz alan arkadaşlarımız Ticaret Ba-
1 kanlığının görev ve sorumluluk alanına giren çeşitli 
I konuları, Yüce Senatonun önüne getirmiş bulunu-
I yorlar. Bu kısıtlı süre içinde ben, özellikle son kezi 
I yürürlüğe konulan, istikrar programının Ticaret Ba-, 
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kanlığı ile ilgili yönleri üzerinde görüşlerimi açıkla
mak ve Yüce Senatoya bir değerlendirme olanağını 
vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İBildiğiniz gibi bir süre önce açıklanmış olan bu 

ekonomik önlemler palketi yüksek oranlı bir devalü
asyon yanında, KİT'lerin ürettikleri mal ve hizmetle
re yüksek oranda; bazen % 750'ye kadar varan oran
da zam öngörmekte, ayrıca yine bu çerçeve içinde 
çeşitli bakanlıkların görev ve yetki alanına giren ba
za uygulamalar, Başbakanlık bünyesi içinde kurulan 
dairelere verilmiş bulunmaktadır. 

Devalüasyonun zorunlu olduğu zaman yapılma
sı gerekir ve hatta daiha ileri giderek, denilebilir ki, 
yapılmaması halinde doğacak zararlar, yapılmasın
dan doğacak zararlardan çok daha büyük olabilir. 
Ancak, bu kez Türkiyede yapılan devalüasyonda, 
(hemen ifade etmek gerekir ki; bu devalüasyonun ya
pılıp yapılmaması tartışma konusu olduğu gibi, bu 
oranda bir devalüasyona gerek olup olmadığı da 
uzun boylu tartışılabilecek niteliktedir. 

Geçen yıl uygulamaya konulan katma kurun bu 
yıl bu ölçüde yüksek bir devalüasyonla ortadan kal
dırılmış olmasını izah etmek güçtür ve bu arada özel
likle devalüasyon yapılırken bankalara gelecek döviz 
kaynaklarının, hiç durmadan Sayın Başbakan ve öte
ki Hükümet üyeleri tarafından işlemediğinden şikâ
yet edilen Merkez Bankasından alınarak bankalara 
verilmiş olmasını izah etmek ise hiç de kolay değil
dir. 

Ne olursa olsun değerli arkadaşlarım; bu deva
lüasyondan sonra ihracatımızda bir miktar artış bek
lenebilir. Nitekim, 1978 yılında ihracatımızda alınan 
öteki önlemler yanında devalüasyonun da etkisiyle 
c/c 30,5 oranında bir artış olmuştu. Bu artış 1979 
yılında da sürdü. Son iki ay içerisinde özellikle de
valüasyon beklenişi nedeniyle ihracatımızda bir ge
rileme gözlendi. Şimdi, devalüasyon beklenenin de 
üstünde bir oranda gerçekleşmiş olduğuna göre, ih
racatta bir aftış bekleyebiliriz; fakat hemen eklemek 
isterim ki, tek başına Türk paranının değerinin bu 
ölçüde düşürülmüş olması ihracatta büyük bir ar
tışa neden olmayacaktır. Bunu sağlayabilmek için 
geçen iki yılda olduğu gibi, yeni pazar bulma konu
sunda çok etkili bir çalışma programı oluşturup, bu
nu dikkatle uygulamaya ihtiyaç vardır. 

Kaldı ki değerli arkadaşlarım; bu önlemlerle 
birlikte yürürlüğe konulan bazı yeni düzenlemeler 
vardır ki, bunların sonucunda ihracatımız fizik 
olarak artsa bile, döviz gelirlerimizin artacağın

dan şüphe etmek için de neden vardır. Çünkü, 
genellikle fiyat kontrolü kaldırılırken, basına yan
sıyan haberlerden öğrendiğimize göre, lisans uy
gulamasına ve tescil uygulamasına da son verile
cektir, ya da son verildiği anlaşılmaktadır. 

Bu, bugüne kadar 120j'yi bulan ihraç malımızı-
da uygulanan asgari ihraç fiyatı uygulamasına son 
verilmesi demektir. Yine bu, eğer gerçekleşecek 
olursa, şimdiye kadar 40'a yakın malda uygulanan 
lisans sisteminin kalkması demek olacaktır. Kı
saca, bundan böyle Türkiyede her isteyen dilediği, 
mah dilediği fiyatla ihraç edebilecek demektir. îç piya
sada kontrol kalkarken dışa dönük yönünün de 
bu biçimde ortadan kaldırılması, özellikle bugün
kü koşullar içinde öyle sanıyorum ki, döviz ge
lirlerimiz açısından çok ciddi bir konu olarak kar
şımıza çıkmak durumundadır, 

Değerli arkadablarım; 
Sayın B;akan bir süre önce 1980ı yılı ithalat 

programını açıklamış bulunuyor. Bu program 
7 milyar dolarlık bir ithalatı öngörmektedir. Türk 
ekonomisinin ihtiyacı çeşitli açılardan değerlendi
rilecek olursa, bu boyutta bir ithalata ihtiyaç ol
duğu ileri sünildbilir. Ne var ki, elimizdeki bil
giler böyle bir programın gerçekçi olmadığını açık
ça ortaya koymaktadır. En iyimser tahminlerle 
1980, yılında ihracatımızın 2,5 miyar doları ya da 
belki 2 milyar 750 milyon doları bulmasını bekle
yebiliriz. Sonuç olarak bu Türkiye'nin 1980 yı
lında 4,5 milyar doları bulan bir dış ticaret açığını 
göze aldığını ifade etmektedir. Böylece 1977 yı
lında 4 milyar 40 milyon doları bulan dış ticaret 
açığı rekoru yine Adalet Partisi Hükümeti zama
nında kırılmış olacaktır; fakat hemen eklemek ge
rekir ki, artık dış dünya Türkiye'ye eskiden oldu
ğu kadar bu konuda anlayış göstermeye hazır de
ğildir. Kredilerin kullanması belli sınırlara varmış
tır ve özellikle zorla kendilerinden kredi alınan; 
yani mallan getirildiği halde bedelleri ödenmeyen 
ihracatçılar bu kez Türkiye'de böyle bir manevra 
olanağı vermeyecektir. 

'Bu nedenle öyle sanıyoruz ki, bu hacimde bir 
ithalat programı hazırlanırken kendi gerçekçi kay
naklarımızdan çok* geçmişte olduğu gibi, «Ken
di dövizini kendin bul» anlayışına önemli bir yer 
ayrılmıştır ki, bunun da sakıncaları ve zararları 
hepimizce bilinmektedir. 

Elimizde bu konuda mevcut olanaklar gözden 
geçirildiği zaman, karşılaştığımız manzara ayrıca 
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üzerinde durulmağa değer niteliktedir. Sayın Baş
bakan istikrar programını açıklarken basının des
tekle ilgili sorduğu sorular üzerine, bunun arkası
nın var olduğunu söylemişti ve yakında açıklaya
cağını eklemişti. Bu fırsat bugüne kadar elde edil
medi; fakat Sayın Maliye Bakanı son önlemlerin 
nasıl bir kaynaktan desteklendiğini buradaki su
nuş konuşmasında açıklıkla ortaya koydu ve 1 mil
yar 345 milyon dolarlık bir olanaktan söz etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
O zaman konuşma fırsatını bulamadığımız için 

karanlıkta kalmış olan bu noktayı bu vesileyle bu
rada tam gün ışığına çıkarmak istiyorum. Sayın 
Bakanın sözünü ettiği 1 milyar 345 milyon dolar 
tümüyle Eceivit Hükümeti zamanında anlaşmaya 
bağlanmış olan olanaklardan ibarettir. Söz konu
su olan, gerek uluslararası kuruluşlar ve gerekse 
ikili ilişkiler çerçevesinde o zaman oluşturulmuş 
olan bu kredilerin şimdi parça parça kullanılma
sından ibarettir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

ZfYA MÜEZZİ'NOĞLU (Devamla) — Sayın 
Bakanın Merkez Bankası kasasına girdiğini bildir
diği miktar ticari bankalardan o anlaşmalar çer
çevesi içinde sağlanmış olan bir ödeme ile Uluslar
arası Para Fonunun yine öngörülen bir ödemesi
nin ticari bankalara c/c 14,5 faiz verilmek suretiy
le kırdırıîma'sıyla elde edilmiştir. 

Şunu özellikle eklemek istiyorum ki, bu prog
ramla birlikte şimdiye kadar bir sent dahi yeni 
'bir kaynak oluşturulmuş değildir. Bütün bunlar 
ortada iken. Sayın Başbakanın dün akşam yap
tığı bir açıklamada, Türkiye'nin bir yardıma ihti
yacı olmadığını; fakat önünde büyük yardım im
kânları bulunduğunu ifade etmiş olması sanıyorum 
ki, ayrıca üzerinde durulacak bir konu teşkil et
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son olarak fiyat kontroluna temas etmek isti

yorum: 

Bugün dünyada yalnız karma ekonomi rejimi 
içinde yönetilen ülkelerde değil, kapitalist ülkeler
de dahi tüketicileri koruma açısından belli bir fi
yat kontrolü uygulanmaktadır. Bunun Amerika'da 
'böyle olduğu görülür, Federal Almanya'da böyle 
olduğu görülür, isviçre'de de süt fiyatlarına iki 
fenik eklenirken bunun hükümet tarafından radyo 
ile duyurulduğu görülür. 
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Şimdi öyle anlıyoruz ki, Adalet Partisi ve 
onun oluşturduğu Hükümet geçmişteki sosyal dev
let anlayışını ve bu çerçeve içinde uzun yıllardan 
beri oluşturduğu ve uyguladığı politikayı bir tara
fa bırakaralk, Türkiye'yi tümüyle serbest piyasa 
ekonomisinin katı kurallarına terk etmek kararına 
varmıştır^ Böyle bir uygulama, tekrar arz ediyo
rum Yüce Senatonun önünde, hemen hemen bu
gün hiç bir ülkede yoktur. Tüm dünyada kapita
list ülkelerde bile sosyal amaçlara göre değiştiril
miş ve geliştirilmiş piyasa ekonomisi kuralları uy
gulanmaktadır. 

IBu bakımdan, sözlerimi bir temenni ile bitir
mek istiyorum. Her halde Hükümet bu konuyu 
bir kez daha ileride gözden geçirmek olanağını bu
lacaktır; fakat Sayın Ticaret Bakanımıza düşen bir 
görev varsa o da o Bakanlıkça daha önce hazır
lanmış bulunan Tüketiciyi Koruma Kanun tasarı-: 
sına sahip çıkmak olmalıdır. Böyle bir uygulama
nın Türkiye'de başlatılması ile derneklerin destek
lenmesi suretiyle halkın; yani tüketicinin belli ko
nularda aydınlatılması ve aynı zamanda fiyatların 
izlenerek konrtol altına alınması olanağı elde edil
miş olacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, tamamlıyorum. 

Kısa bir süre Ticaret Bakanlığının sorumlulu
ğunu taşıdım. Ona dayanarak Yüce Heyete arz 
etmek isterim ki, Ticaret Bakanlığı Teşkilat Ka
nunu ile, geçmişteki hizmetleriyle ve kadrolanyla 
ülkemize büyük hizmet olanağına sahip bir kuru
luştur. Eğer, bu Bakanlık partizanlık düşünceleri
nin dışında tutulabilirse ve iyi yönetilebilirse ina
nıyorum ki, ileride de bu ülkeye büyük hizmetler 
yapabilecektir. 

Bu anlayış ve duygularla Bütçenin ülkemize ha
yırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Ticaret 

Bakanı Sayın Halil Başol, buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 
Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Ticaret Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi mü
nasebetiyle Bütçe üzerinde yapılan tenkit ve temen
nilere cevap arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum ve hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
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Önce şunu belirtmek işitiyorum; değerli senatör
ler fevkalâde ciddi ve önemli konulara temas etmiş
lerdir. Bütçemizin 1980 yılında uygulaması ile ilgili 
değerli fikirler öne sürmüşlerdir. Bu fikirlerden bize 
ne kadar ters gelen olursa olsun yine de istifade et
mek için kendimizi zorlayacağımızı ve bu hususta 
gayret sarfedeceğimizi sayın senatörlere ifade etmek 
istiyorum. 

Sözlerime girerken konuşmalarımı birkaç bölüm
de özetlemek istiyorum. Belki zaman kâfi gelecektir, 
ki, sanmıyorum; ama sözlerimi yine de bana tahsis 
edilen zaman içerisinde bitirmek istiyorum. 

Genel olarak Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmeler Hükümetimizin 25 Ocak 1980 tarihinde 
almış olduğu kararların eleştirisi mahiyetinde oldu. 
Bu fevkalâde normal bir şey idi, ekonomik karar
lardı, Ticaret Bakanı da ekonominin önemli bir uy
gulama kesimi ile ilgili bir Bakanlıktı ve bu konular 
üzerinde fikirler oluşturulmak istendi. 

Önce şunu ifade etmek istiyorum. Ekonomimiz 
gerçekten bugün fevkalade sıkıntılı bir noktada bu
lunmaktadır; dış ödemeler dengesi ile sıkıntılı nokta
da bulunmaktadır, piyasalarında yokluklar nedeniy
le hatta kuyruklar nedeniyle sıkıntıda bulunmakta
dır, son iki yıldan beri iktisadi gelişme hızının sıfıra 
çok yaklaştığı sebebiyle sıkıntıda bulunmaktadır. 

Türkiye'de kurulu bulunan endüstri kapasitesi 
fevkalade düşük seviyelerde çalışmaktadır. Hatta bir 
kısmı hiç çalışmamaktadır, kapanmış bulunmaktadır. 
İşsizlik günden güne artmaktadır. Enflasyon baş 
döndürücü bir sürate girmiştir. Hiperenflasyonun 
tamamiyle içerisinde bulunuyoruz. Bizim tedbirleri
mizin hiperenflasyon getireceğini beyan etti Sayın 
Sarlıcalı; % 81,4 oranında toptan eşya fiyatlarında 
bir yılda artış olması eğer hiperenflasyon değilse, 
nedir?.. Onu ben izah edemiyorum. 

Biz Hükümet olduğumuz zaman ülkeyi bu hali 
ile teslim aldık. «Bu hale biz 22 ayda getirmedik ya 
bu ülkeyi, bunun sebepleri geridedir» diyerek Bütçe 
üzerindeki konuşmalarda bazı arkadaşlarımız eski 
senelere de atıflar yaptılar; 1965'lere kadar gittiler. 
1965'lere kadar gittiğimiz zaman Cumhuriyet Halk 
Partisinin özellikle kendisini savunması mümkün de
ğildir. Çünkü, hâlâ ekonomik model tartışması yapı
yoruz; ama bilinmesini istiyorum ki, 1965'lerden 
1970'lere kadar bu ekonomik model 15 sene içerisin
de (Ki, ondan sonraya kadar) % 7 oranında bir kal
kınma hızı sağlayabilmiştir, bu ekonomik model ve 
OECD ülkeleri içerisinde 15 sene içerisinde sağlanan 

gelişme hızlarının Japonya'dan sonra ikincisini sağ
layabilmiştir; bu ekonomik model. 

Bu ekonomik modelin sıkıntıya düştüğü nokta 
1974 yılıdır. Konuşmacılar beyan ettiler. 1974 yılın
dan sonra petrol fiyatlarının artışı sadece Türkiye'yi 
değil, ekonomik gelişmesini tamamlamış olan bütün 
ülkeleri sıkıntıya sokmuştur; dış ödemeler sıkıntısına 
sokmuştur. Dünyayı sömürmek suretiyle kurmuş 
olduğu imparatorluğun nirengi noktasında İngiltere, 
bu sıkıntılara düşmüştür ve beş milyar dolar IMF' 
den borç almak zorunda kalmıştır. Onun da mı eko
nomik durumu çarpıktır?.. Hayır. 

Öyleyse sanayileşme stratejisinin bozukluğu, Türk 
ekonomisinin çarpıklığı daha önceki hatalardan ileri
ye gelen sıkıntılar şeklinde bugünkü sıkıntıları tav
sif etmek kanaatimce polemik yapmaktan öteye git
mez. Bugünkü sıkıntıların menşeinde dünya ekono
milerinde yeniden oluşan dengeler yatmaktadır. Pet
rol fiyatları artmıştır, arkasından süratle sanayi mal
ları fiyatları artmıştır. Siz petrol ithalatçısısınız ve sa
nayi mallarını yatırım malı olarak ithal eden bir ül
kesiniz. İki kaynaktan daha yüksek ödemelerle karşı 
karşıya kalıyorsunuz. 

1973 yılında Türkiye 243 milyon dolar ödemek su
retiyle bütün petrol ihtiyacını karşılamış iken, 1980 
yılında Türkiye üç milyar dolar petrol ihtiyacı için 
harcamak zorundadır. Eğer, Türkiye yeni dengeler 
kurulmamış olsaydı, petrol artışı olmamış olsaydı, 
1973 yılında 243 milyon dolarla petrol ihtiyacını kar
şılarken, gelişme sonucu bugün en fazla 500 milyon 
dolarla petrol ihtiyacını sağlayabilecekti. Şartların 
değişmediğini ve bunun böyle olduğunu bir an için 
düşündüğümüz takdirde, Türk ekonomik kalkınma 
modeli üzerinde yapılan tartışmalar, yapılan eleştir
melerin hepsi havada kalır. 500 milyon dolara siz bü
tün petrol ihtiyacını karşılıyorsunuz ve işçi dövizleri 
ile beraber yaklaşık 3 - 4 milyar dolar civarında da 
geliriniz var. 

Demek ki, yeni dengelerin içerisinde, yeni denge
ler araştırması içerisinde sıkıntılı bir dönemde yaşı
yoruz. Bu sıkıntıyı milletçe beraber çekeceğiz. Bu sı
kıntı son 22 aylık dönemde eksilmemiştir, artmıştır. 

Şunu ifade etmek istiyorum, dünya ülkeleri 1974' 
ten sonra gelişme hızlarından fedakârlık ederek enf
lasyonun üzerine yürüyebilmişlerdir, enflasyon hızını 
sınırlayabilmişlerdir. Hatta sıfır gelişme hızına rağ
men ancak bu sonuca varabilmişlerdir; ama 1975 yı
lında Türkiye gelişme hızından fedakârlık etmemiştir 
ve enflasyon hızını sınırlamasını bilmiştir. 1975'in 
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enflasyon hızı f:/c 10"dur. 1976'nın enflasyon hızı 
% 16'dır. Gene sınırlayabilmıiştir ve gelişme hızım 
da sürdürebilmiştir. Şu anda iki seneden beri artık ge
lişme hızından fedakârlık etme noktasına gelinmiş
tir. 21 ayda bizim şimdi aldığımız tedbirleri iki defa 
tekrar eden bir hükümetin destekçisi bulunan arka
daşlarımız, bu tedbirlerden fevkalade şikâyetçidirler. 
Biz aynı sonucu alırsak, aynı hatayı işlemiş oluruz. 
Ümit ve temenni ediyorum ki, aynı sonucu almaya
cağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Pahalılığın durdurulması için, pahalılığın önlen

mesi için alınan tedbir ucuzluk getirecek tedbir ola
rak halk oyuna sunulmalıdır. Ucuzluk getiren bir 
tedbir yoktur aslında dünyada. 1929 buhranında ucuz
luk gelmiştir; ama dünya ekonomisi altüst olmuştur. 
Fiyat artış hızını sınırlamak lazım. Ne kadar sınır
layabiliriz?.. Düşündüğümüz; c/c 50'nin altına inebi-
lirsek bunu başarı sayarız. Arkadaşlarımız üç rakam
lı noktalarda gidiyorlar. Ümit ediyorum ki, bu nok
talara gelmeyiz. 

Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaret konusu ve iç 
ticaret konusu bizim üzerimizde bulunmaktadır. İt
halatımız 5,1 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir 
1979 yılında. İhracatımız 2 milyar 261 milyon dolar 
civarında gerçekleşmiştir. 1979 ihracatı 1978'e naza
ran r/c 1,4 daha azdır. İhracatın miktar itibariyle 
azalışı ise c/c 22'dir 1979'da, 1978'e nazaran. Çünkü, 
1979'da eski beğenilmeyen hükümetlerden devranıl-
mış buğday yoktu, stoklar yoktu ve bütün övünme
lere rağmen gerçekten 1978 yılında ihracat artışı ko
nusunda; ihracatımız 2,2 milyar dolardır. 1976 ihra
catı da 1 milyar 960 milyon dolardır. 1977 ise 1 mil
yar 753 milyon dolardır. 

Demek ki, 1976 seviyesinden biraz daha yukarı
ya çıkabilmiş. Binaenaleyh, bununla milletçe övün
meyelim arkadaşlar. Bir meseleyi orta yere koyalım; 
ihracatımız fevkalade sıkıntılı bir durumda. Birtakım 
arkadaşlarımız «İhracatımızı geliştirmez bu tedbirler» 
dediler. Elbette sınırsız bir biçimde geliştirmez. İh
racatın gelişmesi için önce üretim lazım; ama bizim 
tedbirlerimizin içerisinde üretim artırıcı olanları da 
vardır. En azından, kurulu kapasiteyi daha yüksek 
seviyelerde çalıştıramazsaik, üretimi artıramazsa.k, ih
racatımızı da geliştirenleyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz sonra Tariş'te olanlar üzerinde görüşlerimi 

beyan edeceğim. Arkadaşlarımın hepsi Tariş'te olan
lar üzerinde çok konuştular; ama oraya gelmeden 

j evvel bir meseleyi daha huzurunuza getirmek istiyo
rum: 

Türkiye'nin iç piyasasında Ticaret Bakanlığını et
kili kılacak araçlardan en önemlisıi taban fiyatları 

I müessesesidir, destekleme alımları müessesesidir. Des-
j tekleme alımlarının iki senelik tatbikatı şu anda Tür-
I kiye'yi çok büyük sıkıntıların içine sokmuştur. Hadi-

selerin vaki olduğu günlerde bütün üreticiyi sıkıntı
ya sokmuştur da; ama şu anda Devleti sıkıntıya sok
muştur. Şu anda daha önce uygulanan taban fiyatla
rı politikası nedeniyle Türkiye'de, birçok maddeler
de varlık içerisinde darlık çekilmektedir. 1978 yılın
da buğdaya 3 lira verilmiştir, buğday 4 ay sonra 6 

I liraya çıkmıştır. 1978 yılında pamuğa 13 lira 75 ku-
I ruş civarında verilmiştir, 4 ay sonra pamuk fiyatları 
j Türkiye'de 26 liraya çıkmıştır. Ayçiçeğine 8,5 lira 
I verilmiştir 1978'de, 4 ay sonra ayçiçeği fiyatları 18 
I liraya çıkmıştır. 

I Tarım üreticisi senede bir defa üretim yapıyor. 
I Bütün yıl onu harcıyor. Sanayi üretimi yılın her ke-
I siminde kesiksiz devam ediyor. Taban fiyatları üze-
J Tinden malını satan vatandaşlar kimler?.. Borcu olan 
I köylü, dar gelirli köylü, fakir köylü. Ne zaman satı-
I yor?.. Haşatı takip eden ilk günlerde. Hangi fiyat 
I üzerinden?.. Taban fiyat seviyesinden. 4 ay sonra iki 
I misline çıkıyor ürünün fiyatı. Dizini dövüyor köylü 

ve fakir fukara büyük ölçüde eziliyor. 4 ay sonra ma-
I lını satan iki misli fiyata satıyor; taban fiyatlarına 
I malını satana karşılık 4 misli kazancı oluyor. Çün-
I kü, ilk taban fiyatlarının içerisinde maliyetler var, son 
I artışların içerisinde maliyetler ds yok. 4 defa fazla 
I para kazanıyor. Bu bir sosyal yara da meydana ge

tiriyor. Fakir köylü, «Benim fakir olmam mı kusur-
I dur? Bekletemiyorum malımı. Malını bekletebilen 
| benden 4 defa daha fazla para kazanıyor; ama onun 

alın teri benimkinden bir damla fazla değil ki..» di-
I yor. Bunun cevabını veremeyiz Devlet olarak. 

I Sadece bu mu mahzuru?.. Hayır, 1978'de bu du-
1 rumu gören köylü, özellikle varlıklı köylü malını elin-
j de bekletti. Terzisi, bakkalı kapitalini tarım ürünle-
I rina yatırdı. Nasıl olsa 4 ay beklettiğim zaman % 100 
I artacak, 100 bin liram varsa 209 bin lira olacak diye. 
I Şimdi Türkiye birtakım tarım ürünleri bakımından 
I stoklar ülkesidir; ama stokları çözemiyorsunuz. İh-
I raç edeceksiniz pamuğu, elinizde değil. Spekülatör-
I lerin elinde. İhraç edeceksiniz buğdayı, elinizde de-
I ğil, spekülatörlerin elinde ve siz, büyük ölçüde döviz 
I sıkıntısı çekiyorsunuz. Bu uygulamanın getirdiği za-
I rarları telafi etmek, yeniden-Devletin verdiği taban 
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fiyatlarını güvenilir fiyatlar haline getirmek için sa
nıyorum çok büyük müşkülât çekeceğiz. 

Bu noktada eğer izin verirseniz, taban fiyatları 
uygulamasında araç olarak kullanmış olduğumuz ta
rım - satış kooperatiflerin durumuna temas edece
ğim. 

Sadece iki kooperatifte olaylar vardır; arzu etme
diğimiz olaylar istemediğimiz olaylar. Biz geldiğimiz 
zaman koopretiflerin yönetimlerini değiştirdik. Bazı 
arkadaşlarımız «Efendim, seçilip de gelmiş olan he
yetleri değiştirdiniz.» dediler. Ben, Sayın Köprülü
lerin duymamasını isterdim bunu, çünkü onun de
ğiştirdiklerinin hepsi seçilip de gelen insanlardı. De
ğiştirdim; ama bakınız kooperatiflerin bazı nokta
lardaki durumlarını size rakamlarla ifade etmek is
tiyorum. Bana hak vereceğinizi ümit ediyorum. 

Tariş'ten başlayalım evvela, Tariş, 1977'de 395 
bin ton pamuk almış, 1978'de 284 bin ton almış, 1979 
da 224 bin ton almış. Hiç bir yeni yatırım yapmamış. 
Alımları da aşağıya doğru inmiş. 

İzin verirseniz Tariş'in personel durumuna da 
bir göz atalım : 

1977'de militanların doldurulduğu iddiası bulu
nan Tariş'te, 5 543 kişi çalışıyormuş. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — O tarihteki id
dialar sizin iddianız; Talât Asal'ın iddiası bizim de-
ğil. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Tamaim, tamam... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım rica edi
yorum-

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Sayın Bakanım da çok övünmüştü onunla; 
«Faşistleri temizliyorum» diye. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz de Uumumi Heye
te hitap edin lütfen. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — 1979'da 7 139 personel var. Personelde 1 596 
artış olmuş. Bu arada da 700 - 800 personel çıkarıl
mış, yerlerine yenileri alınmış. Bu personel, çalıştık
ları fabrikalarda Genel Müdürlük ile bütün ilişkisini 
kesmiş, Genel Müdürlüğe bilgi vermiyor. Genel Mü
dürlüğün burada sözü geçmiyor. Halbuki milyarlar 
yatırılmış bu fabrikalara. Herkes, her iktidar, bu fab
rikaları iyi çalıştırmak ister. İyi çahştırabilirse iyi ik
tidar yaptığını ancak kanıtlar ve vatandaşın karşısına 
oy almak için çıkar. Ben de aynı azimde idim; ama 
düşününüz, bütün sistem bozulmuş, kimse kimseyi 
dinlemiyor. Bir adam tayin ediyorlar, Tariş'te ada

mı, geliyor bir başka adam tabanca ile vuruyor: Öz
bek isminde birisi; ilk olay. Oturduğu yerde vuru
yor, bir başka işçi; «Hayır gelemezsiniz», diyor. On
dan sonra işletmelerde bir arama yapmaya kalkıyor
lar. Ne arıyor? Devlet silah arıyor. Peki, Devletin si
lah araması bu kadar zor mu? Bu kadar sıkıntılı bir 
şey mi değerli arkadaşlarım?... 

Sayın senatörler; 
Niçin silah arıyoruz? Anarşi olmasın, ölüm ol

masın, bu insanlar birbirlerini öldürmesinler diye si
lah arıyoruz. Peki, silah aramanın bütün işi durdura
cak kadar, fabrikaları kapatacak kadar etkisinin se
bebi nedir? Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. 
Demek ki, silah aranmasından gocunan bir kesim 
varsa fabrikada, fabrikada anarşist var demektir; 
ama bütün Senato olarak, Parlnıento olarak anarşi
den şikâyet ettiğimiz kadar hiç bir şeyden şikâyet et
miyoruz. Silah aramaktan dolayı bulunduğu işletme
lerde faaliyeti durdurmaya karşı ben, muhalefet gru
bu arkadaşlarımdan da en az bizim kadar kınama 
gelmesin; isterdim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onlar si
lahlıları korurlar. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ege. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ege, Ege; 

kendine gel.„ 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı.. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Bunu mutlaka yapmalıyız değerli arkadaşlarım. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Kendine gel 
Ege... 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, ben... 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Müzakere

lerin huzur içinde gitmesinden rahatsız mı oluyorsun? 
BAŞKAN — Ben ikaz ettim efendim, Sayın Sar

lıcalı. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne huzu

ru?.., 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ege. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dinliyoruz 

Hükümeti, sükûnetle... 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı; ben ikaz ettim rica 

ediyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sükûnet

le dinliyormuş... Tahrik edeceksiniz, ondan sonra sü
kûnetle dinliyormuş... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım; 
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Gerçekten, Türkiye'nin yeteri kadar yatırım yap
madığından hepimiz yakınıyoruz. Fabrikalarımızın 
çalışmadığından da yakınıyoruz; ama fabrikalarımı
zı çalıştırmayanlan kınamıyoruz. Türkiye'de haksız 
direniş yapan işçinin, ben yüzde yüz eminim ki, yüz
de doksan dokuzu gönülden değil, zordandır. Türk 
işçisi Türk malını tahrip etmez, milliyetçidir; ama 
içinde birkaç tane silahlı insan, ölüm korkusu, ölüm 
tehdidi yağdırmak suretiyle binlerce işçimizi işi dur
durmaya teşvik ederse, ekonomik tedbirler solda sı
fır kalır. Üretmeyen bir ekonomi yaşamaz. Geliniz, 
sizden bu konuda birlik, beralberlik istiyorum. Siyasi 
anlamda işi durduran işçilerin haJklıhğı yönünde tek 
kelime söylemeyelim.. Hatta muhalif, muvafık işçile
rimizi işe davet edelim. Bunlar büyük, milli değerler
dir. Kimin malı olursa olsun, sonuçta Türk ekonomi
sine katkıda bulunacak değerlerdir. Bu değerlerden 
faydalanmadığımız takdirde, yarınki Türkiye'yi bu
günden daha güzel yapamayız. Bu noktada sizi, ba
na yardımcı olmaya davet ediyorum. 

Biz, kıyım yapmıyoruz değerli arkadaşlarım; ama 
şunu kesimlikle ifade etmek istiyorum ki; milli değer
leri atalete sevk eden, milli değerleri tahrip eden, tah
rip etmeye sebep olan kimseleri de affetmeyeceğiz. 
Bunlar çok azınlıktadır; işçilerin arasında çok azın
lıktadır. Bunları affetmediğimiz zaman, bilmenizi is
tiyorum ki, anarşinin yüzde ellisinin önüne geçmişiz-
dir, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakikanız var, 
ona göre ayarlamanızı rica edeceğim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Zamanım çok smırlıymış. 

Değerli arkadaşlarım; 

Benim bir başka sıkıntım daha var. Bu koopera
tifler üreticilerden mal alıyorlar. Aldıkları malın en 
az dörtte birini veyahut üçte birini ücret olarak işçi
lere geri veriyoruz. Şu artmış, şişkin kadrolar ve yeni 
Hükümete geldiğimiz sıralarda, «Yeni Hükümet ge
liyor, bu şişkin kadroları tasfiye eder» düşüncesiyle 
yeniden yapılmış toplu sözleşme ekleri Türk ekono
misini bu noktada çıkmaza götürüyor. 300 milyon li
ralık yapağı alan, tiftik alan bir kooperatif, 125 mil
yon lirasını bugün kendi işçisine veriyor, İşletme mas
rafı değil, işçi ücreti olarak veriyor. Aynı koopera
tif üç sene evvel 10 milyon lira veriyormuş; 127 mil
yona çıkmış yirmi bir ayda bunun masrafı. Bu kim
seleri burada tutunuz, diyebilecek misiniz bana de
ğer i arkadaşlarım? Elbette bir kısmını çıkaracağız. 
Bir kısmını çıkardığımız kimseler, emin olunuz, ora-
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da bulunmaktan çok daha faydalı olacaktır. Milyar
larca lira veriyoruz ve onların diğer işçileri çalıştır
madıklarından dolayı da milyarlar kaybediyoruz. Bu 
kaybettiğimiz ve verdiğimiz milyarları üst üste koy
duğumuz zaman, birkaç sene içerisinde bu kimseler 
gerçek manasıyla Türkiye'de iş sahibi olabilecekler
dir. Bugün iş sahibi sayılmazlar. Bugün hizmet gör
meden, alın teri dökmeden para kazanıp, karşılıksız, -
pazarda hizmeti ve malı olmadan karşılıksız pazara 
giren kimseler halindedir. Enflasyonun kökeninde de 
bir ölçüde bu yatmaktadır. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Biz de 
onu söylüyoruz Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın Dayı, rica 
ederim; oturduğunuz yerden konuşmayın. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — «Kadro 
fazlası var» diyorsunuz; ama buna rağmen işçi çı
karıp Tariş'e 200 kadar işçi alıyorsunuz... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım; işçi alınıyor. Onu izah 
edeyim. Açıktan işçi alınmıyor. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı rica ede
ceğim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la)— Daha önce hiç kusuru yokken, suçu yokken, 
«Milliyetçidir» denilmiş, «Bizden değildir» denilmiş, 
atılmış; onları alıyorum. Alıyorum... (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunu, adalet duygusu içerisinde yapıyorum ve çok 
azdır sayısı. Aldıklarımın sayısı çök azdır, atılanların 
sayısı çok daha fazladır. Gitmişler, başka yerde iş 
bulmuşlar, bana müracaat edenler çok değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kadro fazlalarının ekonomimize büyük zararı var

dır. Bu konu tartışma konusu yapılmamalıdır. Aya
ğımız yorganımızdan çok dışarıya çıkmıştır. Ekono
mimizin taşıyamayacağı kadar yük yüklenmiştir eko
nominin omuzlarına. Başka türlü ekonomiyi yeniden 
dengesine oturtmak mümkün değildir. Sadece dünya 
ekonomisindeki dengelerin bozulması değil, Türk 
ekonomisinde kendi içerisinde bütün dengeler de bo
zulmuş. Bunları yeniden rayına oturtmak ancak is
tikrada mümkündür. Bizim yaptığımız da, istikrarı 
hedef alarak oraya ulaşmak için yapılan gayretlerden 
ibarettir, 

BAŞKAN — Bu arada bir soru var, onu da oku
yayım Sayın Bakan. 
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Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasma delaletlerinizi rica ederim. 
Aydın 

Metin Taş 

«Tariş ortaklarına pamuk, üzüm, incir ve zeytin
yağı satışlarından doğan fiiyat farklarının ödenmesi 
düşünülüyor mu?» 

BAŞKAN — «Evet» veya «Hayır» şekiinde ce
vap verebilirsiniz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bir hu
susu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Edemezsiniz efendim. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Şimdilik düşünmüyoruz Sayın Başkan. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Bakana konu

nun önemi bakımından 15 dakika bir zaman verilme
sinin Genel Kurulun oyuna arz edilmesini istirham 
ediyorum. Geçen sene olmuştu. 

BAŞKAN — Geçen sene oldu, bu sene olmaması 
temennisi beyan edildi Danışma Kurulunda. Zatıâli-
niz de vardınız. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Ama alınan tedbirler 
bakımından Sayın Bakanın açıklamada bulunması 
için 15 dakika Sayın Başkanım... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Sayın Başkanım, zamanım bitti mi?,. Arkadaş
larımın üzerinde durdukları bazı noktalar var.. 

BAŞKAN — Çok kısa, 5 dakikayı geçmemek üze
re rica edeyim. İstirham ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Kısa kısa cevap arz etmek istiyorum. 

Sayın Cemal Örgen, «Gübre yerine, gübre ham
maddesi ithali yoluna gidilmesi doğru olur» dediler. 

Uygulamamız aynen böyledir. Mümkün olduğu 
kadar Türkiye'deki kapasiteleri çalıştırarak, onların 
yapacağı mamulleri Türkiye'de kullanmak istiyoruz. 
Bunu sadece gübre için değil, petrol için de aynı şe
kilde yapıyoruz. Belki petrol sıkıntımızı şu günlerde 
sıfıra indirebilecek imkânlarımız vardır; ama spot 
alımlara gitmek, hazır mal alımlarına gitmek zorun
da kalarak ancak bunu yapabiliriz. Direniyoruz; spot 
alımlardan, hazır mal alımlarından kaçmıyoruz. Mev
cut rafinerileri tam kapasiteyle çalışır hale getirme 
gayreti içerisindeyiz. 

Sayın Sarlıcalı, «İnracatın artışı için her şeyden 
evvel üretim artırılmalıdır» dediler. Katılıyorum, fev
kalade doğrudur, biz de onun gayreti içerisindeyiz. 

Teminatların özel sektörde indirilmesi, kamu sek
töründe fc 10 ithalat ikame edilmesi konularında 
Adalet Partisinin özel sektörcülüğü tenkit edilmek 
isteniyor. Ayrıca, bir de kontrol sisteminin, fiyatların 
serbest bırakılmasının arkadaşlarımızda büyük bir 
tedirginlik uyandırdığını görüyorum; «Bırakılmama
lıydı, yanlıştır, hatalıdır» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 

önce, son iki sene içerisinde fiyat kontrellerinin 
Türkiye'ye ne sağladığını düşünelim. Belli mallara 
belli fiyatlar konulmuştur. O mallar belli yerlerde, 
belli fiyatlardan satılmıştır. Bütün vatan sathında da 
karaborsa fiyatanyla satılmıştır. Karaborsa fiyatlarıy
la satılmıştır. Karaborsa fiyatlarıyla satılan malların 
faturaları tespit edilen fiyatlar üzerinden kesilmiştir. 
Tüccarın, esnafın kârına intikal etmemiştir, ettirile
memiştir ve birçok namuslu tüccar, vergi kaçırmayı 
istemeyen bir işadamı dahi vergi kaçakçılığına teşvik 
edilmiştir. Sonuç, vergilerin azalması olmuştur. 

Fiyat kontrolü politikası gelişmiş ülkelerde var
dır; ama gelişmiş ülkelerde polisiye tedbirlerle fiyat 
kontrol edilmez. Belli fiyatlar alınmıştır, belli hede
fin üzerine fiyat çıktığı vakit dışarıdan ithalat yapı
la". Belli hedefin altına indiği zaman fiyat, devlet 
alımlara başlar. Suni olarak fiyat kontrolünün bir 
tek faydası vardır; vatandaş rahatlar. Radyoda söy
lersiniz «8 teneke yağ yakalandı filan bakkalda...» 
Eğer 8 teneke yağın Türk ekonomisi içerisindeki an
lamını bilmeyen, ekonomik görüşü olmayan bir va
tandaş onu dinlerse, «Yaşasın bizim hükümet kont
rol yapıyor» der, bir rahatlığa kavuşur; ama sonuç 
sıfırdır. Nitekim yağ konusunda 1979 yılında 94 bin 
ton yağ Türkiye'ye ithal edilmiştir. Türkiye'nin ihti
yacı da, açığı da 94 bin ton yağdır; ama Türkiye'de 
yağ hiç bir zaman bulunmamıştır. Belli kooperatif
lerde bulunmuştur, o kooperatiflere yakın olan kim
seler faydalanabilmiştir; vatandaş kitlesi yağı kara
borsadan almıştır. Halbuki, Türkiye'nin yağ ihtiyacı 
sadece o kadardır. Kontrol daha ileriye götürülmüş, 
ticareti belli kanallara sevk etmek arzusu doğmuş, 
birtakım kooperatifler desteklenmiş, belediyelerde sa-
italım denilmiş; ama ne belediyelerde satılan malların 
karaborsası bitmiş, ne kooperatiflerde satılan malla
rın karaborsası bitmiş; birtakım uydurma koopera
tifler kurulmuş, Ticaret Bakanlığında tescili olmayan 
birtakım kooperatifler yağ satmış. Onları tespit et
tik. Ne olmuş?.. Kendi kendine çarpıtmış ekonomi. 

Binaenaleyh, ekonominin en iyi fiyat kontrolü, 
ekonomik kaidelere uygun kontroldür; ama bunun 

53S — 
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ötesinde «Ben karaborsacının tepesine balyoz gibi 
ineceğim» diye bar bar bağırırsanız hiç bir şey olmaz 
arkadaşlar. Bağırılmıştır; ama hiç bir sonuç alınma
mıştır. Et, kilo olarak büyük müesseselere... Ticaret 
Bakanlığı gibi, Maliye. Bakanlığı gibi Bakanlıklar sö
zünü geçirebilir; bir ölçüde geçirebilir. 

Bu tür denetimi de biz hâlâ sürdürmekteyiz. Çok 
etkili olmayacak. Aslında şu anda fiyatlar yükseli
yor, «Niçin yükseliyor, niçin denetim yapılmıyor?..» 
deniyor. Şu anda birtakım fiyatlar yükselecek. Bir
çok sebebi var. Bir defa, kar kış ortalığı kapamış, 
nakliyat güçlükleri var. Yeteri kadar daha henüz 
mazotumuz yok. Bunun ötesinde piyasada yeteri ka
dar mal yok. Bunun ötesinde bir devalüasyon yapıl
mış. Belli mallara birtakım zamlar da getirilmiş. Eko
nomi yeni bir denge araştırması içerisinde. «Efendim, 
artık bu zamlar geldi, tutalım fiyatları, fiyatlar yük
selmesin, fiyatlar dursun...» Aslında ekonomide fi
yatların durması diye bir şey yoktur. Sanıyorum, va
tandaşa da yanlış imaj veriyoruz. Biz bu tedbirleri 
alacağız, fiyatlar duracak, olduğu yerde kalacak... Fi
yatları olduğu yerde kalan ekonomi, gelîşemeyen 
ekonomidir, dünyanın hiç bir yerinde gelişmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsamaha payını 'kul
landınız. Rica ediyorum bağlayınız. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
—• Bağlıyorum. 

İthalatta af konusundan Sayın Sariıca'lı rahatsız 
olmuş. Kanaatimce rahatsız olunacak bir şey yoktur. 
1977 - 1979 yılları arasında Türkiye gümrüklerine ge
tirilip de, çeşitli sebeplerle gümrüklerden çekileme
yen; ama bizim ithalat listelerimizde mevcut olan 
malların çekimi serbest bırakılmıştır. Yani, ithalat lis
telerimizde mevcut olan mal demek, Türk ekonomi
sinin o mala ihtiyacı var demektir. Ekonominin ihti
yacı bulunan mallar gümrüklerde duruyor, siz diyor
sunuz ki, «Efendim, zamanında çekmediniz. Günü 
geçti, çekemezsiniz artık...» Bunu anlamsız bulduk 
onun için getiriyoruz. Ekonomiye mal kazandırmak 
için getiriyoruz. İthal malına ihtiyacımız olduğu için 
yaptık bunu. Bunu ekonominin hiç ihtiyacı bulunma
yan lüks mallar için yapmadık. Sayın Sarlıcalı'nın 
müsterih olmasını diliyorum. 

Sayın Cantürk'ün konuşmasına teşekkür ediyo
rum. Bize her yönden ışık tuttular. Bazı noktalarına 
kısaca cevap arz etmek istiyorum. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
15 dakika ilave mi ettiniz?.. 
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BAŞKAN — 15 dakika ilave etmedim efendim. 
Başkalarına verdiğim kadar müsamaha payı tanıdım; 
15 dakika olmadı efendim. 

Sayın Bakan, müşkül vaziyette bırakmayın rica 
edeceğim. Çok kısa olsun. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Firintaş konusunda, bu vasıtaların Et ve Balık Ku
rumu tarafından kullanılır hale getirilmesi hususunda
ki çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Bütün suallere cevap verme imkânım yok. Sayın 
Başkanımı da güç durumda bırakmak istemiyorum; 
ama cevap arz etmediğim hususlarda arkadaşlarım 
söylediklerinin önemsiz olduklarına kanaat getirerek 
bana kırılmasınlar. Benim için hepsi ayrı ayrı değer 
taşıyor. Söylenenlerden Bakanlığımızın bütçe uygula-

i masında fevkalade büyük istifadeler sağlayacağız. 

Bu nedenle önce Bakanlığımız bütçesinde fikir 
serdeden sayın senatörlere, Sayın Başkanım zatıâlini-
ze ve bütün Senatoya saygılarımı sunuyorum ve Büt-

j cenin Memleketimiz ve Milletimiz için hayırlı olma-
j sini diliyorum. (AP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve MB 

Grubu sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kitaplı, buyurunuz. 

DOC-AN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
i Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
j Bu kısa zaman içinde konuşmamı alışmadığımız 
i bir tarzda yürüteceğim. Çünkü, son zamanlarda alı-
I nan ekonomik tedbir sebebiyle çeşitli mahafilin çok 
j değişik beyanları oldu. Herkesin kafasında bir istif-
j ham; sanki Türkiye'de yakın tarihte, hatta çok yakın 
J tarihte, iki sene içinde ilk defa alınan bu kabil eko-
| nomik tedbirmiş gibi... Daha dün bu ekonomik ted

birleri tenkit eden arkadaşlarımız iki defa tekrarla
dılar bunu; sadece devalüasyon olarak değil, zamla
rıyla birlikte. Ama ne oldu?.. Kendi devrelerinde bi-

| rincisi muvaffak olmadığı için, ikincisini tekrarladı-
ı 1ar. E; ama ne oldu?.. İyi tedbir alamadıkları için 
j ikincisi de muvaffak olamadı. Üçüncüsünü biz tek

rarladık. 

Şimdi, bu tenkitleri içinde öyle çelişkiler var ki, 
aklıma gelenleri size aktarmaya çalışacağım; yarın, 
öbür gün münakaşalarımızın devamında belki bunlar 
vuzuha varır diye. Ben ki, senelerce bürokrasinin 
içinde bulundum, bir nebze ekonomi tahsil ettim, mil
letvekilliği yaptım birkaç devre, buraya intikal ettim. 
Benim kafamda bu istifham var. 

Şimdi bakın, bir arkadaşımız çıkıyor buraya, di
yor ki, «Tediye açığına dayıyorsunuz bu işi, tediye 
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bilançosu açığına. E, tediye bilançosu açığı 1965 -
1969 devresinde de vardı, o zaman niye bu tedbirleri 
almadınız?.» E, şimdi bu sual mi?.. Bunu diyen bir 
büyük parti grubunun sözcüsü. 

Tediye bilançosu açığı vardı diye bunlar yapılmaz. 
O zaman gereği yoktu da onun için yapılmadı. Zira, 
planlar tetkik edilirse Türkiye'nin çok seneler daha 
tediye bilançosu açığıyla malul olacağı belli. Gizli de
ğil, bu yazılmış. Hem sizin tarafınızdan yapılan pla
na yazılmış, hem bizim tarafımızdan yapılan plana 
yazılmış. . 

Şimdi, çıkıyor bir arkadaşımız «E, 1977'de...,> 
bundan oraya atlayarak, «tflas etmiş ekonomi almış
tık...» 1977*de iflas etmiş ekonomi almıştınız da iki 
yıl bu memleketi nasıl idare ettiniz, hem de muvaf
fak olmamış tedbirlerle?.. 

Yine tuhaf laflar edilmeye başlandı; «Efendim, 
tümüyle özel kesime devrettiniz meseleyi...». 

insaf edin arkadaşlar. Sosyalist Enternasyonelin 
toplandığı bugünlerde söylüyorum; o konferansa iş
tirak eden sosyalist memleketlerin hangisinde devlet 
Türkiye kadar ekonomiye müdahale eder?.. Tedbir
leriyle müdahale eder, müesseseleriyle müdahale 
eder?.. Zaten Türkiye büyük ölçüde kamu teşebbüs
leriyle ekonominin içindedir. Türkiye'de üretilen ana
malların hâkimiyeti kamu kesiminin elindedir. Sü-
rnerbank'ın elindedir, Etibank'ın elindedir; sayın 127 
tane İktisadi Devlet Teşekkülünü. Bir zamanlar 
özendiğimiz İsveç'te var mı bu? Var mı Batı Alman
ya'da böyle bir şey?.. E, pür özel kesim, kapitalist 
özel kesim, diye tabir... E, bunun karşılığı kapitalist 
devlet... 

Bunlar çok konuşuldu. Türkiye ile ilgisi olmayan 
meseleler. Zaten Türkiye'nin modeli Anayasada çi
zilmiş; karma ekonomiye dayalı sosyal devlet. «Efen
dim, bu tedbirlerin içinde sosyal ağırlık azdır, çok
tur...» E, o bizim görüşlerimize göre değişecek za
ten. Hepimiz aynı şeyi görürsek aramızda ekonomik 
görüş bakımından ne fark olur?.. 

Şimdi bir taraftan da hep söylüyorsunuz, «Efen
dim, Adalet Partisi IMF'e». moderncesi «(Ay Em 
Ef) e teslim olmuş...» Bir taraftan da çıkıyorsunuz., 
buna diyorsunuz ki, «Yahu buna IMF'de şaşırdı...» 
Eğer IMF şaşırdıysa teslim olmadık demek ki... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir). — Ayaklarınızla 
bağlandınız. O ellerinizi istedi, siz ayaklarınızla bağlan
dınız. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar; 

Aslında dedim ya konuşmamı değişik dallarda yü
rüteceğim diye; kafama takılan istifhamları söylüyo
rum. Esasen benim sıkıntım vardı, o mevzuya gele
cektim, yine geleceğim inşallah yetişebilir sem. 

Efendim, diyorlar ki, «Tarım kesiminden yapıla
cak ihracattan fon ayrılıyor. Bu bir nevi tarım üreti
cisinden alınacak vergidir.» E, bu fon yeni değilki, 
bu fon var zaten. Hatta bu yığılan fonu kapışmak 
için, bu sefer İzmir'e gittiğimde bankalar birbirini 
yiyordu; İhracatçılar Birliğinde biriken bu fonu ka
pışmak için. Evet, bir soruverin. 

«Efendim» dedi bir arkadaşımız; «Birdenbire 
buzdolabı, televizyon bilmem 19 binden 29 bine, ora
dan 39 bine çıktı...» 

Arkadaşlar; 
Televizyon 7 bin liradan 29 bin liraya Cumhuri

yet Halk Partisi iktidarı zamanında çıktı. Başımdan 
geçeni anlatayım size. 

Ben buradan önseçime gittiğim zaman beledi
yenin bir yerinde kalıyordum. Bir arkadaşıma dedim, 
buzdolabı gönder. Dedi ki, «Yeni oldu 14 bin lira...» 
Gönderdi, 14 bin liraya aldım. Aradan ya 10 gün 
geçti ya 15 gün geçti, dedi ki, «29 bin lira oldu buz
dolabı...» Eh, Allah razı olsun 15 bin lira da kâr ettik 
dedik. Başımdan geçen mesele. Yahut 26 bin lira ol
du da, televizyon 29 bin lira oldu. Yani, bunları, da
ha dün başımızdan geçenleri burada başka türlü söy
lemenin mânası yok. Bugün de 39 bin lira oldu. İyi 
mi oldu?... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Kötü oldu. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Kötü mü, iyi 
mi oldu, ileride tekrar müakaşa edeceğiz. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Efendim, tabii 

çok var bu çelişkiler de, şimdi asıl meseleye girece
ğim, beni üzen meseleye. 

Yıllarımı verdim, hâlâ heyecanını duyarım, hâlâ 
kendimi orada farz ederim; kooperatifçiyim ben. 
1974 yılında grup adına Mecliste ve aynı yıl Bütçe 
Komisyonunda şöyle söyledim, bugünkü gibi hatırlı
yorum : Gelin, kooperatiflere politikayı sokmayın, 
kooperatifleri politikada araç olarak kullanmak baş
ka şeydir, kooperatifte politika yapmak başka şey
dir. Gelin, bu müesseselere politikayı sokmayın... Ka
nunun size verdiği ufacık tutamaktan Devlet olarak 
çiftçinin malına tasallut etmişsin zaten ve onu o ka
dar istismar etmeyin. Nedir Tariş bugün, nedir Çuko-
birlik bugün, nedir Ant - Birlik bugün? Kimin bu? 
Niye bunun kavgası burada yapılıyor? Zavallı sahi-
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binin sesi çıkmadığı için. Sahibi çiftçi bunun. Bin
mişiz tepesine, ürettiği, biriktirdiği imkânlarla kurdu
ğu müesseseleri başkalarına paylaştırıyoruz. Bugün 
Tariş'in iplik fabrikasında 30 bin lira alan adam var
mış... Onun ortağı acaba senede 30 bin lira gelire 
sahip mi? Ne hakkımız var? Kendisinin düşüncesi
nin dışındaki insanları oraya yığmaya ne hakkımız 
var? Seçilmiş, onlar tarafından beğenilmiş, usulüne 
göre seçilmiş insanları orada almaya ne hakkımız 
var?.. 

1974'te bunu söyledim ben ve ilave ettim, Baka
na hitaben ilave ettim sonradan bizim Hükümet ku
rulduğu zaman. Bunları tashih etmek zorundasınız 
Sayın Bakan, bunları tashih etmek zorundasınız... 

Aynı şey Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir
liğinde oldu. Ne yapmışlardı o arkadaşlar? İçimde 
yaradır; burada anlatmak zorundayım. Ben bir za
manlar başmüfettiştim. O tahkikatı yöneten müfet
tişi bir tesadüf gördüm ve müfettişliğim adına hicap 
duydum. Olmaz böyle şey arkadaşlar. Yapmayalım. 
Türkiye'de bir kooperatifçilik hareketi vardı. Bunu 
1973'ten bu yana, 1974'ten bu yana frenledik mi di
yeyim, dejenere ettik mi diyeyirrî yazık ettik. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen bağ
layın. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bağlıyorum. 
Bir tarafta yüklendik ne hikmetse Planlamada; 

bir zamanlar Planlamaya da anlatamadık, bir Köy -
Koop'a, köy kalkınma kooperatiflerine. Hazırlıklı 
değil, teşkilatlı değil, bilgili memuru yok. Devletin 
kaynaklarını hababam aktardık. Sonra ne gördük? 
Yolda bir yığın içinde inek olmayan ahırlar veya 
içinde kimse olmayan konserve bilmem neleri. İçin
de hiç mi yok? Olanlar da kâfi değil. Çünkü Dev
lette onları yönetecek, onlara projeler yapacak kad
ro yok evvela. 

Sonra ne oldu gördük. Orada politika yapalım 
derken, daha doğrusu o kooperatiflerle politika ya
palım derken elimizden kaçtı, Devletin de imkânla
rını alıp götürdü. İmkânlar derken yüz milyonları 
alıp götürdü. Bir gün elbet bunların hesabı sorulacak. 

Onun için meselelerin üzerine suhuletle gidelim, 
meselelerin üzerine aslını kaybetmeden gidelim. Baş
kasının malının sırtından siyasi neticeler çıkarmaya 
çalışmayalım. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bu heyecanı

mı bağışlayın. Bu bütçenin kooperatifçilere, Ticaret 
Bakanlığı müntesiplerine ve bahusus milletimize, eko

nomimize faydalı olmasına diler, hepinizi saygı ile 
selamlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ticaret Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesi üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 150 658 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-
tir.: ' 

111 Dış ticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 268 319 0,00 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul eddl-
tir, 

112 İç ticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 165 402 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 88 534 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-
tir. 

Ticaret Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesi üzerinde
ki görüşmeler tamamlanmış ve bütçe kabul edilmiş
tir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğü Bütçe Kanunu Tasarısının açık oylamasına 140 
sayın üye iştirak etmiş; 109 kabul, 30 ret, 1 çekin-
ser oyu kullanılmış, tasarı kabul edilmiştir. 

D) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1980 mali yılı 

Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Hükümet ve komisyon yerlerini alsınlar. 
Hükümet ve komisyon hazır. 
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Müzakerelere başlıyoruz. 
Bütçe üzerinde grupları ve şahısları adına söz 

alan sayın üyeleri takdim ediyorum: 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Fevzi Ergün, 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilmiş Üyeler Grubu adına 
Sayın Halil Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Muharrem Bartın, Milli Birlik Grubu 
adına Sayın Sami Küçük. 

Sayın İldan, Sayın Çalış, Sayın Ege, Sayın Oğuz 
şahısları adına söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Fevzi Ergun, 
buyurunuz.. 

Süreniz 30 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA FEVZİ ERGUN (Kütah

ya) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Çalışma Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesile ile Grubum 
ve şahsım adına hepinizi saygı ile selamlarım. 

Malumları olduğu üzere Çalışma Bakanlığı çalış
ma hayatının düzenlenmesi, çalışma barışının tesisi 
ve çalışanların hayat standardım artıracak bir iş ha
yatının düzenlenmesi ile görevli kılınmıştır. 

Bu kadar önemli görevleri yüklenmiş bulunan 
Bakanlığın geçmişte başarılı hizmetleri olduğu bilin
mekle birlikte, yakın zamanımıza kadar Türk çalış
ma hayatı gerek çalışanlar açısından, gerekse ekono
mik gelişme açısından başarılı bir maziye sahiptir. 

1977 senesi sonuna kadar ülkemizde işçi - işve
ren münasebetleri toplumumuzu ve ekonomiyi rahat
sız edecek, milletçe bizleri tedirgin edecek kavgalara 
sahne olmamış, geçmişteki bu süre içinde gerçekten 
çalışanların hayat düzeyinde büyük gelişmeler yapı
larak işçilerimiz Batının ve demokratik sistemdeki 
bütün işçi haklarından nasiplerini almışlardır. 

Geçmişteki bu uygulamalar da göstermektedir ki, 
işçilerimiz ve Türk toplumu, kendisine verilen bu 
haklarden en akılcı bir biçimde yararlanarak hem 
milli ekonomiyi geliştirmişler, hem de çalışanların 
hayat standartlarında büyük ölçüde artış olmuştur. 

Esasen milletlerin refah ve huzur içinde yaşama
larının en asgari şartı o ülkede çalışma barışının sağ
lıklı bir düzeyde bulunmasına bağlıdır. 

Değerli senatörler; 
Geçen 22 aylık iktidarın döneminde çalışma ba

rışının bozulması için Çalışma Bakanlığı âdeta ken
dini görevli telakki etmiştir. 

Bu dönem içinde Bakanlık, yıllarını Bakanlık 
hizmetine vermiş memurları görevden alıp, birtakım 

derneklerin baskı ve tavsiyeleri ile hem yurt içi kad
rolarını, hem de yurt dışı kadrolarını dernek militan
larına teslim etmiştir. 

Anayasamıza göre çalışma barışını tesis etmekle 
görevli olan Bakanlık, işçi ve işveren arasında ger
çek bir Devlet tarafsızlığı ile uygulama yapması ge
rekirken kendisini, İM - DER (İş Müfettişleri Der
neği), YİS - DER (Yurt Dışı İşçi Sorunları Derne
ği), MEM - DER, TÜM - DER ve DİSK gibi ne 
olduğu malum olan dernek ve sendikaların etki 
alanı içine sokarak çalışan işçilerine korku veren 
bir karakol durumuna gelmiştir. İki ayı aşkın yeni 
hükümet döneminde dahi bakanlığın çalışma barışını 
korumaktaki etkinliği geçmişteki militanlaşan kadro
ların faaliyetleri yüzünden henüz tam manasıyla tees
süs edememiştir, edilmesine çalışılmakladır. 

Hemen hemen bütün siyasilerin ittifak ettiği okul, 
cami ve kışla nasıl politik amaçlar dışında tutulması 
gerekli ise, özellikle işçi - işveren münasebetleri ile 

l çalışma barışını tesis etmekle görevli Bakanlığın kad-
I roları da politik hesapların üstüne çıkılarak ele alın-
I malıdır. Sayın Bakandan bu hususta daha süratli ve 
. aktif davranmasını bekliyoruz. 
! Sayın senatörler; 

Geçmişle Bakanlığın işyeri yetki tespitinde ne ka-
\ dar CHP ile içice bir çalışma yaptığı son CHP Ku-
; rultaymda Sayın Genel Sekreter Üstündağ'm konuş

malarında açığa vurulmuştur. Diğer taraftan bu Ba
kanlığa bağlı iş müfettişleri kendilerini Devletin mü
fettişi olduklarını unutarak belli siyasi amaçlı birer 
dernek ve sendikanın taraflısı gibi açık beyan ve dav
ranışlarda bulundukları kendi mecmualarındaki yazı 
ve beyanlarında açıkça ortadadır. Bu müfettiş kad-

s rosuyla Bakanlığın çalışma barışını nasıl sağlayacağı, 
; işyerlerini nasıl denetleyeceği, yetki tensiplerini hakça 

nasıl tespit edeceğini takdirlerinize bırakıyorum. 

Esasen 22 aylık CHP iktidarı döneminde Devle
tin müfettişi olma iddiasında olup dernekçiliğe itibar 
etmeyen müfettişlerin büyük bir kısmı sürülmüşler 
ve bunlardan 155 tanesinin müfettişlikleri düzmece 
sebeplerle ellerinden alınmıştır. Bizce Bakanlığın Ana
yasaya göre hizmetlerini yerine getirebilmesi için 
herşeyden önce bünyesindeki dernekçilerden kendisi
ni arındırması gereklidir. 

Değerli senatörler; 
Bakanlıktaki militanlaşma sadece bu kadarla kal

mayıp halen birbuçuk milyon yurt dışındaki işçimize 
hizmet götüren yurtdışı teşkilatında yıllarca emek ve
rerek ihtisaslaşan elemanlar bir kalemde 30 - 40 ki-
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silik gruplar halinde âdeta baskın usulüyle görevle- | 
rinden alınarak yurt içine tayin edilmişlerdir. Sa
vurganlık iddiasıyla merkeze çekilen bu elemanların 
yerine sekiz ayda üç imtihan açarak yurt dışı teşki- | 
la'tını YİS - DER denilen ve yurt dışında aşırı der
nekler paralelinde işbirliği yapabilen bir derneğin 
sevk ve idaresine teslim etmiştir. 

Bu dönemde yurt dışına tayin edilen elemanlar 
hakkında herhangi bir milli güvenlik soruşturması 
yapılmamıştır. Nitekim, yurt dışına tayin edilmiş 
olan bu kimselerin alınması hakkında büyük elçiler
den, belli yerlerden ikazlar yapılmış; fakat bu ikaz
lar maalesef o Bakanlık döneminde herhangi bir iş
leme tabi tutulmamıştır. 

Sayın senatörler; 
Kanaatimizce bu iktidar döneminde ilk yapılacak 

iş Çalışma Bakanlığının kanunlar çerçevesinde çalı
şarak, ülkede çalışma barışını sağlayacak bir icraata 
yöneltilmesi olacaktır. Ayrıca toplumda işçi - işveren 
ilişkilerinin çatışma noktasından uzaklaştırılarak 
emek - sermaye işbirliğini ülkenin ihtiyaç duyduğu 
huzur ve kalkınma hedeflerine yöneltecek şekilde ge
liştirilmesini beklemekteyiz. Buna göre Milletimizin 
ve çalışanların beklediği aşağıdaki işlerin ve kanun
ların çıkarılması ve halledilmesini bu bütçe dönemin
de beklemekteyiz ve başarılacağına da inanmaktayız. 
Bunlar : 

Tarım ve Orman İş Kanununun çıkarılması bu ] 
Kanunla özellikle ülkemizdeki 8 milyona yaklaşan 
bir nüfusumuzu ilgilendiren çalışma hayatını bir dü
zene sokmuş olacağız. Bu hizmetin yerine getirilmesi 
yılların ihmalinin ortadan kalkmasına meydan vere
cektir. 

Kapıcıların çalışma hayatına ilişkin problemlerin | 
halledilmesini sağlayacak kanun ve mevzuatın uygu
lamaya imkân verecek şekilde çıkarılması, özellikle 
son 1Q yılın büyük şehirlerde ortaya çıkan apartman 
sahibi - kapıcı ilişkisinin ortaya çıkarmış olduğu hu
kuki ihtilafları da halletmiş olacaktır. 

İşsizlik problemi bugüne kadarki bütün hükümet
leri meşgul ettiği gibi, sosyal hayatta da çeşitli prob
lemlerin çıkmasına söbep olmuştur. Bugün Batı ül
kelerinin hemen hemen hepsinde işsizlik devletin gü
venliği altında kontrol edilmekte, işsiz kalan kişilere 
insan gibi yaşayabilecekleri ve tekrar iş bulabilecek
leri ortamın sağlanması ile yani işsizlik sigortası ile 
halledilmiş bulunmaktadır. Bu hükümetten beklediği
miz ülkemizdeki işsizlik problemi karşısında işsizlik 1 

sigortasının uygulamaya sokulmasını sağlayacak ge
lişmeleri gerçekleştirmesidir. 

Kıdem tazminatı uygulamasından doğan aksak
lıkların daha büyük boyutlara varmadan işçi ve iş
veren menfaatlerini gözönünde bulundurarak halle
dilmesi ülkemizde çalışma hayatının iyileştirilmesi 
açısından olumlu bir adım olacaktır. 

İşyeri barışının sağlanmasında yetkili sendikanın 
tespitine açıklık getirecek kanuni dayanakların bir 
an evvel çıkarılması ülkemizdeki güçlü sendikacılık 
anlayışı açısından önemli bir adım olacaktır. 

İşyeri teftiş hizmetlerinin çalışan ve çalıştıranlar 
ile ülke ekonomisinin yararları gözönünde bulunduru
larak belli bir program içinde uygulanmasının sağ
lanmasını temin edecek yasa ve uygulamayı bu Hü
kümetten gerçekleştirmesini bu dönemde beklemek
teyiz. 

İşçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin iş kazaları
nı azaltıcı ve meslek hastalıklarından, çalışanların en 
az zarar göreceği şekilde çağın gereklerine göre yeni
den düzenlenmesi gereklidir. 

İş ve işçi bulma hizmetlerinin bütün vatandaşları
mıza eşit, adil ve işyeri isteklerini en hızlı şekilde ce
vaplandıracak şekilde uygulanmasının gerçekleştiril
mesi için gerekli teşkilatlandırmaya önem verilmesi 
ve uygulamaya sokulması lazımdır. 

İşyerinde mesleki eğitime önem verilerek, özellik
le ülkenin kritik insangücü planlamasında ihtiyaç du
yulan eleman yetiştirilmesine ve bu konuda uygulama 
ve pratiğe önem veren programlar geliştirilmesine 
ağırlık verilmesi. Bu arada çırak, kalfa ve usta hiz
met içi eğitimlerinin yukarıdaki programlar doğrultu
sunda geliştirilmesi için Çalışma Bakanlığına düşen 
görevlerin diğer bakanlıklarla en iyi işbirliği içinde 
geliştirilmesine de önem verilmesinde fayda mütalaa 
edilmektedir. 

1973 petrol krizinden sonra İslam ülkelerine gi
den İşçilerimizin işgücü ve sosyal güvenlik haklarının 
ikili anlaşmalarla güvenlik altına alınması ve İslam 
ülkelerinde Türk müteşebbislerinin en etkili şekilde 
yatırım yapmaları konusunda da teşebbüste bulunul
ması faydalı ve zorunludur. 

Özellikle Avrupa ülkelerinde çalışan ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki Ankara 
Anlaşmasına göre yapılan çalışmaların özellikle 
36 ve 39 ncu maddelerden doğan hakların en iyi şe
kilde uygulanmasına önem verecek müzakere ve uy
gulamanın gerçekleşmesini takip etmek ve bu konu
daki teklif ve haklarımızın takip edilmesi gerekmek
tedir. 
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Çalışma Bakanlığının gelişen ve ekonomisi büyü
yen ülkenin. çalışma hayatını düzenleyecek yeni bir 
organizasyona tabi tutulması lazımdır. 

İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi için Ba
kanlıkta hassaten bu işleri takip edecek bir dairenin 
kurulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Halen yurt dışındaki işçilerimizin problemlerinin 
çözüme kavuşturulması için Çalışma Bakanlığının 
koordinasyonunda bakanhklararası yurt dışı işçi so
runların gerekli şekilde ele alınması ve bunların tet
kik edilmesinin en iyi olacağı kanaatindeyim. 

Çalışma hayatı ile ilgili ^ortaya çıkan problemlerin 
kamu kesiminin diğer bölümlerini, üniversitenin, işçi 
ve işveren sendikalarının görüşlerinin de alınarak 
halledilebilmesi için 4841 sayılı ve 4792 sayılı Kanun
lar çerçevesinde görüşülebilmesi için çalışma meclis
lerinin toplantıya çağrılmasını temenni etmekteyiz. 

Asgari ücretin ülkedeki fiyat hareketlerine paralel 
geliştirilebilmesi için eşel - mo'bil sisteminin aynı şe
kilde uygulanmasını ve uygulamayı sağlamak için ge
reğinin yapılmasına çalışılması lazımgeldiğıi kanaatin
deyim. 

Sayın senatörler; 
Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde çalışma 

bakanlıkları, ülke kalkınmasında en ön sırada sorum
luluk yüklenen teşkilatlardandır. Mesela; Federal Al
manya'da çalışma hayatını tanzim eden Çalışma ve Sos
yal Düzen Bakanlığı, teşkilatlanma olarak, bütçe ola
rak ve kanuni dayanaklar olarak birinci sırada olan 
bir bakanlık olduğu halde. Türkiye'de Çalışma Ba
kanlığı çeşitli sebeplerden dolayı bu yapıya ulaştırı
lamamıştır. 

Kanaatimizce çalışma hayatı ve sosyal güvenlik 
hizmetleri bir bütündür. Bu açıdan Çalışma Bakan
lığının, ülkenin ihtiyaç duyduğu yönetim, denetim, 
koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 
ihtiyaçlara göre gerekli önemi vererek yeniden teşki
latlandırılmasında ve hukuki dayanaklarından fayda-
lanılmasında fayda vardır. 

Sayın senatörler; 
Amacımız, ülkede çalışma barışını sağlayan bir 

Çalışma Bakanlığının faaliyetini görmektir. Bu hedefe 
bu Bütçe döneminde ulaşacağımıza, en azından bu 
yönden müspet gelişmelere şahit olacağımıza inan
maktayız. 

Bu temenniler ile 1980 Çalışma Bakanlığı Bütçe
sinin memleketimize hayırlı olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Halil Tunç, Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubu adına. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ve Çalışma Bakanlığının kıymetli mensupları; 
Kontenjan Grubu adına hepinize saygılar sunarım. 

Çalışma Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi hakkın
da Grubumuzun görüşlerini açıklamaya başlamadan 
önce bir konuya değinmek isterim. 

Ülkemizde teferruatla uğraşmak yerine, esaslar 
üzerinde görüşlerin açıklanması, hele Bütçe vesilesiy
le bu konuya ağırlık verilmesi kanaatindeyiz. Çünkü 
günümüz, teferruatlarla uğraşma günü değil. Büyük 
sorunların üstesinden gelmek için temel prensiplerde 
birleşilmesi lazım geldiği yolunda bize yeteri kadar 
sorunları getirmiştir. Parlamentolar sorunların deta
yını tartışacak yer değil, aksine sorunlara çare bula
cak kuruluşlardır. Parlamentolar sorunlarını tartışır
ken karamsar olamazlar. Karamsarlık yenilgi demek
tir. Parlamento yenilgiyi kabul ederse, ülkede ne de
mokratik rejim kalır, ne de ülkenin insanlarının Par
lamentodan beklediği görevler ifa edilir. 

Bugün Ulus olarak büyük sorunlarla karşı karşı-
yayız. Bir tarafta enflasyon, bir tarafta işsizlik, bir 
tarafta pahalılık ve onların da ötesinde bir tarafta 
acımasız, her gün tırmanan anarşi ve terör... 

Ülkeler zaman zaman buhranlı dönemler geçir
mişlerdir. Ülkemiz de böyle buhranlı bir dönem için
dedir. Bir ülkenin gücü, buhranlı dönemden en az za
rarla çıkmakla ölçülür. Bu yeteneğin kaynağını da, 
ulusun ya da ulusal kuruluşların fedakârlıklarıyla öl
çülür. İşte ulus olarak, ulusal kuruluşlar olarak böy
le bir dönemde fedakârlık yaptığımız takdirde, so
runların üstesinden gelebileceğimiz bilinmelidir. 

Bu görüşle Çalışma Bakanlığının Bütçesini eleşti
rirken iki temel felsefeden hareket edeceğiz. Sorun
ları teferruata, dedikoduya, sen yaptın, o yaptı sevi
yesine indirmeden Çalışma Bakanlığının iki anafonk-
siyonunun bugün için yerine getirilip, getirilmediği 
konusunu Yüce Senatonun huzuruna getireceğiz. 

Bilindiği gibi, Çalışma Bakanlığı 1946 yılında ku
rulduğunda şu iki temel görev kendisine verilmiştir. 

Birincisi; Çalışma Bakanlığı, çalışanların yaşama 
I seviyesinin yükselmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar ara

sındaki münasebetlerin memleket yararına ahenkleş
tirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı 
artıracak surette verimli kılınması, tam çalıştırma, sos-

I yal güvenin sağlanması ile görevlidir. Görülüyor ki, 
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iki temel görev, Çalışma Bakanlığının her şeyden ön
ce riayet etmesi lazımgelen temel görevidir. Birincisi, 
verimin artırılması. 

Sayın senatörler; 
Biraz evvel Ticaret Bakanının söylediği bir görü

şe katılıyorum. Türkiye'de verim artmadıkça hiçbir 
sorunun çözümlenmesi mümkün değildir. Verimin 
artması da, insan unsuruna gereken değerin verilmesi 
ile mümkündür. Çalışma Bakanlığının asıl görevi, ve
rimi artırmak için insan unsurunu harekete geçirmek, 
insan unsurunun ihtiyaçlarına cevap vermek ve onun 
da ötesinde çalışma hayatının ahenkli bir biçimde 
gelişmesini sağlamak dçin işçi - işveren ilişkilerini bir 
dengeye kavuşturmakla yükümlüdür. 

Bugün ülkemizde verim her sektörde çok düşük
tür. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere nazaran mu
kayese edilmeyecek seviyelerin altındadır. Bir ülke
de verimin artırılması yalnız bir parça makine geti
rip, onu işletmelerin emrine vermekle sağlanamaz. 
Verimin artması, her şeyden evvel işçi - işveren ilişki
lerinin belirli bir dengeye kavuşması ile mümkündür. 

Karşı karşıya veya başbaşa... Bu terimler çalışma 
hayatımızda sık sık kullanılan terimlerdir. Bir görüşe 
göre, işçi ve işveren karşı karşıya görünebilir. Başka 
bir görüşe göre, işçi ve işveren başbaşa, omuz omu
za, yan yana bulunması lazımgelir. Çünkü, çıkarları 
böyle bir tutumda mündemiçtir. 

Değerli senatörler; 
Bugün ülkemizde anarşik olaylar işçi kesimine bü

yük çapta yansımamıştır. Anarşik olaylar işçi kesimi
nin belirli bir kesiminde, o da işçilerin değil, bazı 
yöneticilerin ideolojik görüşleri sonucu zaman zaman 
başvurdukları direniş, eylem veyahut yasal olmayan 
grevler şeklinde tecelli etmektedir. Allah korusun, 
Türkiye'de eğer anarşi bugün gençlik kesiminde, ta
lebe kesiminde olduğu gibi eğer işçi kesimine yansırsa, 
işte Türkiye'nin o gün demokratik rejimi, Türkiye' 
nin o gün ekonomisi bir daha belini doğrultamaya
cak şekilde kırılır ve kendisi, bütün çabalara rağmen, 
bütün alınan ekonomik tedbirlere rağmen bir daha o 
durumdan kurtulamaz, işte, böyle bir durumda Çalış
ma Bakanlığına büyük görevler düşmektedir. 

Zaman zaman şöyle bir iddia ortaya atılır : 
k<Sendikalar faaliyetleri itibariyle denetlenemez

ler...» 
Arkadaşlarım; 
Çok yanlış bir kanaat. Maksatlı olarak kamuoyu

na benimsetilmek, kamuoyunun kafasına yerleştiril
mek istenmektedir. 

Sayın eski Maliye Bakanımız Müezzinoğlu hatır
larlar, bir defasında kendisine; genel hükümlere göre 
sendikaları denetlemek mümkün ve buna ilk olarak 
isterlerse, o zaman başkanı bulunduğum Türk - İş'ten 
başlanmasının mümkün olacağını söylemiştim. Bunu 
söylerken şuraya gelmek istiyorum : 

Bugün Türkiye'de ideolojik kavgalar yapılıyor. 
Bugün Türkiye'de çağdaş olmayan, 18 nci ve 19 ncu 
yüzyılın şartları içinde gelişen doktrinlerden bahsedi
liyor, o doktrinlere ulaşma kavgası yapılıyor. Bir ke
re, kesinlikle şu bilinmelidir : Ülkemizde Anayasa
mız sınıf kavgasına imkân vermeyen bir Anayasa
dır. Sınıf kavgasını sendikalar yapamazlar; ama bu
güne kadar ne Çalışma Bakanlığı, ne Devletin diğer 
bir kuruluşu Türkiye'de sınıf kavgasını açıkça yap
tığını ilan eden kuruluşlara karşı en ufak bir kanuni 
müeyyide uygulamamışlardır. 

Anayasa Mahkemesinin bir kararını zabıtlara 
geçmesi bakımından huzurunuzda okumak istiyorum.; 
Anayasa Mahkememiz, Sendikalar , Kanununun 29 
ncu maddesine karşı bir parti tarafından yapılan iti
razı incelerken şöyle bir neticeye varıyor: 

«Bu tür kuruluşların (Yani sendikaların) Ana
yasada yer almış temel ilkelere aykırı çalışmalarda 
bulunup bulunmadıklarını şu veya bu siyasi partiye 
araç olarak Türkiye'de sınıf kavgasını kışkırtmak is
teyenlere yardım edip etmediklerini, kimlerden yar
dım alıp, dıştan mali yardım görüp görmediklerini, 
özetle; nasıl bir yol tuttuklarını izlemek, demokra
tik sosyal hukuk devleti içinde devlet idaresi sorum
luluğunu omuzlarına yüklenmiş hükümetlerin başta 
gelen görevlerindendir.» 

Sayın senatörler; 
Görülüyor ki, Anayasamızın açıkça sınıf kışkırt

masına, sınıf kavgasına imkân vermediğini Anaya
sayı tefsire tek yetkili organ olan Anayasa Mahke
mesi tarafından ortaya koyulmuştur. Böyle bir du
rumda artık sınıf kavgası kışkırtmacılarına elbette, 
Anayasanın, yasaların gerektirdiği ders verilmelidir. 

Arkadaşlar^ 
Sınıf kavgası, demokratik düzenlerin eylemi de

ğildir. Sınıf kavgası Marksist, Leninist teorilerin, 
Marksist, Leninist düzenlerin kavramları ve o düzene 
ulaşmada başvurulan metottur. Demokrasi ve demok
raside işçi - işveren ilişkileri uzlaşmaya, barışa da
yanır. Demokraside uzlaşma vardır, barış vardır, ko
nuşma vardır. îşte, böylesine bir ortamda Çalışma 
Bakanlığının görevi hislerden uzak, siyasi kanaatler
den uzak; zaten bu Bakanlığın talihsizliği yakın za-
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manlara kadar teknik hüviyetini muhafaza etmiş ol
masına rağmen, son senelerde diğer kamu kuruluş
ları gibi, siyasetin acımasız işlediği bir bakanlık ha
line gelmesinden sonr^, işçi - işveren münasebetleri 
de o süratte bozulmuş, zedelenmiş ve işçi - işveren, 
kendilerini karşı karşıya birer hasım cepheleri ha
linde görmeye başlamışlardır. Çalışma Bakanlığı
nın görevi, bunları karşı karşıya hasım cepheler ol
maktan çıkarıp, yan yana, baş başa, ülke ekonomi
sinde daha verimli çalışabilmelerinin yollarını gös
termek ve bu istikamette onları belirli istikametler
de geliştirmek, takviye etmektir. 

Arkadaşlarım; 
Ne kadar ekonomik tedbirler alınırsa alınsın, eğer 

çalışma barışı sağlanmazsa, eğer verim artışı sağlan
mazsa ülkemizde kısır döngü devam edecektir. Bir 
sene sonra, iki sene sonra yine başka bir hükümet 
veyahut aynı hükümet huzurunuza gelecek, «Bu ted
birleri almak mecburiyetindeyim.» diyecektir. 

Türkiye'de ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın 
tek çaresi, her alanda verimin artırılmasıyla müm
kündür. Konuşmamın başında söylediğim gibi, verim 
artışı da her şeyden önce çalışma barışının sağlan
masıyla mümkündür. 

Değerli senatörler; 
Böyle durumlara gelen ülkelerin ilki biz değiliz. 

Hatta sanayide inkılâp yapmış uluslarda yahut da 
sanayileşmenin ilk başladığı ülkelerde zaman zaman 
ekonomik krizler görülmüştür. Örneğin; İngiltere 
1972 - 1973 yıllarının en buhranlı dönemlerini yaşa
mış, sterlin dalgalanmaya bırakılmış ve başbakanlar 
bu ekonomik krizler karşısında erken seçime gitmek 
zorunluluğunda kalmıştır. Heet Hükümetinin 1973 yıl
larında erken seçime gitmesinin temel nedeni, enf
lasyon hızının çok yüksek seviyeye varması, grevle
rin arka arkaya gelmesi ve ekonominin tam iflas nok
tasına geldiği bir döneme rastlar. Ama aynı İngilte
re'de işte bir mucize olmuş; bence çağımız mucize
ler değildir, ama bir gerçek, bir dayanışma İngilte
re'yi bugün yine eski ekonomik gücüne ulaştırmış
tır. Ülkelerinin tarihinde 8 sene büyük bir zaman de
ğildir. İngiltere işte, 8 senelik bir dönemde hükü
met - sendikalar, hükümet - işverenler arasında tam 
bir dayanışma sonucu bugün ekonomisini düzeltmiş, 
parasının değerini yükseltmiş ve Türkiye'ye, rahatlık
la örnek olmasa bile, Türkiye'nin de aynı yollardan 
gitmek suretiyle bir neticeye ulaşacağı gerçeğini İn
giliz tecrübesi ortaya koymuştur. 

Arkadaşlarım; 
Küçük bir belge okuyacağım. Bu, İngiliz Hükü

metiyle, İngiliz İşçi Sendikaları Konfederasyonunun 
ortak bir yayımı. Fazla zamanınızı almamak için baş
tan iki paragrafı okumam, tahmin ediyorum ki, size 
bir fikir verecek: 

«Ulus çok büyük sorunlarla karşı karşıyadır, 
enflasyon sorunları, teknoloji sorunları, işsizlik so
runları. Bunlar, toplumumuzun nasıl çalıştığını gös
teren gerçek temel sorunlardır. Bunlara kolay çare
ler bulunabileceği şeklinde bir yaklaşım içinde deği
liz. Aksine, kolay çareler olduğunu söyleyenlerin üze
rine gidiyoruz; fakat, bazı hususlar apaçık ortada
dır. Bunlara doğrudan karşı durmak bir cevap de
ğildir. Sorunlarımızın cevabı anlaşma yoluyla bulu
nabilir; fakat bir anlaşma ancak bir çıkarlar toplu
mu olduğumuz tüm halkımız tarafından kabul edil
diği vakit kabil olabilir. 

Sanayi ve sendikalacılıkta en uzun bir geleneğe 
sahip olan Britanya, ancak insanlarımız arasında ge
nel ve gerçek bir anlaşma olduğu vakit başarılı ola
rak faaliyet gösterebilir. 

1978 yılı köklü bir ekonomik düzelme yılı ol
muştur. Bu yıl içinde enflasyon oranı c/c 8'in altına 
indirilmiştir. Çalışan nüfusun artmasına ve işsizlik 
oranı hâlâ pek yüksek olmasına rağmen, işsizlik azal
mıştır. Yatırımlar aydan aya artmıştır. Kesilen ver
giler ve ödenen yardım miktarlarındaki artışlar göz-
önüne alındığı halde bile tüm gelirlerde ortalama 
% 9'a yakın bir artış olmuştur. Tüketim harcama
ları gerçek anlamıyla % 6'nın üzerine çıkmıştır.» 

Okuyup zamanınızı almak istemiyorum. Görülü
yor ki, 6 ya da 8 sene gibi bir dönemde, eğer iyi plan 
lanırsa, iyi niyetle işçi - işveren ilişkileri tanzim edi
lirse bir ekonomi bataktan kurtulabiliyor. 

Sayın Bakan; istediğiniz kadar Hükümetiniz ka
mu kuruluşlarının zararlarını karşılamak için 350 
milyara varan bir zammı öngörsün. Eğer, bunun ba
şarıya ulaşmasını istiyorsanız, her türlü önyargı
lardan uzak, işçi - işveren ilişkilerini, zedelenen 
bu ilişkileri en kısa zamanda bir rayına oturtturup, 
toplumun tüm kesiminden fedakârlık isterken; top
lumu inandırma yolunda çaba gösteriniz. Çünkü, 
önümüzdeki yıl çift yıldır; 600 bin kişinin sözleşmesi 
vardır. Bu 600 bin kişinin sözleşmesi, bu hayat pa
halılığı karşısında talep edecekleri zam, hiç kuşku
nuz olmasın 350 milyarın altında değildir. Toplum-
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ların gönüllü fedakârlığa zorlamanın yolu, toplum
lara güven vermektir. Toplumlara bu güveni verirse
niz, toplum fedakârlığa hazırdır; ama topluma bu 
güven verilmezse, hiç kuşkunuz olmasın aldığınız eko
nomik tedbirler ;bir .süre sonra etkisiz hale gelecektir. 

Hatırlarsınız, yine 1978 yılında Türk çalışma ha
yatında bir anlaşma yapılmıştı, o zaman hiç şüphe
niz olmasın ki, bu anlaşmaya karşı, anlaşmayı oku
madan, sırf ön yargılarla, siyasi düşüncelerle karşı çı
kılmıştı. Bu anlaşma ne diyordu?.. Felsefesi ne idi?.. 
Neden gerekmişti Türk toplumunda böyle bir anlaş
ma?.. Nedeni şu idi: 

Başı boş giden yozlaşmaya doğru yol almış top
lu sözleşme düzenini gönüllü olarak 'disiplin altına 
almak ve işçi taleplerinde daha sorumlu olmak, za
rar eden kamu kuruluşlarında rasgele taleplerde bu
lunmamak; bir de Türkiye'de bozulan ücret dengesi
ni sektörler arasında yeniden rayına oturtturmak. 
Kıyametler koptu. îsmine toplumsal demeseniz bile, 
hangi isim bulursanız bulunuz, işçi, işveren, Hükümet 
olarak bir araya gelip çalışma hayatının sorunlarını, 
ücret sorunlarını, toplu sözleşmelerdeki sektörler ara
sındaki dengesizlikleri bir çerçeve, bir plan içine alı
nız. 

Sayın Bakan; işçi sendikaları her zaman, «Ge
lin, böyle bir oturum yapalım, anlaşalım.» demezler. 
Onlar talep müessesesidir. Esas bu görev Hükümete 
düşer, bu görev işverenlere düşer; fakat biliniz ki, 
Türkiye'de işçi liderleri, sendikalar böyle bir tutum 
içinde, gayet anlayışlı, gayet yurtsever bir tutum içi
ne girecekler, sizin bu çağrınıza, «Evet» deyip oturup 
sorunlarını masa başında görüşecekler, 

Son zamanlarda bir eşel - mobil sistemi tuttu
ruldu. Eşel - mobil sistemleri, ücret adaletinin sağ
lıklı olduğu ülkelerde geçerlidir; ama bir ülke düşü
nün ki, sektörün birinde ücret 1, sektörün birinde 
100. Böyle bir ücret sistemi içinde, darmadağınık, 
uçurumlar olan ücret sisteminde eşel - mobil siste
mini nasıl uygulayacaksınız?.. 'Eğer, eşel - mobil sis
temine göre hayat pahalılığı nispetinde bir yüzde bul
duğunuz takdirde ücret uçurumunu daha da aşacak
sınız. Çünkü, % 10'luk bir zam 100 kuruşta 10 kuruş 
yapacak; 1 kuruşta 1 kuruş yapacak. Yani, yüksek 
ücretler eşel - mobil sisteminin tabii sonucu olarak 
daha yükselecekler, aşağı ücretler eşel - mobil siste
minin yine tabii sonucu olarak yüzde payları oldukça 
düşük olacak; zaten mevcut olan ücret adaletsizliği 
her 'gün biraz daha gelişip büyüyecek. 

Yine, eşel - mobil sistemi, ekonomisini sağlam ze
minlere getirmiş, belirli seviyeye getirmiş olan ülkele

rin rejimidir. Eşel - mobil sistemi, bir anlamda işçi
nin reel ücretini bir seviyede tutmaktır, işçiye refah 
şansı tanımamaktadır; yani «Sen 1980 yılındaki reel 
ücretinde kalacaksın..» Türkiye'de ekonomik .sıkıntı
lar devam edeceğine göre, 10 sene sonra işçi yine 
1980 yılındaki reel ücretini alacak ve o günkü ekono
mik ve sosyal durumunu ancak muhafaza edecek de
mektir. Onun için, sistemin çarpıcı olmasını dikkate 
almakla birlikte, sistemin ülkemizde ne denli geçerli 
bir sistem olup olmadığı iyice tartışılmadan buna faz
la gönül bağlanmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çalışma Bakanlığı, özetlersek, önümüzdeki dönem

de şunları yapmalıdır: Her şeyden evvel bozulan ça
lışma barışını veyahut da bozulmaya yüz tutmuş ça
lışma barışını yeniden düzenlemek amacıyla, tekrar 
ediyorum, ön yargılardan uzak, .siyasi kanaatlerden 
uzak bir politikayla işçi - işveren Hükümet üçlüsünü 
ülke çıkarları etrafında birleştirme yolunu aramalı
dır. Çünkü, Türk işçisi bugüne kadar ülke çıkarları
nın gerektiğinde kendi çıkarlarını aşmasını bilmiştir. 

Kaldı ki, plan böyle demektedir. Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planımızda Çalışma Bakanlığına bu ko
nuda görevler verilmiştir. Ücret - fiyat konseyi namı 
altında icra programlarında tedbirler öngörülmüştür 
koordinatörlüğünü de Çalışma Bakanlığına vermiş
lerdir; fakat maalesef gelmiş geçmiş çalışma bakan
larımız bu görevi yerine getirmemişler, ücret - fiyat 
konseyinin işlerliğini sağlayamamışlardır. 'Eğer, bu 
sağlanmış olsa idi, en azından bugün bazı sorunlarla 
karşı karşıya kalmazdık. 

Başka bir konu; kamu kuruluşlarının toplu söz
leşmelerde köllektif hareket etmesini sağlayıcı yine 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı bir tedbir getirmiş
tir. Bu kamu kuruluşlarında koordinasyonu sağla
mak bakımından Sanayi Bakanlığı, Çalışma Bakanlı
ğı, Milli Prodüktivite Merkezi ve Planlama Teşkilâtın
dan kurulu bir organizasyon kurulacaktı. Bu, kamu 
kuruluşlarında toplu sözleşme politikasını belirleye
cekti. 

Sayın senatörler; 
İnanın, son zamanlarda kamuoyunda yaratılmak 

istenen işçi ücretlerinin yüksekliği konusundaki mak
satlı telkinler, propagandalar, tamamen değilse bile 
büyük çapta yanlıştır. Sebebi şudur: Doğrudur, bir
çok sektörlerde ücretler alabildiğine yüksektir. Me
sela, bazı sektörlerde 30 - 35 bin liraya varan ücret 
yanında; ama tekstil gibi, ilaç sanayii gibi, toprak sa
nayii gibi, bazı sektörlerde işçinin % 80'i asgari üc
ret civarında çalışmaktadır. 
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Yine, işte Devlet görevini yapmadığı için toplu 
sözleşmelerde anormal artışlar olmuştur. Bir taraf
ta kıdem tazminatı 75 gündür, bir tarafta kanunun 
koyduğu hâlâ 30 günle işçi sınırlıdır. İşçi üzerinde bu
nun yarattığı menfi tesiri düşünebiliyor musunuz?.. 
Çünkü, işçi aynı mahallede oturuyorsa aynı kahveye 
gidiyor. Biri Petrol Ofisi'nde çalışıyor, 8 maaş ikra
miye alıyor, birisi Sümerbank'ın bir fabrikasında ça
lışıyor, 2 maaş ikramiye alıyor. Birisi ayrıldığı zaman 
1 milyon lira tazminat alıyor, birisi Tekel'de çalıştığı 
için 200 bin lira tazminat alıyor; hizmet süreleri ve 
ya-ptıkları iş hemen hemen aynı olduğu halde. İşte, 
böylesine adaletsiz bir gelişmeyi hükümetlerin za
manında tedbir almayışlarında aramak lazımdır. El
bette hu arada bazı sorumsuz yöneticilerin payı var
dır; ama işçi kesiminin büyük bir çoğunluğu sorum
luluk duygusuyla hareket eden ve sorumluluk duygu
sunun bilincine varmış bir topluluktur. Nitekim, bu
güne kadar haklarını kullanmada bunu defalarca gös
termiştir. 

Değerli senatörler; 
Bu arada bir konuya daha değinmek istiyorum 

Kıdem tazminatları son zamanlarda kamu kuruluşla
rını, işverenleri, hatta işçileri derin derin düşündürme
ye başlamıştır Birrok işçi1 erimiz kıdem tazminatını şu 
aşamada alamamışlardır. Bunun için kıdem tazminat
larını yükselten yasada öngörülen kıdem tazminatla
rı fonunu teşekkül ettirecek yasa Çalışma Bakanlığı 
tarafından bir an evvel gündeme getirilmelidir. Za
manında bu konuda sendikaların kaygıları vardı. Bu 
kaygılar giderilmelidir. Kaygı şu idi: 

İşverenler, sigorta primlerinde olduğu gibi, kıdem 
tazminatı için yatırması lazım gelen primleri yatır-
mazlar, bunu sermaye olarak, ucuz faizli sermaye ola
rak kullanırlar kaygısı idi. Eğer, bu kaygılar ortadan 
kaldırılırsa, işçi teşkilatlarının kıdem tazminatı fonu
na karşı direneceklerini sanmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunç, süreniz de dolmak üze
re. süremiz de dolmak üzere. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA HALİL TUNÇ (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan, toparlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Elbette Çalışma Bakanlığının görevleri şu yarım 

saatlik zaman içine sığdırılan konular değildiir. Yine 
Çalışma Bakanlığının geçmişteki tüm hatalarını, tüm 
aksaklıklarını iki ay önce görev almış bir Bakana yük
lemek de mümkün değildir. Aksine ben burada sami
mi ve bir kadirşinaslık gereği olarak Sayın Bakanı 
iki noktadan kutlamak isterim: 

Birincisi; Bütçe Komisyonunda kendisini dinle
dim. Eleştirilere çok açıktı, Eleştirilerin, hangi siya
si kanattan gelirse gelsin, doğrularını açık yüreklilikle 
kabul etti, katıldı ve uygulayacağını ifade etti. Bu ba
kımdan kendisini kutlarım. Kendisini şartlanmış gör
medim. Elbette, bir siyasi partinin mensubudur. O 
siyasi partinin program ve felsefesine uygun bir uy
gulama yapacaktır; ama Çalışma Bakanlığının, ko
nuşmamın bölümünde söylediğim gibi, teknik bir ba
kanlık olduğu gerçeğini unutmadığını gördüm, mem
nun oldum. 

İkincisi; Çalışma Bakanlığının üst kademelerine 
getirdiği kişiler, çalışma hayatının yabancıları değil
dir. 1956'dan beri çalışma hayatının içinde bulunmuş. 
Çalışma Bakanlığında hizmet görmüş kişileri tekrar gö
rev başında görmek umutlarımızı güçlendirdi. 

Bu arada İş ve İşçi Buima Kurumunun geçmişteki 
tatbikatını burada dile getirmeyi gereksiz bulurum. 
Gerek işe almadan, gerek personel politikasında ora
da da Bakanı kutlamak isterim. Yine eski bir iş bul-
macıyı bugün Kurumun başına getirmiş bulunmakta
dır. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin Ulusumuza, tüm 
çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını diler, çalışma ba
rışının sağlanmasında etkili olmasını yürekten temen
ni ederim. Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Saat 20.30'da tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19,30 
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ÜÇÜNCÜ «TURUM 

Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Kemal Cantürk (CumhurbrşkPîunca S. Ü.), EmanuHah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
33 ncü Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 
D) ÇALİŞMA BAKANLİĞİ BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Grupları adına iki sayın üye konuşmuş, Cumhu

riyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Muharrem Bar
tın ve Milli Birlik Grubu adına Sayın Sami Küçük 
konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Muharrem Bartın. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM BARTIN 

(Samsun) —• Sayın Başkan, sayın senatörler: 
CHP Grubu adına Çalışma Bakanlığı Bütçesi ile 

ilgili görüşlerimi sunmadan önce hepinizi saygılarla 
selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti 
olduğunu belirleyen Anayasamız, «Sosyal ve iktisadi 
haklar ve ödevler»1 başlıklı 3 ncü bölümünde, çalışma
nın herkesin hakkı ve ödevi olduğunu, çalışanların 
insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için devletçe alınacak önlemlerle ça
lışanların korunacağını ve işsizliğin önleneceğini, 
kimsenin yaşına, gücüne cinsiyetine uygun olmayan 
işte çalıştırılamayacağını, çocukların, gençlerin ve 
kadınların çalışma koşulları bakımından özel olarak 
korunacağını, çalışanların dinlenme haklarının bulun
duğunu belirtmiştir. 

Bu sayılanlar Devlet yaşamı içinde doğrudan Ça
lışma Bakanlığını ilgilendiren ve sorumluluk alanına 
giren buyruklardır. 

Öte yandan Çalışma Bakanlığının kuruluş ve gö
revleri hakkındaki yasanın 1 nci maddesi de, Bakan-

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 3 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1980 tarihli 

lığın görevlerini yaklaşık bu doğrultu ve çerçevede 
çizmiştir. Çalışma Bakanlığı çalışanların çalışma hak 
vo koşullarının en az düzeyini belirleyen yasaları ha
zırlayacak ve bunların uygulanmasını izleyerek ça
lışma hayatını düzenleyecek, işgücünün fizik ve mo
ral yönünden daha verimli kılınması için gerekli işçi 
sağlığı ve işgüvenliği ile toplu ve bireysel işçi - işve
ren ilişkilerini iyileştiren önlemler olacak, işgücünün 
nitelikli duruma getirilmesi için istihdam gereksinme
lerine dayalı iş başında yaygın eğitimi gerçekleştire
cektir. 

Ayrıca, tam istihdama yaklaşmada teknoloji se
çimi de dahil olmak üzere çeşitli öneriler gerçekleşti
recek, araştırmalar yapıp planlar hazırlayacak, niha
yet sendika ve toplu iş sözleşme haklarının yaygınlaş
tırılması ve kullanımını koruyup sağlayacaktır. 

Bu durumda görülüyor ki, bireyin sırasıyla ve bir
birleriyle bağlantılı olarak; 

1. İstihdam sürecine girmesi, öncelikle geçim gü
venliğine kavuşması, 

2. Çalışma süresi içinde belli hak ve koşullara 
sahip olma bakımından korunması ve mesleki alanda 
eğitimi. 

3. Çalışma yaşamının risklerine karşı kısa ve uzun 
dönemde toplumsal güvenliğinin sağlanması, söz ko
nusudur. 

Hemen yanlış bir uygulamadan söz etmek ge
rekir. Günümüzde toplumsal politika denince akla 
sosyal güvenliğin sadece Sosyal Sigortalar bölümü
nün getirildiğini söyleyebiliriz. Bu yanlış uygulama 
sonucu, sosyal sigortalar kapsamına giren kesimde, 
sosyal ve dkonom'i'k hak artışları sağlandığında ülke
mizde toplumsal alanda gelişme olduğu sanılır. 

Oysa, yılların fırsat eşitsizliğinin sonucu yetersiz 
ya da geçersiz uğraş biçimlerinde tutsak olmuş, eği
tilmemiş, niteliksiz işgücünden başka geliri olmayan, 
Anayasamızın öngördüğü en az çalışma koşullarının da 
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altında çalışmaya razı olan büyük kitleler bir yana 
itilip, istihdam olanağına kavuşabilmiş olanların sos
yal haklarının geliştirilmesine önceli'k vermek yanlış 
bir toplumsal politikadır. 

Ayrıca Çalışma Bakanlığının sadece çalışanların ve 
çalıştıranların Ba'kanlığı olduğu anlayışı yetersizdir. 
Bu Bakanlık, öncelikle yıllardır süren fırsat eşitsizli
ği nedeniyle çalışamayanların bakanlığı olmalıdır. 
Çünkü ülkemizde temel sorun, çalışanların ya da ça
lıştıranların sorunları değildir. Temel sorun çalışa
mayanların sorunudur. Diğer önemli sorunların kay
nağı da burada yatmalktadır. 

Yılda ortalama nüfus artış hızı c/r 2,6, işgücü ar
tışı c/c 2,4'tür. Yılda 430 bin iş arz;na karşın 220 bin 
iş istemi vardır. Üikemizde'ki işsiz sayısı, kesin rakam
ları kimse bilmemekle birlikte 4 milyondan aşağı de
ğildir. 

Ekonomik durgunluk ve enflasyon, iştiharım da 
etkilemiştir. Çözüm getirilmediği takdirde çok önemli 
sosyal patlamalara yol açabilecek bir sorun olan is
tihdama gereken önem verilmelidir. Ekonomik geliş
me, sosyal gelişme ile birlikte düşünülerek ekonomik 
tararlarda istihdam sorunu daima gözönüne alınmalı 
ve hızlı nüfus artışıyla beslenen aktif nüfusa çalış
ma olanakları sağlanmalıdır. 

İşsizliğin toplum için sosyal ve ekonomik maliye
ti çdk yüksektir. İşsiz kişi ile birlikte ailesi de doğ
rudan gelir kaybına uğramakta, bunun yanında işsiz
lik sonucu iş gücünün niteliğinde kayıplar olmakıa. 
sonucunda suç artışları ve aile ünitesinde dağılma
lar gibi toplumun dengesini bozan olumsuz sonuçlar 
doğmaktadır. 

İşsizliğin önlenmesi için bölgeler ve sektörlerarası 
dengeli sanayileşmeye önem verme'kle birlikte, sosyal 
adalet, milli gelirin âdil dağılımı, ekonomik kalıcm-
mayı sosyal, kalkınma ile birlikte gerçekleştirmek zo
runludur. Ağır sanayii metalürji, elektronik sanayii ile 
birli'kte emek yoğun teknolojilerin kullanılmasına ön
celik verilmelidir, işsizliğin önlenmesinde tarım sek
töründe üretimi artırıcı, daha fazla işgücü istihdam 
edici sulama, gübreleme, kooperatifçilik çalışmaları
na önem vermek, öncelikle toprak reformunu ger
çekleştirmek gerekmektedir. Dış ticaret açığını kapat
makta kullanılan yurt dışındaiki işçilerimizin tasarruf
larının hem ekonomik gelişmeyi sağlayıcı, hem de 
istihdam olanakları yaratıcı biçimde yatırımlara ka-
nalize edilmesi gerekir. 

Sayın Başjkan, sayın senatörler; 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ve bu 

konudaki standartların saptanmasında iş yerlerinin ku-
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ruluşundan başlayarak sağlı'klı ve güvenli koşulların 
sağlanması için işverenler, işçi sendikaları ve meslek 
kuruluşlarının da katkısı ile etkin bir kamu hizmeti 
geliştirilmelidir. 

Ülkemizde iş kazaları sayısal yönden çok düşün
dürücüdür. Her 1 000 işçiden 9,9'u iş kazasına, her 
1 000 işçiden 1.5'i sürekli işgörmezlikle sonuçlanan iş 
kazasına, her 10 000 işçiden 6,2'si ölümle sonuçlanan 
iş kazalarına uğramaktadır. Ülkemizde iş kazaları yıl
lar itibariyle ekşiteceği yerde tanı tersine artış gös
termektedir. 

Ülkemizde 1976 yılında grevde kaybolan işgünü 
352 830. aynı yıl iş kazasında kaybolan işgünü sayı
sı: 196 341. iş kazasında 2 787 219'dur. 

1977'de grevde kaybolan işgünü 1 379 124, aynı 
yıl iş kazasında kaybolan: 199 961 iş kazasında 
3 204 Ö68'dir. 

1978 yılında grevde kaybolan işgünü 411 652, 
aynı yıl iş kazasında kaybolan işgünü; 193 998 iş ka
zasında 3 091 218'dir. Bunun nedeni, çalışma koşul
larının olumsuzluğu, işgüvenliğinin olmaması, bu ko
nudaki denetim yetersizliğidir. 

Ülkemizde İş Kanununa tabi işyerleri sayısı 
259 511 'dir. 1475 sayılı Yasanın 88 nci maddesi gere
ğince. iş hayatını izlemek ve denetlemekle görevli 
Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu. 29 grup başkanlığı
na dağılmış 583 iş ve iş güvenliği müfettişinden oluş
maktadır. 

Çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını 
denclltyen müfettişlerin sayısal yetersizliği yanında. 
iş teftişini siyasal iktidarların baskısından kurtarmak 
gereklidir. 

İşçi sağlığı ile uygulamalarda kesinlikle siyasal 
etkenlere yer verilmemelidir. 

İş Kanununun 75 nci maddesi gereğince, işçiler 
yönünden hayati tehlike saptanan işyerlerinin kapa
tılması görevi Çalışma Bakanlığına verildiği halde, 
yen: Hükümet1 n kuruluşundan sonra Çalışma Bakan
lığı. yayınladığı bir genelge ile işçiler için böyle bir 
tehlike var olsa bile. işyerlerinin kapatılamayacağını 
ve işverene bir yıla kadar uzayan süre tanınacağını 
açıklamıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sendikal hakkın fark gözetmeksizin tüm ücretli

leri kapsayacak biçimde yaygınlaştırılması ve toplu 
iş sözleşmesi ve grev hakkının, çalışma barışının ko
runması koşuluyla etkinlik ve çalışanların bu haklar
dan yoksun kalmalarına olanak bırakmayacak bi
çimde kullanılmasını sağlayacak yasal değişiklikler 
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yapılmalıdır. Anayasamız, 46 ncı maddesinde, «İşçi- j 
ler ve işverenler, izin almaksızın sendikalar ve sendi
ka birlikleri kurma, üye olma, üyelikten ayrılma hak
kına sahiptirler.» biçimin'de hüküm getirmektedir. 

İşçilerimizin sen'd ka seçme özgürlüğü kısıtlıdır. 
İşverenler, işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını sa
vunan, işgüvenliğini sağlama yolunda bilinçli sendi- I 
kalan istememektedirler. 

Ülkemizde işçi kuruluşları olarak, 7 konfederas
yon, 12 federasyon, 774 sendika bulunduğu öğrenil-
m^tir. Sendikalı işçi sayısı ise, doğru olduğunu san
madığım ve fakat Çalışma Genel Müdürlüğünden al
dığım rakama göre, 5 464 792'dir. Ülkemizde iş kolu 
esasına göre kurulmuş sendika sayısı çokluğu işçi hak
larının sağlanması konusunda olumsuz bir etkendir. 

İşyerlerinde çalışma barışının ve üretim artışının I 
'baş koşulu olarak işyeri toplu sözleşmelerinin getiril
mesini ve yetkili sendikaların saptanması konusunda I 
yargı denetiminde gizli oy ve açık tasnife dayalı re- I 
ferandum hakkının kabul edilmesi gerektiği görüşün- I 
deyiz. İşçilerin özgür iradelerine dayanarak toplu I 
sözleşmelerde yetkili sendikaların seçilmesi, Türk sen
dikacılığını güçlendireceği gibi, bu yöntemin demok- I 
ratik yaşamımıza da olumlu katkıları olacağını kabul 
etmek zorundayız. I 

Sayın Başkan, sayın senatörler; I 
Ülkemizdeki lokavt uygulamaları da 1976 yılında I 

245 389; 1979 yılında 128 467; 1978 yılında 52 187; 
1979 yılında 219 046 işgünü yitirilmiştir. Bu rakam
lar lokavt sayısındaki artışları açık bir şekilde orta
ya koyduğu gibi, işverenlerin aslında bir hak olduğu I 
r'ahi tartışma konusu olan lokavtı ne derece kötü kul
landığını göstermektedir. Esasen lokavt, sosyal dev
letin kurmayı amaçladığı sosyal düzene ters düşen, I 
gerilemeyi hedef alan bir baskı aracıdır. Sosyal ada- I 
lete dayalı bir kalkınmayı amaç edinmiş sosyal dev- I 
İçtin kullanacağı kural ve yöntemleri içinde lokavta I 
yer yoktur. Bu nedenle Anayasamızda yer almamış- I 
tır. Lokavtın amacı, işverenin kârının korunması ya I 
da artırılmasıdır. Oysa işçinin yaşam hakkının bir I 
gereği olan grev hakkı karşısında da bu, tam bir baskı I 
aracı niteliğindedir. Bu nedenle yasalardan çıkarıl- I 
ması gerektiği görüşündeyiz. I 

Çalışanların işsiz kaldığı dönemlerde, belli düzey- I 
de yaşamlarını sürdürmesini sağlayacak işsizlik sigor- I 
tası yasası gerçekleştirilmelidir. Yeni yasal düzenle- I 
melerle toplumsal korunma denilen çalışma hak ve I 
koşullarının en az sınırlarını düzenleyen iş yasaların- I 
dan tüm cüretle çalışanların yararlanmalarını sağla- J 
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j yacak değişiklikler ve yenilikler getirilmelidir. 1947 
yılından beri ortak görüş olarak savunulan ve benim
senen tarım kesiminde çalışan ve toplamı milyonları 
aşan yurttaşımızı ilgilendiren tarım ve orman iş ya
salarının çıkarılamamış olması ve bu kesimde çalışan
ların hâlâ her türlü sosyal güvenceden yoksun olma
ları üzücüdür. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminde ha
zırlanan Tarım ve Orman İş Yasa tasarılarını, Ada
let Partisi Hükümetinin geri çektiği anlaşılmaktadır. 
1980 yıllık programında da konunun askıya alındı
ğını belirten ifadeler mevcuttur. Bu demektir ki, sekiz 
saatin üstünde çalışan, yıllık ve haftalık izin hakkın
dan yoksun bulunan, her türlü güvenceden uzak olan 
tarım kesimindeki işçilerin sosyal ve ekonomik hakla
rı uzun bir zaman daha gündeme gelmeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ülkemizde çalışan kadınların sayısı gün geçtik

çe artmaktadır. Kadının toplumsal üretime, çalışma 
hayatına katılması özenle değerlendirilmesi gereken 
bir olgudur. Kadının toplum içinde eşit haklara sahip 
olması, uygulamada eşitliğin gerçekleştirilmesi açısın
dan ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, kendi-
nr; gvvenini, kişiliğini geliştürmesini sağlayan olumlu 
bir adımdır. Bu nedenle kadınların çalışma koşulları
nın sağlanmasını ve bunu engelleyici her türlü yasal, 
sosyal ve ekonomik etkenin ortadan kaldırılmasını 
kaçmılmaz görmekteyiz. Ayrıca, çalışan kadınların 
Türk sendikacılık hareketi içinde yerlerini en geniş 
biçimde almalarını dilemekteyiz. 

Kadınların toplumsal üretime, çalışma hayatına 
katılma olanağının sağlanması önemli olmakla birlik
te yeterli değildir. Kadınların çalışma hayatında kar
şılaştıkları cinsiyet faktörüne bağlı, analık durumuna 
bağlı olarak ortaya çıkan Sorunların çözümlenmesi ge
rekir. Ücretlendirmede, iş bulma ve yükselmede, mes
leki eğitimde, sosyal haklardan yararlanmada eşit
sizlikler giderilmelidir. Ayrıca, İş Kanununun 70 nci 
maddesinde belirtilen doğum izninin yetefsizlSği gi
derilmelidir. 

Çalışanların çocukları için kreş ve bakım merkez
leri sorunları çözümlenmelidir. Bu konuda kamu sek
törü bile işçi çalıştıran işyerlerinde emzirme odaları, 
kreş ve bakım merkezleri yapmaktan kaçınmaktadır. 
Konu, özel sektör açısından ise, 'beraberinde diğer 
başka so'runları da getirmektedir. İşveren sık sık 
yasaların boşluklarından yararlanmaktadır. Örneğin; 
kadın işçi sayısını 99 ya da 299'da dondurması sık 
sık görülen olaylardandır. Bu nedenle yasal boşlüfc-

| 1ar süratle giderilmelidir. 

1 — 



C Senatosu B : 33 8 . 2 . 1980 O : 3 

Çalışan kadın sayısının artmasına karşın sigor- I 
tali kaidin sayısı oranı düşüş göstermektedir. 1965'te 
% 12 olan kadın sigortalı sayısı 1977'de % 9'un al
tına düşmüş. 1977 yılında toplam sigortalı sayısı 
2 191 251 iken. kadın sigortalı sayısı 203 254'tür. 
Tüm çalışanlar gözönünde tutulursa bu rakam geri
lerdedir. Anoak, kadının durumu çok daha gerilerde
dir. Kadın sağlığına aykırı çalışma alanlarında kadın
lar çalıştırılmamalıdır, tş Kanununun gece çalıştır
ma yasağı koyan 69, ağır ve tehlikeli işlerde çalışma 
yasağı koyan 78 nci maddeleri titizlikle uygulanma
lıdır. Bu konuda bu yasa maddelerine aykırı olarak 
istanbul'da bazı plastik ve akü sanayiinde kadınların I 
bu yasalara aykırı olarak çalıştığı gözlenmektedir. 

Sayın senatörler; 
Çalışmak, toplumsal üretime katılmak fizik ve bi

linç olarak belirli bir yetişkinlik ister. Uygulamada 
görüldüğü gibi, henüz bu yetişkinlik düzeyine gelme
miş çocukların çalıştırılması, onların bedensel, zihin
sel gelişmelerini engelleyici, ruhsal gelişimlerini olum
suz etkileyici bir durumdur. Çocuğun, belirli bir ya
şa gelmeden çalıştırılmayacağı yasal düzenlemelere, 
uluslararası sözleşmelere konu olmuş, böylelikle ço
cukların bedensel ve ruhsal kıyıma uğramaları önlen
meye çalışılmıştır. 1975 nüfus sayımına göre, ülkemiz
de 1 2 - 1 4 yaş arasında 3 012 692 çocuktan 
1 146 762'si; yani % 32,5'i iktisaden faal görülmek- I 
tedir. I 

Çalışan bu çocuklar eğitimden, her türlü sosyal 
güvenceden yoksundurlar. Uluslararası Çalışma Ör
gütü kararlarında da belirtilen 12 asgari yaş hedefi 1 
yasal olarak gerçekleştirilmeli, ayrıca geçerli ve etkin I 
bir denetim ve bunların yaptırımları yasal düzenle
melerle sağlanmalıdır. I 

Ekonomik, toplumsal ve kültürel yönden ülkemiz I 
üzerinde etkileri ve katkıları bulunan yurt dışında- I 
ki işçilerimizin sorunlarının, bulundukları ülkelerin I 
olanaklarından en üst düzeyde yararlandırılmaları ve I 
çevreye uyumlarının sağlanması, çocuklarının eğitim I 
sorunlarının çözümlenmesi, ülkemizle bağlarının canlı 
tutulması, ilişkilerinde kolaylık ve sürat kazanılması, j 
ayrıca dönüşlerinde ekonomik hayatımıza yardımcı 
olacak biçimde çözüme kavuşturulması için yeni bir I 
bakış açısı gereklidir. I 

Yurt dışındaki işçilerimizin ülkemizdeki sorun- I 
larının çözümünde bakanlıklar ve kuruluşlar arasın- I 
daki eşgüdüm eksikliğini giderici, yurt dışında bilgi I 
eksikliklerine çözüm getirici hiç bir çalışma yapıl- I 
mamış olması üzücüdür. Yurt dışındaki işçilerimize I 
oy hakki tanınmalıdır. | 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
İş ve İşçi Bulma Kurumu, yurt içinde ve yurt 

dışında işçilerin iş, işverenlerin işgücü istemlerini kar
şılamak ve bunlara ilişkin mesleğe yöneltme, mesleki 
eğitim ve diğer hizmetleri yerine getirmekle yükümlü 
bir kuruluştur. Ancak, Kurumun gerek örgüt biçi
mi, gerek sürdürdüğü yalın plasman hizmeti, ülkemi
zin karşı karşıya bulunduğu yapısal işsizlik sorunu 
karşısında yetersiz kalmaktadır. Denileibilir ki, sür
dürülen iş, daha çok tam istihdam düzeyine ulaşmış 
ülkelerde yürütülmesi gereken bir hizmettir. Ancak, 
bu işlev bile ülkemizde İş ve İşçi Bulma Kurumunda 
yeterli biçimde yerine getirilmemektedir. Bunun 
nedenleri : 

1. Kurum, işe en çok gerek duyanı belirleyip, 
ona öncelik vererek toplum yararı gözetmekten çok, 
kuruma söz getirmeyecek bir sıralama ile sınırlı iş 
olanaklarını kullanmaktadır. 

Bu konuda Anayasamızın 12 ve 35 nci maddelerin
deki buyruk doğrultusunda Cumhuriyet Halk Parti
si Hükümeti döneminde aile sorumluluğu taşıyan, 
sürekli işten çıkarılan açık işsize, yeni işgücü nede
niyle beliren açık işsize öncelik tanıyan bir sıralama, 
1979 yılında 68 ve 79 sayılı genelgelerle sağlanmıştı. 
Ancak, Saym Çalışma Bakanının bu genelgeleri kal
dırmak amacıyla bazı çalışmalar yaptıkları, hatta bu 
konuda bazı şube müdürlerini Başkentte toplayıp, 
toplantılar düzenlediği şeklinde yaygın bir söylenti 
vardır. Bu konudaki açık tutumlarını öğrenirsek mut
lu oluruz. 

2. İşgücünü mesleğe yöneltme çalışmalarına bu
güne kadar gereken önem ve ağırlıkla yöneli nm em iş
tir, 

Bu konuda yine ilk defa Cumhuriyet Halk Parti
si Hükümeti döneminde Çalışma ve Milli Eğitim ba
kanları bir araya gelerek, görevin hangi kuruluşu il
gilendirdiği yolunda 29 Ağustos 1979 protokolünü 
düzenlemişlerdir. Aslında bu konu Uluslararası Ça
lışma Örgütü ile UNESCO arasında da zamanla tar
tışma konusu olmuş, ama sonuçta görevin, Uluslarara
sı Çalışma Örgütünce çalışma bakanlıkları üzerinde 
toplanması gerektiği biçiminde bir görüş yerleşmiştir. 

Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
döneminde Ankara İşgücü Yetiştirme ve Mes
leki Rehabilitasyon Merkezi programa alınarak, olum
lu adımlar atılmıştır. Dileriz ki, Sayın Çalışma Ba
kanı bu olumlu çalışmaları devam ettirsinler. 

3. Sakat ve eski hükümlülerin işe yerleştirilmesi 
uygulaması yasal dayanak olarak da yetersiz olmakla 
birlikte, uygulama daha çok yetersizdir. 
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Bu konuda kamu kesimi de, özel kesim de yüküm- i 
lülükten kaçma eğiliminde, kurum ve Bakanlık ise j 
bu konuda istekli ve denetim eğiliminde görülmemek- , 
teclir. Şu anda İş ve İşçi Bulma Kurumu kapısında T 
bekleşen sa'kat vatandaşların sayısının da 40 bine j 
yaklaştığı ifade edilmektedir. } 

Sakat ve eski hükümlüler konusunda hazırlan
makta olan bir yasa tasarısı kamuoyuna da zamanın 
Çalışma Bakanı Say n Bahir Ersoy tarafından açık
lanmıştır. Bu tasarı ile işverenlerin ya sakat işçi çalış- j 
tırmalan ya da kurulacak fona yeterli parayı yatıra
cak yükümlülüğü getirilmektedir. I 

Buna rağmen işe yerieştirilemeyen sakatlar için I 
ise, koruma işyerleri (Örneğin; evde trikotaj ya da el 
sanatları gibi) açılması, gerçekleştirilmesi biçiminde 
bir çalışma vardı. Bunun da gerçekleştirildiğini gö
rürsek Sayın Çalışma Bakanımızı kutlarız. 

4. Kuruma başvuran işgücünün büyük bir bölü
mü kırsal alandan kente gelmiş eğitimsiz ve deneyim- I 
siz kişilerden oluşturulmaktadır. I 

Bu durumdaki yurttaşların yarı nitelikli işçi ola
rak yetiştirilmesini öngören yıllık 10 bin kapasiteli I 
merkezler henüz gerçekleştirilmediği gibi, bu konuda I 
ciddi bir adımın atılmadığı da görülmektedir. I 

5. Yurt dışına işçi gönderme uygulaması da, ül- I 
ke ekonomisinin içinde bulunduğu gereksinimden çok, I 
Anayasadaki seyahat özgürlüğü temeline dayandırıla- I 
rak düzenlenmiştir. Bunun sonucu odlarak da nitelik- I 
siz işgücü diye ülkemizde c/c 45'e varan nitelikli işçi 
gücü yitirilmiştir. Bugün yurt dışındadır. ^ i 

1979 yılında Kuruma başvuran 584 299 kişiden I 
195 398 kişi Kurum aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. I 

Sonucun yetersizliği açıktır. I 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun personel işleriyle I 

ilgili kararlara katılmak için kurulan komisyona iki I 
memur temsilcisi, Sınav Kuruluna katılmak için bir I 
memur ve bir üniversite temsilcisi, Disiplin Kurulu- I 
na katılmak için bir memur temsilcisi konusunda I 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminin o'bjek- I 
tif ve adalet ilkelerine uygun uygulaması, yine Sayın I 
Çalışma Bakanının bir genelgesiyle kaldırılarak, ko- I 
misyonlardaki bu temsilciler çıkartılmıştır. i 

Öte yandan, görevde yükseltme yönetmeliği de I 
kaldırılarak, yönetici sınıfta yükselmeyi sınavda ba- I 
şan, meslekte deneyim ve öğretim durumumuna bağ- I 
layan ilkeler bütünüyle kaldırılmıştır. { 

BAŞKAN —• Sayın Bartın, sürenizin bitmesine I 
5 dakika var efendim. Lütfen toparlayın. Zira başka I 
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bir şey açıklayacağını konuşmanız bittiği zaman. Sa
bah 05,00'e kadar çalışacağız bugün. 

CHP GRUBU ADINA MUHARREM BARTIN 
(Devamla) — Toparlayım Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Demirel Hükümetinin kuruluşundan sonra Çalış

ma Bakanlığındaki uygulamalar ilginçtir. Çalışma 
Bakanlığında Danıştay kararı uygulanarak göreve 
yeniden getirilen Müsteşar ve diğer üst düzeydeki yö
neticilerinin tümüne yakını görevden alınarak Ba
kanlık binasında bulunmaları bile önlenmek amacıy
la Ankara'nın 15 kilometre ötesindeki İş - Güm Mer
kezine doldurulmuşlardır. 

Çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının savu
nucusu bu yansız ve değerli yöneticilerin Bakanlık 
çatısı altında bulunmalarını bile içine sindiremeyen 
anlayışın, çalışma sorunları karşısındaki tutumlarını 
şimdiden kestirmek güç olmasa gerek. 

İşyerlerinin denetlenmesi, işten çıkarılan işçilerin 
yasal haklarını koruyucu toplu iş sözleşmesi yetki 
uyuşmazlıklarını çözümleyici görevler üslenmiş iş mü
fettişleri üzerinde baskı, sürgün ve kıyım alabildiği
ne sürmektedir. Bugüne değin 20'nin üstünde iş mü
fettişleri, grup başkan ve yardımcısı değiştirilmiş, 21 
iş müfettiği çetin kış koşullarında Erzurum, Van, Ela
zığ illerine sürülmüştür. 

Bu atamalar 5690 sayılı Yasa ile onanan, Sanayi 
ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki Uluslararası Çalış
ma Sözleşmesinin 6 ncı maddesindeki «İş müfettiş
lerinin hükümet değişikliklerinden etk'ilenmeyeceğinie» 
ilişkin maddesine ve İş Teftiş Tüzüğünün 27 nci mad
desinde başka grupları da görevlendirmenin en kıdem
li müfettişten yapılacağını öngören hükümlerine ke
sinlikle aykırıdır. 

Ayrıca, yasala'r bir tarafa itilerek, müfettiş yar
dımcıları durumunda olan, tek başına teftiş yetkisi 
bulunmayan iş müfettiş yardımcıları çeşitli illere sü
rülerek ayrılmaya zorlanmaktadır. 

Bilindiği gibi, toplu iş sözleşmesi yetki uyuşmazlık
larının çözümlenmesindeki gecikmeleri, üye kayıt fiş
ler indeki sahtelikleri gidermek amacıyla Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti döneminde kısmen de olsa 
işçilerin iradeleriyle yetki uyuşmazlıklarının çözümü
nü sağlayan durum saptaması uygulaması getirilmiş 
idi. Bu genelgenin yasalara aykırı olmadığı Danıştay 
8 nci Dairesinin kararıyla da onanmıştır. Sayın Ça
lışma Bakanı bu genelgeyi önce durdurup, sonra da 
uygulamayı karanlığa iten bir yeni genelge yayın
lamıştır. Bu suretle yetki uyuşmazlıklarıyla ilgili, 
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sendikalarca düzenlenen üye kayıt fişleri sahteliği ye- J 
niden gündeme gelecektir. Bu konuda Sayın Çalışma 
Bakanının yayınladığı genelgede, sendikalara üyelik 
konusunda türlü sahte belgelerin varlığını ve bölge 
çalışma müdürlüklerinin bu belgeler karşısında çare
siz kaldığını kaibul etmektedir. Buna karşın tek çözüm 
yolu olan durum saptaması uygulamasını da durdur- | 
maktadır. Bu bir çelişkidir. Hem sendikalara üye ka
yıt fişlerindeki sahteliği kaibul edeceksiniz, hem de 
bunu giderici durum saptamasını kaldıracaksınız... 
Bu çelişkiyi Sayın Bakanın nasıl gidereceğini öğren
mek isteriz doğrusu. I 

Öte yandan, sendika üyesi olmayan işçilere top
lu sözleşmeye taraf olan sendikanın muvafakati ol
madan da toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecek
leri Yargıtayın Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme 
Genel Kurulunun 20 . 1 . 1979 gün ve esas 1979/6 
karar 1979/1 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Bu ka
rarın özellikle kamu kuruluşları işyerlerinde uygulan-
ması konusunda açıklık getirmek için Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti döneminde Başbakanlıkça 
35 sayılı genelge yayınlanmıştı. Demirel Hüküme
ti 23 . 1 . 1980 tarihinde bu genelgeyi de iptal et
miş, böylelikle işçiler ekonomik baskı altına alınarak, { 
Anayasanın 46 ncı maddesinde öngörülen sendika seç- ı 
me özgürlüğü ortadan kaldırılmaktadır. 

Demirel Hükümetinin kuruluşundan hemen son
ra, referandumla kamu görevlilerinin sendika hak- | 
larıyla ilgili ilkelerin 1980 yıllık programından çıkar
tılması da demokratik haklar yönünden geriye dönü
şün en açık örneğini sergilemektedir. I 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
«Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve in- J 

sanlık haysiyetine yarar bir yaşayış seviyesi sağla- j 
malarına elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri için 
gerekli tedbirleri alır.» kesin buyruğu Anayasamızın j 
45 nci maddesiyle Devlete yüklediği en önemli görev
dir. Bu görevin zorunlu gereği asgari ücretin insanlık ! 
onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılmasıdır. 

Sanayi ve ticaret kesimi için 1 Mayıs 1979, tarım 
kesimi için 1 Haziran 1979 tarihinde saptanan asga- j 
ri ücret, son ağır devalüasyon ve ezici zamlar nede- j 
niyle artan hayat pahalılığının gerisinde ve yetersiz j 
düzeyde kalmıştır. Fiyat artışlarının önü alınama
maktadır. Son devalüasyon ve zamlar, emekleri ile ge
çinenler için yaşamı çekilmez duruma getirmektedir. 
Bu nedenle sosyal ve ekonomik koşullarla uyumlu, 
önü alınamayan fiyat artışlarını karşılayıcı asgari üc
retin öncelikle saptanması zorunludur. Bu da yeter- i 

li değildir. Asgari ücret uygulaması ve uygulamanın 
d?ne: imine önem vermek gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1475 sayılı İş Yasasının işçiler aleyhine bazı mad-

dcleıinin değiştirilmesinden söz ettikten sonra söz
lerimi bitireceğim. 

Yürürlükteki Yasanın 13 ncü maddesine göre, 
taraflar bağlı bulundukları süresi belli olmayan iş 
sözleşmeleri önel şartına uymak kaydıyla diğer taraf 
kusuiîuz da olsa her zaman tazminat gerekmeks'izin 
bozma yetkisine sahiptirler. Yasanın bu maddesi içe
rik yönünden işçi ve işvereni sosyal ve ekonomik 
yönden eşit saymıştır. Oysa işçi, ekonomik yönden 
işverenin karşısında güçsüz olduğu bir gerçektir. İş
çinin ekonomik güçsüzlüğünü değerlendirmeyen bu 
anlayış uygulamada keyfiliğe ve sonucunda da işçi
leri işsizliğe ve açlığa götürmektedir. 

Yasanın 17 ncı maddesine göre, süresi belli olsun 
veya olmasın sürekli hizmet akitlerinde işveren, Yasa
da t-lirlensn bazı hallerde iş aktini bildirimsiz ve 
tazminatsız olarak feshedebilmektedir. Yasada be
lirtilen haller ise genel olarak kötü niyetle kullanma
ya çok elverişli genel ahlaki nedenlerdir. Genel ah
lakin objektif tanımı nedir? Bu tanımlamada belir
ginlik var mıdır?. Bu konularda kararı kim verecektir? 
Maddede kesinlik yoktur. Bu nedenle işçilerin çalış
ma güvencesini de zedelemektedir. 

Yasanın 97 ve 108 nci maddeleri, işverenlerle ilgi
li yaptırımların günümüzde hiç bir değeri kalmamış, 
yaptırım gücü olmayan para cezalarıdır, örneğin; 50 
lira gibi. İşverenleri, işçilerin sosyal ve ekonomik hak
ları yönünden suç işlemelerinden kaçındıracak nitelik
te de değildir bu cezalar. Bu nedenle 1475 sayılı İş 
Yasasında yeni düzenlemelere gereksinim vardır. 

Sayın Çalışma Bakanımızın, Bakanlığa atanma
sından hemen sonra seçim bölgesi olan Kütahya iline 
hiç gerek yokken Bölge Çalışma Müdürlüğü örgütünü 
kurması yolundaki çabasını bu yasaları değiştirme ko
nusunda da göstermesini bekliyor, Yüce Heyetinizi 
saygılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Sami Küçük, bu

yurun efendim. 
M. B. GRUBU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabii 

Üye) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Çalışma Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi üzerinde 

Grubum adına görüşlerimizi sunmak üzere söz almış 
bulunmaktayım. 
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Çalışma Bakanlığı, kaynağını Anayasadan alan 
çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma ve sendikal ör
gütlenme ve sosyal adalet gibi ilkelere bağlı olarak 
çalışma hayatına yön ve düzen vermek, vasıflı iş gü
cü ihtiyacını karşılamak, istihdam politikasını yürüt
mek ve emeğin sömürülmesini önleyerek iktisaden za
yıf olanların hayat seviyelerini yükseltmek ve çalışan
larla çalıştıranlar arasında sosyal barışı sağlamak gö
revlerini yüklenmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de sosyal barış, diğer ülkelerin geçtiği 
kanlı mücadele yollarını izleyerek değil, 1961 Anaya
sasının teminatı altında yasalarla sağlanmıştır. 

Bilindiği üzere Türkiyede emek - sermaye iliş
kileri ilk önce İş Yasası ile gündeme getirilmiştir. 
Ancak, bu yasa işçilere sendikal haklar tanımadığı 
gibi grevi de yasaklamakta ve barışı cezayi müeyyide
lerle koruma amacını gütmekteydi, işçilere ilk sendikal 
haklar, demokrasimizin çok partili siyasi hayata atıl
dığı 1946 yılında tanınmış ise de, sendikal faaliyetin 
tabii bir sonucu olan toplu sözleşme, grev ve lokavt 
hakları sendikalara verilmemişdi. 

Sendikaların uygar toplumlardaki sermaye - emek 
arasındaki ilişkilerini barış yolu ile düzenleyen toplu 
sözleşme ve grev gibi hakları ancak 1961 Anayasasının 
amir hükümlerine dayanılarak çıkarılan yasalarla sağ
lanmıştır. Görülüyor ki, iktisaden zayıf bulunan işçi
lere sendikal örgütlenme ve örgütsel mücadele hakları 
kademe kademe ve uzunca bir zaman süreci içerisin
de verilmiştir. 

Ülkede yıllardan beri uygulanan ve gerçek an
lamada üretime dönük olmayan tutarsız ekonomik 
politikalar, kalkınma planlarının öngördüğü yatırım 
hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayamamış, dış tica
ret ve ödemeler dengesini bozmuş, iç ve dış borçları 
artırmış, hayat pahalılığını toplumun özellikle emeği 
ile geçinen işçi, memur ve küçük esnaf gibi dar ge
lirli kesimlerinin taşıyamayacağı bir yük haline ge
tirmiştir. 

Bu hal, 1961 Anayasası doğrultusundaki uygula
malarla bir ölçüde toplumun çeşitli sınıf ve tabaka
ları arasında kurulmuş bulunan sosyal barışı zedele
miş ve Türkiye'nin içinde bulunduğu anarşik orta
mın hazırlanmasında başlıca rolü oynamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Anayasası, çağdaş demokrasilerin 

sosyalleşme yönünde attığı ileri adımlardan esinlene
rek sosyal devlet ilkesini benimsemiş bulunmaktadır. 
Bugün çağdaş toplumlarda sosyal niteliği olmayan 
demokrasi mevcut değildir. 

Sosyal devlet, ekonomik gelişmeden meydana ge
len milli gelirin sosyal sınıflar arasında âdil bir şe
kilde dağılmasını zorunlu bir şart kabul eder. Sos
yal devlet ilkesini benimsemiş bir ülkede ekonomik 
büyüme, sosyal gelişmeye neden olabileceği gibi, sos
yal yapıyı da değiştirmeyi amaç bilmektedir. Sosyal 
gelişmeyle büiünleşmeyen ve yapısal değişim yapma
yan ekonomik büyüme kalkınma değildir. Nitekim 
petrol ve diğer gelirleri onlarca milyar dolara varan 
bir k'sını Orta Doğu ülkeleri ile Güney Amerika 
ülkelerinin kalkındıklarım iddia etmek mümkün de
ğildir. 

Sosyal devlet, ekonomik büyümeye neden olan 
artı değerinde kapitali büyültmek ve bu suretle ser
maye sınıfının ekonomik, sosyal ve giderek toplum 
üzerine siyasal egemenliğini kurmasına olanak ver
mez. Bu bakımdan ekonomik gelişmeyi amaçlamayan 
üretim ve istihdam sorunlarının çözümüne yönelik 
olmayan yatırımların çeşitli teşvik tedbirleriyle des
teklenmesi sosyal devlette sözkonusu olamaz. Bugü
ne kadar uygulanan teşvik tedbirleri devlet eliyle bir 
kapitalist sınıf yaratma gayretinden ileri gidememiş
tir. Yaratılmak istenen bu sınıf Türkiye'de üretim ve 
istihdam sorunlarına bir çözüm getiremediği gibi, sa-
nayileşerek dış pazarlara açılma yerine yabancı ser
maye ile işbirliği yaparak Türkiye iç pazarına ege
men olmak ve bu pazarı yabancı ortaklarına açmak
tan ileri gidememiştir. Özenle izlenen bu politikalar 
Türkiye'de, Batıda kültürden sanayiye ve sosyal ya
pıya kadar damgasını vuran yaratıcı bir burjuva sı
nıfı gibi bir sınıf yaratmaya muktedir olamamıştır. 
Batının hiç bir sınır tanımaz ve dünyanın kutup
lara dek bütün varlıklarını kendi ülkesine taşıyarak 
ülkesinin zenginliğini sağlayan yaratıcı burjuva sını-
fmm yerine Türkiye'de iç pazara dönük yaratıcı ve 
üretici olmayan merkantil ve montajcı bir sanayi sı
nıfı yaratmıştır. 

Toplumun bir kaç yıldan beri içinde bulunduğu 
çok müşkül şartlar, yoklar, hammadde ve ara malı 
bakımından dışa bağımlı sanayi kollarının faaliyet
lerini durdurmaları, izlenen bu çarpık ekonomik po
litikaların tabii birer sonucu olmuştur. 

Değerli senatörler; 
Bir ülkede ekonomi ve insangücü politikalarının 

amacı, o ülkede üretimi tüketimin üstüne çıkarmak 
ve çalışma gücüne sahip bütün vatandaşlarına iş sağ
lamak olmalıdır. 

Bir ülkenin gelişmişliği o ülkenin üretimi ile tü
ketimi arasındaki ilişki, üretim türleri ve üretimin 
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yarattığı istihdam, üretilen mal ve hizmetlerin ve ge
lirin fertler arasında dengeli bir şekilde bölüşülmesi 
ile ölçülür. Gelişmiş ülkelerde üretim, tüketimden 
fazla olduğu gibi, üretim türleri de daha ziyade sa
nayi ürünleridir. Bu tür üretim istihdam yarattığın
dan bu ülkelerde işsizlik genel anlamda bir sorun 
olmaktan çıkmış ve bir çok kez de dış işgücüne ihti
yaç duyarlar. 

Bu açılardan bakıldığında Türkiye, istihdam so
rununu çözememesi, ürettiğinden fazla tüketen bir 
ülke olması, istikrarlı ve dengeli bir gelir dağılımına 
sahip olamaması nedeni ile az gelişmiş bir ülke man
zarası arz etmektedir. 

Türkiye'de gelir dağılımı hesapları periyodik ola
rak yapılmadığından zaman bölümleri içinde meyda
na gelen uçurumun sınırlarını keskin çizgilerle belirt
mek mümkün değildir. Gelir dağılımına ilişkin son 
araştırma 1973 tarihini taşımaktadır. Bu araştırma
nın sonuçları günün Türkiye'si için geçerli olmaktan 
uzaktır. Araştırmanın yapıldığı yıllarda bir DM 5, 
bir ABD doları 15 lira dolaylarında idi. Bugün ise 
bir DM 40.50 ve bir ABD doları 70 liradır. Bu ba
kımdan 1973 gelir dağılımı hesaplarının 1980 Tür
kiye'sine uymayacağı aşikârdır. 

Son iki yılda, özellikle son aylarda birbiri ardı
na alınan ve adına «İstikrar tedbirleri» adı verilen 
ekonomik kararlarla Türkiye piyasa ekonomisinin 
insafına terk edilmiştir. İzlenen bu politikalar esasen 
dengesiz olan gelir dağılımını emeği ile geçinen işçi 
ve memur gibi dar gelirliler aleyhine daha da büyüt
müştür ve büyütecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün genel anlamda dünyada ve özellikle sana

yileşmiş ülkelerde işsizlik azalır ve enflasyon hızı dü
şerken, Türkiye'de işsizlik artmakta ve enflasyon hı
zı da c/c 100'e ulaşmak istidadı göstererek yüksel
mektedir. 

Kalkınmanın sağlam kaynaklara dayatılması yeri
ne enflasyona itibar edilmesi, Türkiye'yi tarihin en 
bunalımlı günlerini ve yıllarını yaşamaya zorlamış
tır. Bu mali politika, 2 yıla yakın bir sürede birbirini 
izleyen ve her biri % 32 - 48.6 oranlarına varan 3 
büyük ve bir sürü de mini devalüasyonlarla nokta
lanmış ve bunların sonucu olarak ülkenin iç ve dış 
borçlan artmış, halk bunların yarattığı hayat paha
lılığı altında ezilecek hale gelmiş ve en kötüsü enflas
yonla kalkınmaya son verildiğine dair ufukta bir be
lirti görülememektedir. 
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Bu politikalar, işsizliğin bir çığ gibi büyümesine 
neden olmaktadır. Türkiye'de nüfus artışı yılda 
r/c 2.6, işgücü artışı ise <</c 2.4'tür. Bu, yılda 470 bin 
kişinin iş arzında bulunması demektir. Oysa Türki
ye, tarım dışı alanlarda yaratabildiği iş talebi yılda 
•</c 1.2 hızla 215 bin kişi civarında olmaktadır. Bu 
hale göre, her yıl 250 - 300 bin kişi istihdam dışı 
kalmaktadır. Bugün Türkiye'de miktarı 8 milyona 
varan tarım işçisi ile 2 milyonu İş Kanununa tabi 
5.8 milyon sendikalı işçi bulunmaktadır. Toplam ola
rak çalışanların miktarı 14 milyon civarındadır. Hal
buki istatistikler Türkiyedeki işgücü sunumunun 16.5 
milyon olduğunu belirtmektedir. Bu duruma göre 
açık işsiz miktarı 2.5 milyon civarındadır. Kaldı ki, 
8 milyonluk tarım işçisinin de mevsimlik işçi olduk
ları ve yurt dışında aileleri ile birlikte 1.6 milyonluk 
bir işçi kitlesi bulunduğu ve bunların yurda dönüş
lerinde istihdam dışı kalabilecekleri de dikkatte tu
tulursa açık ve gizli işsiz sayısının 10 milyonu geç
tiği kolaylıkla anlaşılır. 

Yılda % 2,6 nüfus artışının sebep olduğu ve her 
yıl yarım milyona yakın işgücü sunumunun Türki
ye'de acil çözüm bekleyen istihdam sorunu olduğu 
gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak, izlenen bu po
litikalar, yakın bir gelecekte çözümün güçlüğünü gös
termektedir. Zira araştırmalar büyük kitlelere istih
dam yaratan sanayi sektörü yerine hizmetler sektö
rünün büyüdüğünü işaretlemektedir ki, bu büyüme 
sanayiye dayanan sağlıklı bir kalkınmaya da engel 
olmaktadır. 

1976 ve 1978 yıllarına ait aktif nüfus sektörler 
itibariyle dağılımı şöyle. 

1976'da tarım sektöründe c/0 59,4, sanayi sektö
ründe 'c/c 12,6, hizmetler sektöründe c/c 13,2'dir. 

1978de tarım sektöründe % 1,8 artışla % 61,2, 
sanayi sektöründe % 0,2 artışla c/c 12,8, hizmetler 
sektöründe c/( 1,3 artışla seyretmiştir. 

İşsizliği artıran bu politikaya bir örnek vermek 
isterim. 1979 yılı Ekim ayına kadar İş ve İşçi Bul
ma Kurumuna iş için 584 299 kişi başvurmasına kar
şılık, bunların ancak 195 398'ine iş sağlanabilmiş, 
400 bine yakınına iş sağlanamamıştır. 

Sayın senatörler; 
İşsizlik Türkiye'nin bir yazgısı değildir. Yukarı

dan beri ifade edegeldiğimiz gibi, işsizlik izlenen çar
pık ekonomik politikaların sonucudur. Kapitalist 
kalkınma yöntemlerini benimseyen ülkemizde çağın 
gelişimi ve benimsenen demokratik ilkeler nedeni ile 
işçiyi insafsız bir şekilde sömüremeyen sermayedar 
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teknolojiyi istihdam yaratacak ve üretimi artıracak 
alanlardan ziyade, kendi sınırsa!, çıkarları doğrultu
sunda kullanmaktadır. Jiklet türleri ve tüketimi bu
na güzel bir örnektir. 

Bugün ülkemizdeki daha ziyade tüketim malları
na dönük yeterli istihdam yaratmayan ve ara malı 
ile hammadde bakımından dışalıma dayalı sanayide
ki tıkanıklıklar duraklamalar ve meydana gelen iş
sizlik bu politikaların doğal bir sonucudur. 

İstihdam ve üretimin çözümü her şeyden önce 
bölgeler ve sektörler arası dengeli ve daha ziyade 
dayanıklı mal üretimine, fabrika yapan fabrikaya 
dönük ağır sanayinin Devlet eliyle yapılması ve tür
lerinin artırılması ile mümkündür. Yurt sathına da
ğılmış dengeli bir sanayi hamlesi, iç göçleri ve be
lirli şehirlerin sağlıklı olmayan gelişmelerini önleye
bileceği gibi, tarım alanındaki nüfus yoğunluğunu 
da azaltarak köyü de kapsayan bir refahın yaygın 
hale gelmesini sağlayacak ve Türkiye'yi dışa bağımlı 
olmaktan kurtaracaktır. 

Üretimi artıracak önlemler arasında atıl. îşgüç-
lerini harekete geçirmek de başta gelmektedir. Bu
gün hapishanelerde yatan mahkûmların büyük kıs
mı üretimde kullanılabileceği gibi, ordu birliklerin
den de yararlanılmak düşünülmelidir. 

Değerli senatörler; 
İstihdam ve üretim sorunlarının çözümünde top

rak reformu da önemli bir yer tutmaktadır. Koope
ratifçiliğe dayalı bir toprak reformu, üretimi rasyo
nel ve daha ekonomik bir şekilde artıracağı gibi, 
kooperatifin geliştireceği uğraş alanları da istihdama 
olanak sağlayacak ve kooperatif bölgesinde gizli iş
sizlik hissedilir derecede azalacaktır. Kooperatifçili
ğin gelişmesi ile köy - kentler yaratılacak ve şehirlere 
göç de önemli ölçüde azaltılacaktır. 

Sayın üyeler; 
1979 yılı itibariyle Türkiye'de 101'i işveren sendi

kası ve 774'ü de işçi sendikası olmak üzere 875 sen
dika bulunmaktadır. 774 işçi sendikası da 12 federas
yon ve yedi konfederasyona toplanmışlardır. İşveren 
sendikalarının üye sayısı 5 815 iken, işçi sendikaları
nın 2 073 531 i İş Kanununa tabi olmak üzere sen
dikaya kayıtlı 5 609 906 üyesi vardır. İş Kanununa 
tabi işçilerin tümü sendikalara kayıtlı olmadığı gibi, 
sendikalara kayıtlı işçilerin miktarları da 5 609 906 
olarak ifade etmek mümkün değildir, zira yasal ön
lemler alınmadığından bir işçinin birkaç sendikaya 
üye olduğu bilinen bir gerçektir. 

Ayrıca, sendikalar da partilere paralel olarak 
konfederasyonlara bölünmüşlerdir. MHP paralelinde 
MİSK ve MSP paralelinde Hak - İş Konfederasyon
ları yapay olarak meydana getirilmişlerdir. Türkiye' 
de işçiyi çatısı altında toplayan gerçek anlamda iki 
konfederasyon vardır. Bunlardan birisi, daha ziyade 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde örgütlenmiş ve sayı
sal bakımdan en büyük Türk - İş ile daha ziyade özel 
kesim sanayi tesislerinde örgütlenmiş ve sayı bakı
mından ikinci sırada yer alan DİSK'tir. Bunlardan 
Türk - İş, işçinin politik akımlar dışında kalmasını 
isteyen partiler üstü bir politika izlerken, DİSK işçi 
sınıfını, sınıf bilinci etrafında toplayarak aktif poli
tikada yerini alması tezini savunmaktadır. 

Türkiye'de 30 küsur işkolu esasına göre örgütlen
miş 774 sendika, işçinin işveren karşısında toplu söz
leşmelerle pazarlık gücünü azaltan en büyük etken
dir. 

İşçi sınıfı böl - yönet politikasının gereği olan 
I bu tuzaktan süratle kurtulmalı ve işkolu esasına da

yalı çok üyeli az sayılı güçlü sendikalar etrafında top
lanmalıdır. Sendika enflasyonuna ancak bu yolla son 
verilebilir. Ayrıca, işçiler sendikalarını hâkim temi
natı altında serbest irade ile seçmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşçi - memur ayırımı da kesin çizgilerle bir sonu

ca varmış değildir. Eşit iş ve eşit hizmete eşit ücret 
ilkesini uygulayacak ve bu suretle işçi - memur ara
sındaki ayrıcalığı giderecek tedbirlerin süratle alın
masında zorunluluk vardır. 

1979 yılına ait Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşü
lürken yaptığım konuşmada işçiler arasında da eşit 
hizmetlere, toplu sözleşmelerle eşit haklar verildiği
ni iddia etmenin mümkün olmadığını, işçi ücretleriy
le memur maaşları arasında bir mukayese yapmanın 
dahi gülünç olduğunu, iki hizmet grubu arasında gelir 
bakımından büyük uçurumlar meydana geldiğini, 
bazı kurumlarda düz işçilerin bile kamu kesiminde
ki yetişkin görevlilerden çok üstünde ücret aldıklarını 
ve bunun en azından kamu vicdanını rahatsız etti
ğini belirtmiş ve yasal düzenlemelerle çarpıklıkların 
giderilmesini dilemiştim. Bugüne kadar bu yolda bir 
mesafe katedilmiş değildir. Ayrıca, kamu hizmetlileri 
ile işçi kesimi arasındaki ücret uçurumunun bu yıl 
yapılacak olan toplu sözleşmelerle daha da derinle
şeceğini ve bunun sosyal bünyede büyük rahatsızlık
lara neden olacağını belirtmek isterim. Bu rahatsız
lığı gidermenin tek yolu eşit hizmete eşit ücret ilke
sini kamu hizmetlileri ile işçi kesimine seyyanen uy-
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gulayacak yasal yolların biran önce uygulamaya ko
nulmasıdır. 

Değerli senatörler; 
Ülkemizde uygulanan teknolojinin getirdiği enerji 

kaynaklan, kimyevi maddeler, gelişmiş makine ve 
cihazların kullanıldığı çalışma hayatında bu teknolo
jik gelişmeye paralel iş kazaları ve meslek hastalık
ları artmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları
nın sebep oldukları maddi ve manevi zararlar ulusal 
ekonomiye küçümsenmeyecek ölçüde olumsuz etki 
yapmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının 
mümkün olabilen seviyeye düşürülebilmesi. Bakanlı
ğın işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini noksansız 
yürütmesi ile mümkündür. Fakat hemen belirtmek 
gerekir ki, Bakanlık bu hizmeti yürütecek kadro, per
sonel ve imkânlardan yoksundur. 

1979 yılı itibariyle ülkede 259 511 işyeri vardır. 
Bu işyerlerini işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından 
teftiş edecek müfettiş adedi ise 583'tür. Bu hale göre 
her müfettişe ortalama 450 işyeri teftişi düşmektedir. 
Kem alet ile kemalât yapılamayacağından bakanlık 
lüzumlu sayıda müfettiş kadrosunu en kısa zamanda 
sağlama yollarını aramalıdır. 

Değerli senatörler; 
Sözlerime yıllardan beri soragelmekte olduğum 

ve Sayın Bakanların fırsat bularak üzerlerine eğile-
medikleri konuları bir kez daha sergileyerek son ve
receğim. 

1. Çalışma Bakanlığı 1946 yılında kurulmuş ol
masına ve aradan 34 yıl geçmesine rağmen, iş huku
kumuzdaki boşluklar dolmuş değildir. Sayıları mil
yonu aşan tarım ve orman işçileri en küçük bir sos
yal güvenceye sahip değildirler. Bunların çalışma ha
yatları da sendikal örgütlerle düzenlenmediğinden 
ücret ve çalışma koşullan müeyyideleşmiş değildir. 
Getirilen asgari ücret statüsünün, iş arzının fazlalığı 
nedeni ile etkili olarak uygulanması da güçtür. Top
lumun çalışan bu kesimi için bütün hükümetler ta
rafından çıkarılacağı taahhüt edilen; fakat bir türlü 
gerçekleştirilemeyen tarım ve orman iş kanunlarının 
daha fazla geciktirilmeden çıkarılmasını dilemekte
yiz. 

2. Çalışanların işsiz kalış dönemlerinde gelir sü
rekliliğini sağlamak ve böylece yeni bir iş bulunca
ya kadar işsiz kalan ile ona bağlı nüfusun yaşam ko
şullarını belirli bir düzeyin altına düşmekten koru
mak amacıyla işsizlik sigortası yasası hükümetlerin 
vaatleri dikkatte tutularak daha fazla geciktirilmeden 
çıkarılmasını dilemekteyiz. 
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j 3. Ortak Pazar ülkelerinde çalışan işçilerimizin 
anlaşmalardan doğan serbest dolaşma haklan, üye 
devletler tarafından ihlal edilmektedir, İşçilerimiz bu 
haklarını güvence altına almak için gerekli etkin gi
rişimler yapılmalıdır. 

4. Ticaret ve sanayi ile uğraşanlar mesleklerini 
icra edebilmek için odalarına kayıt zorunluğu var
dır. İşçiler işe başlayınca bir sendikaya kayıtları mü
eyyideleşmiş değildir. Bundan ötürü de işçiler arasın
da sendika üyesi olmayanlar olduğu gibi birkaç sen
dikaya kayıtlı işçiler de vardır. İşçilik bir meslek 
olduğuna göre, bunların da işe başladıktan sonra be
lirli bir süre içinde sendikalara kayıt işlemlerinin ya
pılması yasal hükümlere bağlanmalıdır. 

5. Anayasal bir hak olan toplu sözleşme dışın
da işçilerimiz işten ayrılma veya emeklilik halinde 
İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı almak
tadırlar. İş yasası kıdem tazminatını yılda 30 gün 
olarak belirlemiş olmasına rağmen, Türkiye Petrol
lerinde olduğu gibi, bu hak bazı kuruluşlarda toplu 
sözleşmelerle 75 - 90 güne çıkarılmaktadır. Bu farklı 
uygulamalar çeşitli kurumlarda çalışan işçiler arasın
da huzursuzluğa neden olduğu gibi, kamu kesimin
deki hizmetlileri de rahatsız etmektedir. Türkiye 

I Petrollerinden emekli olan bir işçi geçen seneki ra
kamlar olarak. 1 499 400 lira kıdem tazminatı alır-

j ken, Sümerbankta aynı süre ile çalışan ve emekli 
olan bir işçi bunun ancak 1 7 olan 226 380 lira al
maktadır. Aynı süre hizmet yapan kamu kesimindeki 

I memurlar ise bundan da az emekli ikramiyesi al
maktadırlar. 

i Eşit hizmetlere eşit haklar ilkesinden hareketle 
işçi kesimi ile kamu kesimi ve çeşitli iş kollarında 
çalışanlar arasında yaratılan bu ayrıcalık gerekli ya-
cal düzenlemelerle giderilmelidir. Ayrıca toplu söz
leşmelerle, kamu tasarruflarının yok edilerek bu ku
rumların gelişmesini önleyecek ve bu suretle de iş-

ı sizliği davet edecek aşırı isteklerin kaynakları kuru
tacağını gözden uzak tutmamak gerekir. KİT'lerde 

| çalışanların kıdem tazminatı bugün bütün KİT'lerin 
özvarlıklarından daha büyük bir meblağa varmak 
üzere olduğu söylenmektedir. 

6. Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizle ailele-
• rine. iş günü kaybetmeksizin genel seçimlerde oy kul-
j lanma hakları yasal hükümlere bağlanmalıdır. 
i 7. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin o ülkeler 
j bankalarında bulunan tasarruflarının Devlet kâr ga

rantisi altında, kurulan ve kurulmakta olan yatırım-
ı larda kullanılmasına olanak sağlanması için teşvik 
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tedbirleri alınmalı ve bu kararlar her vasıtadan ya
rarlanılarak onlara duyurulmalıdır. 

Sözlerime burada son verirken, bütçenin çalışma
lara, yüce ulusumuza hayırlı olmasını diler, grubum 
adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Küçük. 
Sayın üyeler; 
Çalışma Bakanlığının Bütçesi üzerinde gruplar adı

na konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi şahısları adına söz isteyen sayın üyelere söz 

vereceğim. Ancak bir şeyi Yüce Genel Kurulun ıt
tılaına arz etmek lüzumunu hissediyorum. 

Bizim, bu Çalışma Bakanlığı Bütçesinden sonra 
bu akşam görüşmemiz icap eden iki bütçemiz daha 
var. Bir hesap çıkarttık, halihazırda 21 sayın üye söz 
almış. Hepsi konuştuğu takdirde sabaha karşı 05,00' 
te biter, sürelere tam riayet etmemiz takdirinde. Bu 
itibarla Yüce Genel Kurulun benim süreler üzerin
deki hassasiyetime yardımcı olacaklarını düşünür, te
şekkür öderim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Konuşmacı arkadaşlar 
da aynı kolaylığı gösterecekler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok çok teşekkür ederim, tahmin 
ediyorum Sayın Çalış. 

Sayın Hasan Ildan buyurunuz. 
HASAN ILDAN (Elazığ) — Sayın Başkan, saygı

değer senatörler; 
Çalışma Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi üzerin

deki kişisel görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Bu bütçenin Çalışma Bakanlığı mensuplarına, Türk 
halkına hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle sözlerime 
başlıyorum. 

Çalışma Bakanlığı çalışma hayatının düzenlenme
si, çalışanların yaşama düzeyinin yükseltilmesi, çalı
şanla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin düzen
lenmesi, memleketteki çalışanların genel refahını art
tıracak şekilde verimli kılınması, tam çalıştırma ve 
toplumsal güvenliğin sağlanmasıyla görevlendirilmiş 
bir Bakanlıktır. 

17 ve 18 nci asırda, oluşan sol düşünce ile birlikte 
emeğin en yüce değer olduğu ilkesi dünyamızda ya
şayan tüm insanlarca kabul edilmiştir. 

Bir toplum emeği en yüce değer saymazsa, emeğe 
çalışma hakkı sağlamazsa, sağladığı çalışma hakkının 
gereğini yerine getirmezse, hiç şüpheniz olmasın ki, 
o toplum ayakta duramaz, yıkılır. 

Keza bir ülkede, sağlıklı ve sağlam bir ücret po
litikası yoksa, o ülkede barış olmaz. 

| Yine sağlıklı bir çalışma düzeni, ahenk içinde iş-
8 leyen bir çalışma hayatını sağlamazsa ve kurumsal ör-
I gütlenmesini yeterince geliştirmezse, o ülkede barış 
I olmaz, huzur olmaz. 
I Bir ülkede çalışan nüfusun % 13,3'ü işsizse ve bu 
I da adet itibariyle en azından 10 milyona yaklaşıyor-
I sa ve o ülkede bu soruna çözüm getirilmiyorsa, sağ-
I lıklı bir düzenin işleyişini acaba bekleyebilir miyiz?.. 
I İş, emek ve düşünce, insanı belirleyen en belirgin 
I vasıflardır. Devlet çalışma hayatını tanzim etmekte 
I ne denli sorumlu ve görevli ise, işsizlere iş bulmak, 
I yeni iş sahaları açmakta da o denli görevlidir. Ayrıca, 
I bu husus 1961 Anayasasının da zorunlu bir gereğidir. 

I Ülkemizde bir Çalışma Bakanlığının varlığına rağ-
I men, işsiz sayısı, çalışan işçilerimizin bir mislinden da-
I ha fazladır. İşsizliğin bu boyutlara vardığı bir ülke-
I de İş ve İşçi Bulma Kurumu ne görev yapar, bunu 
i anlamak olanaksızdır. Ben ancak bunu şöyle düşüne-
I biliyorum : İş ve İşçi Bulma Kurumları öyle zanne-
I diyorum ki, yalnızca birtakım listeler yapmak ve sı-
I rayı tespit etmekle görevlendirilmiş birer kurum duru-
I mundadırlar ve bu görevi yaparken de 2 6C0 perso-
I nel, 505 milyon lira harcamaktadırlar. 
I Sayın senatörler; 
I Ülkemizde 1961 yılından bu yana 16 yıldan beri 
I toplu iş sözleşmeleri uygulamaktadırlar. Ancak, bu 
I toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasından dolayı bir-
I takım aksaklıkların da olduğu tecrübelerle sabit ol-
I muştur. 
I Yine inancımız odur ki, Çalışma Bakanlığı bir an 
I önce toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasından dolayı 
I meydana gelen bu aksaklıkları düzeltici birtakım ted-
I birleri ve mevzuat değişikliklerini bir an önce ger-
I çekleştirsinler. 
I İşyeri ya da işkolu seviyesinde toplu iş sözleşmesi 
I yapma yetkisi en kısa zamanda bir sonuca bağlan-
I malıdır. Bunu sağlayamazsak, şu anda ülkemizde bir 
I çok sendikaların başvurduğu sahte belge tanzim etmek 

imkânını hem sağlamış oluruz, hem de onların so-
I rumlulüklarına birlikte iştirak etmiş oluruz. Bu soru-
I nun da bir tek çözüm yolu vardır. O da, referan

dumdur. İşçinin güveneceği sendikayı kendi iradesiyle 
kendisinin tayin edebilmesi ilkesinin kabulüdür. Bu 

I yasalaşıncaya kadar da durum tespitine devam edil-
I meşinin zorunlu olduğu inancındayım. 
I Ayrıca sorunlardan bir tanesi de, işçi ve memur 

ayrımıdır. Ülkemizde bu âdeta bir yılan hikâyesine 
I dönmüştür. Yıllardır bunu halletmekle mükellef olan 
I Çalışma Bakanlığı maalesef bu soruna bir çözüm ge-
J tirememiştir. 
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Sayın üyeler; 
Bence az gelişmiş ülkelerden birtakım gelişmiş ül

kelere emeğin ihraç edilmesi en büyük sorundur. Ül
kemizde bu göç hareketi 1960'larda başlamıştır. Bu
gün Almanya'da çalışan 700 bin işçi mevcuttur, çocuk
ları ile birlikte 1,5 milyonu aşmaktadır ve uzun yıl
lar maalesef hükümetlerimiz bu işçilere sadece bir dö
viz makinesi gözü ile bakmışlardır, işçilerin hiçbir so
rununa çözüm getirememişlerdir. Gerek Çalışma Ba
kanlığı, gerek Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve ge
rekse de Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışında bir
çok büroları, kuruluşları ve memurları olmasına rağ
men, içimizde Avrupa'ya giden ve gören senatör ar
kadaşlarım da bilirler ki, işçilerin hiçbir sorunu ile 
uzaktan yakından bu kişiler ilgilenmemektedirler. Me
mur olarak tayin edildikleri andan itibaren sadece 
kendi kişisel çıkarlarıyla meşgul olmaktadırlar. Bu iş
çilerimiz aslında lisan bilmedikleri için Avrupa'da ken
di haklarını da arama imkânlarına sahip değillerdir. 
Bu nedenle de birçok sosyal hakları gerçekten zayi 
olmakta, heba olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı olarak kurulmuş olan Yurt Dışı İşçi Çocukları 
Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Çalışma Bakanlığına 
bağlı olan Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü. 
nün ne iş yaptığını anlamak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Almanya'da çalışan işçilerimiz özellikle şu sorun

ları ile karşı karşıya bulunuyorlar : Bunlardan bir ta
nesini çok mühim ve ülkemiz için de büyük yararlar 
sağlayabileceği inancında olduğum için Sayın Ba
kanın dikkatine sunmak istiyorum. 

Almanya'da çalışan işçilerimiz kesin olarak yur
da döndükleri zaman herhangi bir tazminat alma
maktadırlar. Oysa ki, Almanya'da çalışan Yugoslav
ya ve Yunanistanlı işçiler kesin olarak yurtlarına dön
dükleri zaman bir yıl tutarında tazminat aldıkları ve 
bu ülkelerin bu şekilde birtakım sosyal anlaşmalar 
yaptıklarını oradaki işçiler kesin olarak söylemekte
dirler. Bu konuyu Sayın Bakanın dikkatine arz edi
yorum ve bu konuda gerçekten böyle sosyal anlaş
malar yapmış ülkeler mevcut ise, bunları bizim işçi
lerimize de uygulamayı sağlamalıyız. 

Yurt dışında çok büyük güçlükler içerisinde çalı- , 
şan işçilerimiz, bu tutum, davranış ve lakaytlık sonu

cu ülkesinden kopmuş, Devletine küsmüş bir top
lum haline gelmiştir. Çok ivedi olarak, Devletine gü
venen, geleceğine umutla bakan, milli birlik ve bera
berlik ruhu içerisinde uyumlu ve güçlü bir duruma 
getirme çabasına Çalışma Bakanlığı mutlaka girme
lidir, 

Daha çok işçi gönderme ve daha çok döviz bek
leme politikası yerine, işçilerin sorunlarının çözümü, 
hak ve çıkarlarının korunması ilkesi mutlaka benim
senmeli ve bu konuda yapılacaklar zaman yitirmeksi
zin yapılmalıdır. 

Yabancı ülkelerde çok olumsuz şartlar altında ça
lışan işçilerimizin ülke ile bağlılıklarını canlı tutmak 
için, ülke yönetimine katılma hakkı olan oy kullan
ma hakkı zaman yitirmeksizin sağlanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimi bağlamken örtülü MC'nin şu son günler

de İzmir'de Tariş'te, İstanbul'da Tekel işçilerine ve 
ülkenin birçok yerlerindeki işçilere uyduladıkları zu
lüm ve baskıyı sona erdirmeleri dileğiyle hepinize say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Orhan Ça 
lış, buyurun efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Senelerden beri hükümet programları okunur, her 
hükümet programında tarım ve orman işçilerinin si
gorta kapsamına alınmasından bahsedilir. Sayın ba
kanlar burada gelirler, «Aldık, alıyoruz» derler. Bu 
meselenin artık son defa görüşülmesi mümkün olsun. 
Bu kanunun en kısa zamanda çıkmasını temenni edi
yoruz. Türkiye'de çalışanların çok büyük bir kısmı 
sosyal güvence altına alındı; fakat bu tarım ve or
man işçilerinin de bu meselesinin halledilmesini te
menni ediyoruz. 

Ayrıca, toplu sözleşmelerde kanun dışı eylemlere 
karışanların himaye edilmesine mani olunmasını ve 
çalışanlar arasında adaletin sağlanmasının temini ve 
bütçenin hayırlı, uğurlu olması temennisiyle saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yoklar. 
Sayın Ali Oğuz, buyurun. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Gecenin bu saatinde zaten uzun konuşsak da tas

vip edilmeyecek, onun için ben sözlerimi birkaç cüm
le ile toparlayacağım. 

Memleketimizde işçinin haklarının korunması; 
ama çalıştıranın da haklarına riayet edilmesi genel ar
zumuzdur. Bu denge kurulduğu takdirde memlekette 
huzur olacaktır. Kurulmadığı takdirde de iş barışı, iş 
mücadele, iç muharebe haline gelecektir. 

Tabii geniş ihtisası içinde olan arkadaşlarımız bu
rada çok kıymetli fikirler ileri sürdüler, hepsinden 
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istifade ettik; ama şuna inanıyoruz ki, memleketimizin 
içinde bulunduğu şartlar icabı, işsizlik vardır, hem de 
az değil. Görünüşte arkadaşlarımız 3 - 4 milyon di
yorlar; ama 5 milyonu aşkın bir işsizlik vardır. Bu 
açık işsizliktir, açık işsizidir. Yani, «Bana evime bir 
kilo ekmek parasını götürecek, çocuğumun ilaç pa
rasını alacak bir iş temin edin» diyecek noktada boy
nu bükük işsiz vardır. Bir de gizli işsiz vardır. As
lında işsizdir de, onun işsiz olduğunun farkında de
ğiliz. Bunun da yekûnu aşağı yukarı açık işsize ya
kındır. Bu kadar ıstırap içinde insanımız var'ken bu 
meselenin üzerine gitmemek bir bakıma gaflet içeri
sinde olmak demektir. Çünkü, bir taraftan çalışan 
Allanın sevgili kuludur derken, diğer taraftan çalışa
nın hakkını alınteri kurumadan verin derken, çalışan 
çalışmayandan daha makbudür derken, çalıştırabile
ceğimiz insanlara da bu imkânı hazırlamak mecburi
yetindeyiz. Aksi halde, aç insan muhakkakki devle
tini de, milletini de yıkar, onu o noktaya getirmemek 
lazım.. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bunun getirdiği tabii neticeler var. 1 milyon evla
dımızı Avrupa'ya göndermişiz sadece ekmek parası
na. 50 bin kadınımız, kocasından izin almadan ve tas
vip edilmeden gitmiş ekmek parası için Avrupa'da, 
50 bin ailemiz Avustralya'ya göç etmiş. İslam ülke
lerine göç için binlerce, yüz binlerce insan sıraya gir
miş. Bu bir ıstırap örneği. 

Bunu bertaraf etmenin çaresi. Her şeyden evvel 
memleketimizde önce sanayi ve zirai sahada geniş 
istihdam imkânları hazırlamaktır. Her şeyden evvel 
mükeyyefata, keyif veren şeylere veya israfa eğile
ceğimize, lüzumsuz şeylere eğileceğimize, memleketi
mizde bir ailenin olsun hiç olmazsa iş bulabilmesi için 
imkânları zorlamak mecburiyetimiz vardır. 

Bunu nasıl zorlayacağız?.. Memleketimizde bu
günkü mevcut imkânlarla bütçemizin büyük bir kıs
mını istihdam imkânlarına sarfedeceğimiz yerde, lü
zumsuz cari harcamalara ayırdığımız bir gerçektir. Bu
nun üzerinde ısrarla söylendi, Tekele ayırdığımız 7 
milyar; ama sanayiye ayırdığımız 4 milyar. Peki bu
nunla memleket evladı nasıl işe kavuşacaktır?.. Bu
gün çalıştıramadığımız insana bir şey verem'iyorsak 
tehlikeyi beklemek mecburiyetindeyiz. Tehlike kapımı
zı çalmıştır. Hele şu pahalılığın getirdiği neticeler 
olarak bir gün çalışamayan insanları sokağa dökül
müş görmekten Allaha sığınırım. Çok feci neticeler 
olabilir. Ispanağı 50 liraya yiyeceksiniz, yağa, ete 
gücünüz yetmeyecek, hem de çalışmayan 10 milyona 

ı yakın insanınız olacak, hem de memlekette huzur 
I olacak... Bu mümkün değil. Onun için bir çare bul-
I mak lazım. 
I Bir kere mevcut imkânlar içerisinde ne pahasına 
I olursa olsun işsize işsizlik aylığı vermek mecbur'iye-
I tindeyiz her şeyimizden keserek. Bunu neyle temin 
I edeceksek edelim, mutlaka bunu vermek mecburiye

tindeyiz. Vermediğimiz takdirde milyonları aşan in
sanlar biraz önce ifade ettiğim gibi, evine bir kilo 

j ekmek parasını götüremezse, ilacını alamazsa bundan 
I büyük patlamalar doğar, bu doğan patlamalar da 
I memleketi perişan eder. 
I Onun için temennimiz odur ki, bir an evvel mem

leketimizde gerek işsizliğin üzerine gitmek suretiyle, 
I fedâkârlık edip işsiz olan kimselere eilmizden gelen 
I imkânlar nispetinde faydalı olmak suretiyle bir taraf-
I tan da iş imkânları açmak için büyük gayretlerin 
I içerisine girmek suretiyle belki bir parça geçici fe-
I rahlıklar getirilebilir. Aksi halde, büyük tehlikeler 
I memleketimizi bekliyor demektir. 
I Üç ay içerisinde Hükümetin bunları çare getirdiği

ni söylemesi mümkün değildir. Her gelen devrede ye
di sene içerisinde yedi senede yedi bütçe gördük, bu
radan uzun uzun laflar söylenir, basılır, raflara kaldı
rılır, orada kalır, ertesi sene aynı lafları tekrar ederiz. 
Bugün, geçen seneki durumumuza göre neredeyiz me
selesini henüz daha tespit etmedik; ama söylenen
lerin bir gün gerçekleşmesini temenni ediyorum ve bu 
bütçenin memleketimiz ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI CAVİT ERDEMİR (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri; 

Sözlerime başlamadan önce hepinizi derin say
gılarımla selamlıyorum. 

I Konuşmamı hazırladığım metin üzerinden yapaca
ğım; fakat metin biraz uzuncaydı; ama burada beli
ren anlayışa uyarak mümkün olduğu kadar kısa ko
nuşmaya gayret edeceğim. 

Çalışma Bakanlığının görevleri fonksiyonel bütün
lüğü olan istihdam, çalışma şartları, yurt dışı işçi so
runları olmak üzere üç anâbaşlık altında ele alınacak-

! tır. Burada konuşan değerli üyeler bilhassa memle
ketimizin bugün içinde bulunduğu şartlar, işsizlik du-

I rumunu gözönüne alarak istihdam konusu üzerinde 
I ehemmiyetle durdular. Değerli konuşmacıların bu fi-
I kirlerine daha sözlerimin başında katıldığımı bilhassa 
| belirtmek isterim. 
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İstihdam konusunda tam çalışmanın sağlanması 
ve memleketteki çalışma gücünün genel refahı artıra
cak şekilde verimli kılınması Bakanlık olarak temel 
hedefimiz olacaktır. 

Ancak, 70'li yılların başlangıcında ekonomik ge
lişmenin % 7 civarında bulunması, istihdam imkân
larının genişlemesini, bunun neticesinde işsizliğe iliş
kin problemlerin çözümlenmesi yönünden ülkemizde 
ciddi adımlar atılmasını sağlamıştır. Ekonomik gelişme 
tam kapasite çalışmayı ve yeni istihdam imkânlarını 
beraberinde getirmektedir. 

Son yıllarda yatırım artış hızı sabit fiyatlarla ya
vaşlayan bir tempo içine girmiştir. Sabit fiyatlarla 
1978 yatırım hacmi negatiftir. 1979 yılı da öyledir. 
İçinde bulunduğumuz 1980'in de negatif olmaması için 
elden geldiğince çalışılmaktadır, çalışılacaktır. 

Öte yandan aynı yıllarda toptan eşya fiyat indeksi 
de süratle yükselmeye başlamış % 80'e ulaşmıştır. 

Yatırımların azalıp fiyatların artması neticede iş
sizliğe müncer olmuştur. 

1979 yılında işyerlerinde genel olarak kapasite dü
şüklüğü ve hatta işyerlerinin kapanması vakası ortaya 
çıkmıştır. 

1974'den bu yana Batı Avrupa ülkeleri de işçi -
almayı durdurduklarından fazla işgücünün yurt dışı
na gönderilmesi de mümkün olamamıştır. 

Diğer taraftan ekonomik durgunluğa inzimam eden 
hızlı nüfus artışı da işsiz sayısını artırıcı tesirler icra 
etmektedir. 

Bu olumsuz tablo karşısında; Hükümetimizce alı
nan ve uygulamaya konulan yeni ekonomik tedbir
ler, belli bir süre içinde ekonominin canlanmasına ve 
istihdam seviyesinin yükselmesine müncer olacaktır. 

Ayrıca büyük bir işgücünü istihdam edecek olan 
körfez ve Ortadoğu memleketlerindeki imkânlar en iyi 
şekilde değerlendirilerek istihdam imkânları artırıla
caktır. Bu maksatla gerekli teşebbüslere geçilmiş bu
lunduğunu burada belirtmek isterim. 

Bakanlığım, doğrudan istihdam imkânı yaratan bir 
bakanlık olmamakla birlikte, işsizlikten en fazla rahat
sızlık duyan ve bu meselenin çözümü ile görevli bu
lunan bir Bakanlıktır. Bakanlığımız çalışanların me
selesi kadar ve hatta çalışanların meselesinden daha 
da fazla bugünkü ortamda işsizlerin, yani çalışama
yanların Bakanlığı olduğu şuuru içindedir. 

İşyerlerinin işçi, işgücünün de iş isteklerini karşı
lamak ve bu alanda gerekli düzenlemeler yapmak 
için Bakanlığıma bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumu gö
revlidir. 
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Şurada bilhassa belirtmek isterim. İş ve İşçi Bul
ma Kurumu sadece iş ve işçi temin maksadı ile ku
rulmuş bir kurum değildir. Bunun ötesinde bundan 
da mühim çok faydalı ve mühim görevleri vardır. 

Kurum, işsizliği önleyici ve istihdam artırıcı tedbir
lerle ilgili olarak, var gücü ile çalışmalarını sürdür
mektedir. Bu cümleden olarak, İş ve İşçi Bulma Ku
rumu, işyerlerine daha düzenli bir şekilde işçi yerleş
tirebilmek için kamu işyerleri ile protokollar yap
makta ve özel işyerlerinde de işçi ihtiyaçlarını ku
rumdan karşılamalarını sağlamak için özel gayret gös
termektedir. 

Burada Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü
nün kurumla ilgili peşin fikirlerinin yersiz olduğunu 
da bilhassa belirtmek isterim. Yeri gelmişken gene 
söyleyeyim, kendisinin bahsettiği durum ve tutum geç
miş iki senelik kendi iktidarlarının döneminde olmuş
tur. Bunu bilmelerini bilhassa rica ederim. 

Kurumumuz; milli işgücü istatistiklerini gerçekleş
tirmek amacıyla Ankara il sınırları içinde yapılması ön
görülen pilot uygulamayı gerçekleştirmiştir. Diğer böl
gelerle ilgili çalışmaların ise, 1980 yılı içerisinde ta
mamlanmasına çalışılacaktır. 

Ayrıca, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli 
işgücünün yetiştirilmesi, niteliksiz veya mesleklerinin 
geçerliliği kalmamış kişilerin uygun bir meslekte ye
tiştirilmelerinin sağlanması ve sakatların mesleki re
habilitasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli 
çalışmalar yapılmış ve işgücü yetiştirme ve mesleki 
rehabilitasyon merkezleri kurulması çalışmaları hızlan
dırılmıştır. 

Kurulacak işgücü yetiştirme ve mesleki rehabili
tasyon merkezlerinden Ankara'da kurulacak olanı yıl 
içinde ihale edilecektir. 

Ancak, söz konusu eğitim merkezlerinin yapımla
rının uzaması nedeniyle, bunların yerine geçmek üzere 
Milli Eğitim Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı mesle
ki ve teknik öğretim kuruluşlarının boş kapasitesin
den yararlanılması için, bir protokol yapılmış ve çe
şitli il ve ilçelerimizde mesleki eğitim kursları düzen
lenmiştir. 

Ayrıca, 3457 sayılı Kanun gereği bazı illerimizde 
bir kısım işyerlerinde nezaretçi eğitimi kursları açıl
mış ve çeşitli işyerlerinde çalışan işçilerimiz için Av
rupa Konseyinden mekanik dalında eğitim görmek 
üzere yeter sayıda burs sağlanmıştır. 

İşçi sağlığı ve güvenliği : 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları teknolojik 

gelişmeye ve sanayileşmeye paralel olarak iş kaza-
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lan ve meslek hastalıklarında belirli genişlemeler ol
maktadır. Ortaya çıkan zararlar ihmal edilemeyecek 
seviyelere ulaşmakta ve ekonomik kayıplara da yol 
açılmaktadır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları üretim sıra
sındaki kontrollerden çok tesislerin projelendirilmesi 
safhalarında ele alınması zaruri çalışmalardandır. Bu 

sebeple kurma izni ve işletme belgesi verilmesine iliş
kin tüzük taslağı hazırlanmıştır. 

Koruyucu hizmetlerin bir sistem haline getirilebil
mesi için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İS-
GÜM) ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında sıkı bir 
işbirliğinin kurulmasına ihtiyaç vardır ve bu işbirliği 
için gerekli çalışma içine girilmiştir. 

İSGÜM çeşitli eğitim hizmetleriyle bölge labora-
tuvarları kurmuştur. 

Merkezin çalışmaları Bakanlığımız ile Birleşmiş 
Milletler ve Uluslararası Çalışma Teşkilatının işbirliği 
ile yürütülmektedir. Bu merkezin çalışmalarını geniş
letmek ve yaygınlaştırmak için uluslararası kaynakla
ra müracaat edilecektir. 

İş teftiş hizmetleri : 
İşçilerimizin, kanunların sağladığı haklardan yarar

lanmaları, haklarının ve sağlıklarının korunması Ba
kanlığımızın en önemli görevleri arasındadır. 

Bu görev işyerinin teftişi ile sağlanmaktadır. 
İş kanunları, Sendikalar Kanununun ve toplu iş 

sözleşmesi, grev ve lokavt kanunları ile bu kanun
lar uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan tüzükler, yö
netmelikler ve kararların işyerlerinde uygulanmasını 
devlet adına teftiş ve denetleme hizmetleri Bakanlığı
mız iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir. 

işyerlerinin teftiş ve denetim hizmetleri 4841 sa-
yi'lı Bakanlığımız Kuruluş Kanunu, «Sanayi ve Tica
rette İş Teftişi» hakkındaki 81 sayılı Uluslararası 
Çalışma Sözleşmesi ve 1475 sayılı İş Kanunu muci
bince çıkarılan «İş Teftiş Tüzüğü»; ile düzenlenmiş
tir. İş Teftiş ve Denetim Hizmetleri Merkezde kuru
lan «İş Müfettişleri Teftiş Kurulu» ve taşradaki 24 
grup başkanlığı emrindeki 571 adet müfettiş tarafın
dan yürütülmektedir. 

Ayrıca mesleki etkilenme ve zehirlenmelerinin tes
piti için müteaddit araştırma ve incelemeler, kurşun
la tarım ilaçlarıyla ilgili işyerleri ile galvaniz atölye
lerinde incelemeler yapılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konularında çeşitli seminerler düzenlenmiştir. 

İş Teftiş Hizmetlerinin daha iyi ve verimli şekilde 
yürütülmesi için mevcutların eğitilmesi, yeni iş teftiş 
elemanlarının sağlanması zaruridir. 

Mevzuatı Geliştirme Çalışmaları : 
Bilindiği üzere Uluslararası Çalışma Teşkilatının, 

Uluslararası Çalışma Konferanslarında kabul edilen 
sözleşme ve tavsiye kararları hakkında Parlamento
ya bilgi sunulması gerekmektedir. 

1979 yılı Haziranında toplanan 65 nci Uluslarara
sı Çalışma Konferansında «Liman İşçilerinin Sağlık 
ve Güvenliği» konusunda 152 sayılı Sözleşme ile 160 
sayılı tavsiye kararı ve «Karayolu Taşımacılığında 
Çalışma ve Dinlenme Süreleri»; ile ilgili olarak 153 
sayılı Sözleşme ve 161 sayılı Tavsiye Kararı kabul 
edilmiştir. 

Bu sözleşmelerin ülkemiz mevzuatına uygunluğu 
yönünden Bakanlığımızca yürütülmekte olan inceleme 
çalışmaları tamamlandığında, onaylanabilirliliği hak
kında bir karara varılacaktır. 

Yukarıda belirtilen çalışmadan başka Çalışma Ba
kanı olarak, göreve başladığımız tarihten bu yana ta
mamlanan mevzuat çalışmaları şöyledir : 

1. Tarım ve Orman İş Kanunu Tasarısı yeniden 
hazırlanmış ve Bakanlıkların görüşlerine sunulmuş
tur. Çok kısa bir gelecekte mezkûr tasarı Parlamen
tomuza arz edilecektir. 

2. 1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanun
la değişik 14 ncü maddesinin 13 ncü fıkrasının Ana
yasa Mahkemesince şekil yönünden iptal edilmesi 
üzerine, Kıdem Tazminatına Tavan Getirilmesini dü
zenleyen 14 ncü maddesinin 13 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

3. 854 sayılı Deniz - İş Kanununun Kıdem Taz
minatına Tavan Getirilmesini düzenleyen 1926 sayılı 
Kanunla değişik 20 nci maddesinin 13 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

4. Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisine sahip 
sendikanın tespitinin Kanunlar çerçevesinde yapılma
sının sağlanması için 1980/1 sayılı genelge yayınlan
mıştır. 

5. Dayanışma aidatı ile ilgili Yargıtay Genel Ku
rulu kararı gereğince muamele yapılması hususunda
ki Başbakanlık genelgesi teşkilata gönderilmiştir. 

6. İşyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği yö
nünden teftişi hizmetlerinde görülen aksaklıkları gi
deren bir genelge yayınlanmıştır. 

Gene yeri gelmişken belirtiyorum. Mezkûr genel
geler yani değiştirilmiş bulunan genelgeler, işyerinde 
daha da ileri giderek çalışma barışını bozan nitelikte 
oldukları için tarafımızdan derhal değiştirilmesine ge
rek duyulmuş ve bu sebeple değiştirilmiştir. Değiştir
diğimiz genelgeler 275 sayılı Kanuna Yargıtay içti-. 
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batlarına aykırı bulunduğu için değiştirilmiştir. Hü
kümet olur olmaz devam eden sıkıntılar, işçiler ara
sındaki huzursuzluklar ve hatta sendikalar arasında
ki iş barışını, çalışma barışını bozan, işyerlerine hu
zursuzluk getiren bir durumda görüldüğü için, bu ge
nelgeler değiştirilmiştir. Aynı kanaatte olduğumuzu 
burada gene belirtmeyi faydalı buluyorum. 

Yurt Dışı İşçi Sorunları : 
Eş ve çocuklarıyla birlikte sayıları 1.6 milyonu 

aşan yurt dışındaki işçilerimizin ülkemizin ekonomik, 
sosyal ve kültürel hayatı üzerindeki önem ve etkisi 
malumlarınızdır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin karşılaştıkları güçlük
lerin giderilmesi, mahalli imkânlardan en üst düzey
de yararlandırılması ülkemizle bağlılıklarının canlı 
tutulması üzerinde titizlikle durduğumuz konulardır. 
Yurt dışındaki işçilerimizin karşılaştığı çeşitli güçlük
lerin önemli bir bölümünün mevcudiyetini koruduğu 
ve zamanla değişen şartların da yeni bazı meseleleri 
birlikte getirdiği bilinen bir husustur. 

Ülkemizin işgücü piyasası ve ekonomik şartları 
muvacehesinde geçimlerini yurt dışında çalışarak ka
zanmak durumunda kalan vatandaşlarımızın, gerek 
bulundukları ülke tutum ve mevzuatından kaynakla
nan ve gerekse ülkemiz mevzuatı ile ilgili güçlükleri
nin ve problemlerinin izalesi Bakanlığımın ön planda 
gelen ve önem verdiği çalışmalar arasında yer almak
tadır. 

Esasen Çalışma Bakanlığı Kuruluş Kanunu Ba
kanlığa yurt içiyle ilgili olarak temelde çalışma haya
tının düzenlenmesi ve çalışma barışının sağlanması, 
korunması görevlerini verirken, yurt dışındaki işçile
rimizle ilgili olarak da bu işçilerimizin hak ve men
faatlerinin korunması görevini vermiş ve böylece Ça
lışma Bakanlığı yurt dışındaki işçilerimizi bir anlam
da temsile yetkili ve görevli kılınmıştır. 

Bu anlayış içerisinde yurt dışındaki işçilerimizle 
ilgili olarak yapmak istediğimiz çalışmaların anabaş-
lıklar halinde şöyle özetlemek mümkündür. 

— Yurt dışında çalışan işçilerimizin ülkemiz ile 
bağlarını canlı tutmak; dil, din kültürlerini korumak 
için gerekli tedbirleri almak, 

— Yurt dışındaki işçilerimizin mahalli imkânlar
dan en iyi şekilde faydalanabilmelerini teminen de
vamlı, ciddi teşebbüslerde bulunmak, 

— İşçilerimizin bulundukları yerlerde iş ve sos
yal hayata ilişkin çeşitli kanunlarda karşılaştıkları 
problemlerin çözümlenmesi, lisan güçlüklerinin gide
rilmesi, ülkemiz ve bulundukları ülke mevzuatına iliş-
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1 kin konularda aydınlatılması hizmetini yürüten Ba
kanlığımız Yurt Dışı Teşkilatının imkânlar nisbetin-
de güçlendirilmesi, 

— Gençlerimizin mesleki eğitim imkânlarından 
yeterince yararlanmalarını ve ayrıca yeni eğitim im
kânlarını sağlamak için daha etkili girişimlerde bu
lunmak, 

— Yurt dışındaki işçilerimizin ülkemiz mevzuatı
nı ilgilendiren problemlerinin çözümü için ilgili Ba
kanlıklar ve kuruluşlar arası koordinasyonu sağla
mak, 

— Libya ve Ortadoğu ülkelerindeki işçilerimizin 
özellikle mahalli mevzuattan doğan güçlük ve prob
lemlerinin giderilmesi için Bakanlığımız faaliyetlerini 
geliştirmek ve bu ülkelerde uygun şartlarda Türk 
girişimlerine bağlı istihdam imkânlarını geliştirici 
tedbirleri almak böylece vatandaşlarımız için islam 
ülkelerinde iyi şartlarla daha geniş çalışma imkânla-

j rı sağlamak, 
I — Son yıllarda AET, 1LO, Avrupa Konseyi ve 

bunun gibi Uluslararası kuruluşlarca yoğunlaştırılan 
göçmen işçi sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmala
ra aktif şekilde katılmak, 

— İşçilerimizin en önemli meselelerinden biri olan 
enformasyon ve bilgi noksanlıklarının giderilmesi için 
açıklamalar ve el kitapları hazırlamak, 

— İşçi tasarruflarının ülkemiz ve işçilerimiz yö
nünden en verimli şekilde değerlendirilebilmesi, işçi 
şirketlerinin kuruluş yatırım ve üretim safhalarmda 

i karşılaştıkları güçlüklerin ve darboğazların gideril
mesi için gerekli çalışmaları yapmak ve işçi döviz 
girişlerini hızlandırmak üzere çalışmaları yoğunlaş
tırmak, 

— Yurt dışındaki işçilerimizin ve aile fertlerinin 
düştükleri zor durumlarda bütçe mikânlarının elver
diği ölçüde gerekli yardımları sağlamak, 

Önümüzdeki yıllarda yurt dışındaki işçilerimizle 
ilgili olarak yapacağımız çalışmaların esasını teşkil 
etmektedir. 

Bilindiği gibi. 1973 yılında bütün dünyada patlak 
j veren ekonomik krizden sonra Avrupa ülkelerine işçi 

gönderimi durmuştur. Ancak bu tarihten sonra petrol 
gelirleri hızla yükselen Müslüman Ortadoğu ve Ku
zey Afrika ülkelerinde artan altyapı yatırımlarına pa
ralel olarak yabancı işgücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Geçmiş yıllarda daha çok Türk müteşebbislerinin 
sağladığı imkânlarla sınırlı işçi istihdamının ağırlık 
kazandığı bu ülkelerde, daha aktif bir çalışma ile iş-

j gücü ihracının artırma yoluna gidilmesi gerekmekte-
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dir. Böylece bir taraftan ülkemizin işgücü fazlasına 
iş imkânları yaratılırken, diğer taraftan döviz girdi
lerimizin de artırılması mümkün olacaktır. Halen Lib
ya'da yaklaşık 25 000, Suudi Arabistan'da 40 000, 
Irak'ta 2 500 işçimiz bulunmaktadır. 

Burada, yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili 
önemli bir konuya temas etmek istiyorum. 

Son yıllarda yurt dışına turist olarak giden vatan
daşlarımızdan bir kısmının bazı batı Avrupa ülkeleri
nin ilgili makamlarına siyasi iltica talebi ile başvur
dukları görülmekte ve iltica talepleri Federal Alman
ya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde önem kazan
maktadır. İltica talep edenler genellikle dilekçelerin
de kendilerinin Türkiye'de etnik bir gruba dahil ol
duklarını, baskı altında bulunduklarını ve hayat em
niyetleri olmadığı şeklinde tamamiyle gerçek dışı be
yanlarda bulunmakta, böylece ülkemizin itibarı yurt 
dışında zedelenmektedir. Aslında iltica talepleri eko
nomik sebeplere dayanmakta olup, iltica talebiyle 
gaye edinilen husus ise, talepte bulunulan ülkede ça
lışma ve oturma imkânı elde edebilmektir. 

Her ne kadar Federal Almanya iltica taleplerinde 
takip edilecek muameleyi azaltıcı ve daha kısa süre
de karar verilmesine imkân sağlayıcı bazı kanuni ted
birler almış olmakla birlikte tatbikatta henüz bu du
rumun tesiri olmamıştır. 

Başlangıçta münferit olaylar olarak başlayan il
tica talepleri geniş boyutlara ulaşmıştır. F. Almanya' 
da 1976 yılında 809. 1977de 1 168 ve 1978'de 7 419, 
yurttaşımız iltica için başvurmuştur. 1979'da bu sa
yının çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. 
tltica taleplerini maddi veya siyasi gayeleri için kul
lanan ve bu işlerde aracılık yapan kişiler ve organi
zasyonlar mevcuttur. İltica talebinde bulunanların 
büyük bir bölümü bu şahıslar tarafından hazırlanan 
ve genellikle mahiyetini de bilmedikleri ancak milli 
menfaatlerimizle bağdaşmayan iftira ve ifadeleri ha
vi dilekçeleri imzalamakta ve böylece iltica talebinde 
bulunmaktadırlar. 

Aynı hadise Hollanda ve İskandinav ülkelerinde 
de görülmektedir. Ancak Hollanda Dışişleri Bakan
lığı bu taleplerin tamamiyle iftira ve gerçek dışı be
yanlara istinat ettiğinin tespit edildiğini belirterek, 
nihayet bu taleplerin reddi yoluna gitmiştir. 

Çok önemli olan ve politik bir durum arz eden 
bu konu üzerinde Hükümetimiz hassasiyetle durmak
tadır. 

Ehemmiyetle ele alınan konulardan bir diğeri de 
işçilerimizin AET ülkelerinde serbest dolaşımıdır. Bi-
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lindiği gibi, Hükümetimiz Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile daha önce dondurulan ilişkilerimizi yeniden 
canlandırmak istemektedir. Bu konuda yapılan te
şebbüsler müspet sonuç vermiştir. İlişkilerin canlan
dırılması meyanında, daha önce tespit edilen takvime 
göre, Türk işgücünün bu ülkelerde serbest dolaşımı
nın 2 nci kademesinin menfaatlerimize en uygun şe
kilde başlatılması çalışmaları ilgili bakanlıklarla bir
likte yürütülmektedir. 

Konunun burasında Sayın İldan'ın tazminatlarla 
ilgili belirttiği konunun gerçek dışı olduğunu belirt
mek isterim. Federal Almanya'da hiçbir yabancı işçi 
ülkesine dönüşte özel bir tazminat almamaktadır. 
Bu konuda milliyetlere göre bir ayırım da yoktur, 
Yalnız, halen Fransa'da ülkesine dönen yabancı iş
çiye milliyet ayırımı yapmaksızın 10 bin frank dönüş 
teşvik tazminatı verilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamı sadece teknik konulara inhisar ettir

mek niyetinde idim. Yalnız, değerli Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsünün konuşmasından sonra bir, iki hu
susa değinmek mecburiyetini hissediyorum. 

Genelgeler ile ilgili iddialarını biraz önce cevap
landırdım. Keza, İş ve İşçi Bulma Kurumundaki Ge
nel Müdürün, şube müdürleriyle toplanarak kart 
işinde bir tertip içinde oldukları şeklindeki beyanı da 
gayri ciddidir, yerinde değildir. Bu hususun daha ev
velce kendi hükümetleri döneminde vukubulduğunu 
da belirtmek isterim. Hatta, İstanbul'da bu hususta 
tahkikat da vardır. 

Bakanlığımız kadrosunda gayet tabii ki, üst kad
roda değişiklik yaptık. Çalışma barışının temini için, 
iş hayatına huzur getirilmesi için bir kadroyu getir
mek bizim hakkımızdı. İşte biz bu kadroyu getirdik. 
Bakın, Bakanlık dosyalarından tespit ettiğimiz duru
ma göre, 6.1.1978 tarihinden 25.10,1979 tarihine ka
dar yapılan nakiller ve görevlerine son verilenler hak
kındaki rakamları buradan belirtiyorum : Görevine 
son verilenler 62 kişi. Görev yeri değiştirilenler 18 
kişi. Ayrıca, görevlerine bazı bahanelerle son verilen 
müfettiş ve memurlar 188 kişi. İsteğiyle istifaya zor
lanan 199 kişi. Emekli olmaya mecbur edilenler 50 
kişi. Yani, istifaya yeri değiştirilmek suretiyle mem
leketin bir köşesinden bir köşesine sürülmek suretiy
le 199 memur istifaya zorlanmış ve istifa ettirilmiş
tir. Gene aynı şekilde elli memur da emekli olmaya 
sevk edilmiştir zorlanarak. 

MUHARREM BARTIN (Samsun) — Biraz da 
kendi yaptıklarından bahset. 
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ATA BODUR (Ordu) — Dinle beyefendi, dinle. 
ÇALIŞMA BAKANI CAVÎT ERDBMÎR (De

vamla) — Bu rakamları değerli arkadaşımızın, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün beyanlarının ne 
derecede yersiz olduğunu belirtmek üzere okuyorum. 
Teknik konularda kalmak niyetindeydim, dedim, ge
ne aynı fikirde ısrarlıyım, yalnız, bunu burada belirt
mek mecburiyetinde olduğum için belirttim. 

Burada grupları adına konuşan değerli sözcülere 
ve gene şahısları adına konuşan değerli üyelere teşek-
ikür ediyorum. Biz müspet veya menfi her yönde yapı
lan konuşmaları kendimiz için aydınlatıcı bir yol ola
rak kabul ediyoruz. 

Bakanlığımız objektif olarak kalacaktır. Objektif 
olarak hareket edecektir, inşallah, altı üstüne getiril
miş olan ve bu hale getirilmekte olan çalışma barışı
nı getirmek azminde bulunduğumuzu, getireceğimizi 
bilhassa belirtiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Senatonun değerli üye
leri; Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, 
bütçenin hayırlı olması dileğiyle hepinize yeniden en 
derin saygılarımı sunuyorum. (AP, MBG ve Cumhur
başkanınca S. Ü. Grubundan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 1980 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçe 

Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 259 453 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Çalışma hayatının düzenlen
mesi hizmetleri 179 663 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hiz
metleri 585 042 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yurt dışı işçi sorunları hiz
metleri 173 919 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 20- 512 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
1980. yılı Çalışma Bakanlığı Bütçe Kanun Tasarı

sı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir; hayırlı, 
uğurlu olsun efendim. 

E) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe
sinin görüşmelerine başlanacaktır. 

Komisyon?.. Hazır. 

Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sümer Oral; ha
zır. 

Bu Bakanlık Bütçesi üzerinde gruplar adına söz 
alan sayın üyeler : 

Baha Akşit, Adalet Partisi Grubu adına; Halil 
Tunç Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adı
na; Hasan Güven, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almışlardır. 

Şahısları adına Sayın İskender Cenap Ege ve Sa
yın Ali Oğuz söz almışlardır. 

Sayın Baha Akşit; 'buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA BAHA AKŞİT (Denizli) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Yüce Heyetinizi Adalet Partisi Grubu ve şahsım 
adına saygı ile selamlarım. 

Sosyal güvenlik mevzuu çağımızın en önemli mese
lesi halini almıştır. 
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Anayasanın 48 nci maddesinde yer alan sosyal gü
venliğin nüfusumuzun tamamına yaygın bir hal al
ması yegâne temennimizdir. Kısa mazisine rağmen, 
bu istikamette az zamanda ciddi ve mühim adımlar 
atıldığını kabul etmek gerekir. Müslüman Türk mil
letinin tarihine göz atacak olursak, yardımlaşmaya, 
büyük önem verildiğini görürüz. 

Bugüne kadar yapılmış olan bunca çalışmaların 
sonunda ancak nüfusumuzun % 42'si sosyal güven
liğe kavuşturulabilmiştir. Aslında bu % 42'nin ulaşa
bildiği sosyal güvenlik dahi, henüz tatmin edici sevi
yede değildir. Nüfusumuzun tamamını sosyal güven
liğe kavuşturabilmemiz için bu alanda daha çok ça
lışmaya, süratli tedbirler almaya mecburuz, ideolo
jik akımların hız kazandığı, her türlü yıkıcı ve bölü
cü cereyanların arttığı devrimizde sosyal güvenlik me
selesinin ön planda yer almasını tabii ve zaruri görü
yoruz. 

İstikbalinden emin olan bir toplumun çalışması 
da, yaşaması da daha istikrarlı olacaktır. Bu durum, 
hem çalışma huzurunu, hem yaşama emniyetini ge
tirir. 

Ülkemizde sosyal güvenlik, Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Bağ - Kur, Emekli Sandığı (Memurlar için) 
tarafından temin edilmektedir. Bu vadide Sağiık Ba
kanlığı da kendisine düşen hizmeti ifa etmektedir. 

Kalkınma planlarında sosyal güvenlik müessese
lerinin bir çatı altında toplanması tavsiye olunmak
tadır. 

Daha önce çıkarılmış olan çeşitli kanunlarla yurt 
dışındaki işçilerin çalışmalarını değerlendirme cihe
tine gidilmiş ise de, bu kanunlar tatmin edici olma
mıştır. Yurda dönme şartının aranması, bu kanunla
rın tatbikatını zorlaştırmaktadır. 1479 sayılı Kanunu 
değiştiren 2229 sayılı Kanunla : 

1. Bir meslek kuruluşuna kaydolma mecburiye
tinin kaldırılması ve diğer bağımsız çalışanların bu 
kanundan yararlandırılması, 

2. Yaş haddinin, erkeklerde 60'dan 55'e, kadın
larda 55'ten 50'ye indirilmesi, 

3. Bağ - Kur'lular için emeklilikte işten ayrılma 
mecburiyetinin kaldırılması, 

4. Sigortalıların bir iş kazası veya meslek has
talığı neticesi veya ölümü halinde herhangi bir prim 
ödeme müddeti aranmayacağı hükmü, 

5. Muhtaç derecede malul olanların aylıklarının 
% 10 nispetinde artırılmasının kabulü, 

6. İsteğe bağlı sigortalılık ve tarımda kendi nam 
ve hesabına çalışanlarla ev kadınları ve Türkiye'de 

ikamet eden Türk asıllı yabancı uyrukluların sigorta 
kapsamına alınması ve yaşlılara geriye doğru 10 yıl 
borçlanma imkânının verilmesi ve bir meslek kurulu
şuna bağlı olma şartının kaldırılması müspet ve mü
him adımlar olarak kabul edilmelidir. 

65 yaşına ulaşmış olanlara maaş bağlanması da bu 
yönde atılmış mühim bir adım olarak kabul etmek 
iktiza eder. Ancak bütün vatandaşların sigortalı veya 
sosyal güvenceye sahip kılınmasının en önemli hedef 
olması iktiza etmektedir. 

Yurt dışında çalışan işçilerin durumu ile ilgili 
2147 sayılı Kanun arzu edilen hedefe ulaşamamıştır. 
Yurt dışındaki işçileri, sigortalı olmaya teşvik edecek 
şekilde bu Kanunun süratle ıslah edilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun emekli olanlara 
maaş tahsis etme imkânları oldukça hız kazanmış ol
masına rağmen, henüz tatmin edici seviyede değildir. 
Yavaş seyretmektedir. Sayın Bakandan, emekli olan 
işçilerimizin süratle emekli maaşına kavuşturulması 
ve bu mevzu üzerinde ehemmiyetle durmasını temen
ni ediyoruz. 

Sigorta Hastanelerinin çalışmaları, bütün imkân
lara sahip olmasına rağmen tatmin edici seviyede de
ğildir. Tam Gün Yasasından sonra hastaneler büsbü
tün zor duruma düşmüşlerdir. Birçok sigorta hasta
neleri mütehassıs hekimden mahrumdur. Tam Gün 
Yasası çalışanla çalışmayanı; okuyanla okumayanı 
ayırmıyordu. Şimdi ise büsbütün hastanelerimiz boş 
kalmıştır. Buna mukabil diş hekimi ve eczacı mikta
rının fazlalığı dikkati çekecek seviyededir. 

Fazla olanların görevlerine son verme yerine, diş 
tabiplerini istihdam etmek üzere, zaten kurulması 
zaruri olan diş tedavi müesseseleri ve polikliniklerin 
açılmasını lüzumlu görüyoruz. Böylelikle çok önemli 
bir sağlık problemi de çözülmüş olacaktır. 

Eczacıları istihdam etmek üzere, kurslar açmak 
suretiyle, hayati kimya, mikrobiyoloji ve emsali labo-
ratüvarları çalıştırmakta, bazı serumların ve ilaçların 
hazırlanmasında vazife verilmesinde yarar vardır. 

Umumiyetle eczacıları çalıştırmak üzere, ilaç 
kontrol laboratuvarları kurulmasının, Sağlık Bakan
lığı dahil, buna önem verilmesinin lüzumlu ve fay
dalı olacağı bir gerçektir. 

Sigorta polikliniklerinde, bir doktora düşen hasta 
miktarı, ortalama, günde 80 ila 100 civarındadır. 
Böyle bir durum karşısında hastanın hekimden ne de
receye kadar istifade edebileceğini takdirlerinize arz 
ederim. 
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Bu şartlar muvacehesinde hastanın isteğini yerine 
getirmek mecburiyetinde kalan hekim, fazla ilaç ya
zarak bu işi telafiye mecbur oluyor. Polikliniklerin 
üzerindeki yükün azaltılması zarureti karşısında bu 
problemin çözülmesi için tedbir alınması gerekmek
tedir. 

Hastanelerimizde çalışan hekimlerimizin mesaile
rinin dikkatle gözaltında bulundurulmasında, gecesi
ni gündüzünü hastasına vakfeden idealist hekimlerin 
tefrik edilerek değerlendirilmesinde teşvik edici bir 
yarar vardır. 

Konut sahibi yapmak maksadıyla sosyal sigorta
lılara verilen krediler yeterli değildir. Bunun artırıl
masını, günün şartlarına göre tatmin edici seviyeye 
çıkarılmasını lüzumlu ve zaruri görüyoruz. Böylelik
le sigorta müesseselerimiz kira ve konut probleminin 
halline yardımcı olma fırsatını bulacaklardır. 

Bağ - Kur'dan emekli olanların işlemleri uzun sür
mektedir. Son aylarda sarfedilen gayretleri takdir et
mekle beraber, çalışmaların henüz arzu edilen seviye
ye ulaşmaktan çok uzak olduğunu da ifade etmeye 
mecburuz. Ancak Sayın Bakanın bu mevzu üzerinde 
ehemmiyetle durduğuna ve bunu en kısa zamanda 
halledeceğine inandığımızı da belirtmek isteriz. 

Orman ve tarımla iştigal edenler dahil bütün va
tandaşlarımızın en kısa zamanda, peyderpey sosyal 
güvenlik ve sigorta kapsamına alınmasını ve istikbal 
endişesinin ortadan kaldırılmasını temenni ediyoruz. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruluşlarında çalışan
larla, sosyal güvenliğin bütün vatan sathına yayılması 
için emek verenlere saygılarımı ve en iyi dileklerimi 
arz ile Bütçenin memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlı ve uğurlu olmasını Allahtan niyaz eylerim. He
pinize beni dinlediğiniz için saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aksi t. 
Sayın Halil Tunç, Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Grubu adına Buyurun efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI

NA HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler, Sosyal Güvenlik 
Bakanı ve bu Bakanlığın saygıdeğer mensupları; 

Grubum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
İnsanoğlu, doğuşundan hemen sonra hayata atı

lır atılmaz, devamlı olarak yarınından endişe duy-
muışjtuır. Daha açık ifadesiyle elinde olmayan, iradesi 
dışında gelişen olaylar, işsizlik, hastalık, iş kazası 
gibi toplum sorunları insanoğlunu daima rahatsız 
etmiş, bunları giderecek sistemlerin kurulması özle
mini insan şuurunda geliştirmiştir. 
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İşte, sosyal güvenlik kavramı böyle gelişmiş ve ça
ğımızda sosyal güvenlik adıyla toplumları heyecan
landıran güçlü bir kavram olmuştur. 

Ülkemizde sosyal güvenlik müesseselerinin tarihi 
oldukça yenidir. Gerçi, 1946'tılarda kurulmaya baş
lanan sosyal güvenlik müesseseleri, belki 30 - 35 sene
lik bir zaman içinde daha foksiyonlarını tam olarak 
temin edememişlerdir; fakat müesseselerin tarihinde 
35 yıllık zaman büyük bir zaman değildir. Bu bakım
dan, 35 yıllık, zaman birimi içinde. Türkiye'de sosyal 
güvenlik hizmetlerinin gerek nicelik, gerek nitelik 'ba
kımından katettiği mesafe kesinlikle küçümsenmeme
lidir, 

Bugün, ekonomik bakımdan gelişmiş, ekonomük ve 
sosyal sorunlarını belirli düzeye çıkarmış ülkelerle ra
hatlıkla rekabet edecek şekilde sosyal güvenlik norm
larına Türk toplumunun büyük bir kesimi olmamak
la birlikte memur, işçi, bir dereceye kadar esnaf kesimi 
kavuşmuştur. Artık bundan sonra sosyal güvenlik 
konusunda yapılacak iş, sosyal güvenlik normlarını 
kurumlar arasında dengelemek, onun ötesinde, bunu 
yaygınlaştırmak olmalıdır. Daha açık ifadesiyle bir 
taraftan normları. Emekli Sandığı, Bağ - Kur, Sos
yal Sigortalar gerek aylıklarda, gerek diğer hizmetlerde 
yeknesak hale, birbiriyle uyumlu hale getirirken, bun
dan sonra Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplumun tüm 
kesimini içine alacak bir sosyal güvenlik politikasının 
anahatlarını çizmeli ve politikasını ona göre tanzim 
etmelidir. 

Her ne kadar ev hizmetleri ve kapıcılar sosyal 
güvenlik sistemi içine alınmışlarsa da, uygulamada 
bunlardan prim tahsilimin oldukça ağır işlediği ve bir
çok engellerle karşılaştığı muhakaktır. Tarım işçile
rinden, orman işçilerinden yalnız kamu kuruluşların
da görev yapanlardan, o da ne dereceye kadar etkili 
şu anda iddia etmek mümkün değildir sosyal güvenlik 
kapsamına alınanların sayısı çok gülünç rakamları 
bulmaktadır Görülüyor ki, Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bundan böyle yalnız sanayi, hizmet ve ulaştırma sek
törleri dışında tarım ve orman işçilerinin tümünü sos
yal güvenlik şemsiyesi içine alma yolunda bir gayret 
göstermeli, politikasını buna göre ayarlamalıdır.. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; ; 
iBuigün ülkemizde sosyal güvenlik bakımından çok 

ayrı politikalar izlenmektedir. Emekli Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, bankaların özel sandık
lan bunlar arasında sayılabilir. Bu dönemde, Emekli 
Sandığının da Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanma
sıyla hiç olmazsa anapolitikada bir tutum, bir bütün-
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lüık sağlanır ve giderek hukuki boşluk böyle doldurul
duktan sonra diğer çelişkiler, tutarsızlıklar, dengesiz
likler giderek telafi edilir. Bu konuda, Sayın Bakan 
Maliyeden geldiğine göre direnme Maliyeden gelmek
tedir. 

ıBild'iğiniz gibi, Gurubumuz üyesi Sayın Irmak Hü
kümeti zamanında Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurul
muştur. O zaman Sayın Maliye Bakanımızın, pek de 
haklı sebebe dayanmayan, Bedri Gürsoy'un direnme
si sonucu kararname içine Emekli Sandığı alınama
mıştır. Elbette Devlet Emekli Sandığından yahut Hü
kümet Emekli Sandığının fonlarından ekonomik poli
tikası istikâmetinde yararlanmak isteyebilir; ama Sos
yal Güvenlik Bakanlığına Emekli Sandığının bağlan
masında da bu kaynak ortadan kaldırılmaz. Eğer Dev
letin böyle bir politikası varsa, Emekli Sandığı fonla
rından yararlanmak istiyorsa pekala bu yararlanmayı 
kararnameyle Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlan
dığı takdirde de sürdürebilir. Bu bakımdan Sayın Ba
kandan, Emekli Sandığının da en kısa zamanda bir 
kararnameyle Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlan
ması yolunda gayret göstermesini temenni etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
ıSosyal güvenlik hizmetlerinin uygulanmasında kar

şımıza birçok ayrıcalıklar çıkmaktadır. Mesela, Bağ-
Kur sigortalılarının hastalık hallerinde Sosyal Sigor
talar Kurumu sigortahlarıyla büyük farklılıklar vardır, 
Emekli Sandığına bağlı iştirakçilerinin de ayrı sorun
ları vardır işte Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm sigor
talıların gerek hastalık hallerinde, gerek tedavi halle
rinde, gerekse diğer sosyal sıkıntılarında ayrıcalık 
yapmadan yeknesak bir politikayı uygulaması için her 
halükârda tabirleri yasalarda bir tabir haline getir
meye mecburdur. Sosyal Sigortalar Kanununa bakar
sanız işçi tabiri başkadır, iş Yasasına bakarsanız baş
kadır, Bağ-Kur Yasasına bakarsanız başkadır, Emekli 
Sandığı Yasasına bakarsanız başkadır. Haîtızatında 
bildiğiniz gibi, batı toplumları işçi kavramı yerine, 
çalışanlar kavramını geliştirmektedir. Bizim yasaları
mızda da bu istikamette işçi kavramı yerine, çalışan
lar kavramını tek kavram olarak yerleştirmek, geliştir
me yolunda gayret göstermelidir. 

Söz buraya gelmişken, zaman zaman memur -
işçi sorunu ülkemizde tartışılır. Bu sorunun teme
linde yatan hukukilik, hukuki sorun değildir. Bu 
sorunun temelinde yatan ekonomik zaruretlerdir. 
Hiç kuşkunuz olmasın eğer Türkiye'de memura 
(toplusözleşme, grev hakkı verdiğiniz gün hiç bir 
zaman bu kavga yapılmayacaktır. Memur, illa da 
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bana işçi deyin gibi bir iddiayla ortaya çıkmayacak
tır. Geçmişte bunun sayısız misalleri görülmüştür. 
Bugün yapılan kavganın temelinde yatan hukuki 
noksanlıklar değil, ekonomik zaruretler ve sıkıntı
lardır, 

Arkadaşlar; 

Çağımız o kadar değişmiştir ki, mesela size 18 
ve 19 ncu Asırlar doktrinlerinin temellerinin atıl
dığı zamanlardaki uygulamalardan bir tanesinden 
bahsetmek isterim. 

Elbette o şartlar altında doktrinler geçerliydi; ama 
çağımızda doktrinler değerinden büyük çapta kayıp
lara uğradı, daha doğrusu temellerinden sarsıldı. Ör
neğin; o zaman Lenin şöyle diyordu: «İktidara geldi
ğimizde işçi ücretlerini memur ücretlerinin seviyesinle 
çıkaracağız.» 

Bunun bugünkü anlamını burada açacak değilim, 
sizlerin takdirine bırakıyorum. Görülüyor ki, koşulla
rın zaman içinde hangi ölçüde değiştiğini bu gayet 
açık ortaya koyuyor. Bugün tam tersi, toplusözleşme 
yapabilen işçinin seviyesine memur çıkma gayretinde. 

Görülüyor ki, zaman zaman emek sömürücüleri, 
doktrinlerden bahsedeniler, sınıf kavgalarından bahse
denler Lenin'in, zamanında hedef olarak gösterdiği 
«İktidara gelirsek işçi ücretlerini memur maaşlarının 
seviyesine çıkaracağız.» sözü karşısında herhalde bu 
savlarının tutarlı, inandırıcı değil, sırf amaç saptırıcı, 
mauyyen çevreleri amaçlarına ulaştırmalk için kullan
dıkları bir slogan olarak, sahte bir slogan olarak orta
ya çıkar. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda memur - işçi ayrı
mı diye bir sorun senelerdir devam edegelir. Eğer 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kuru
munda çalışan memurlara da Sosyal Sigortalar Kuru
munda çalışan işçiler kadar hak tanırsa emin olun bu 
kavga biter. Yeni bir hukuki ayarlamaya gütmeye ge
rek yoktur. Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu 
belirli konularda Müdürler Kurulu kararıyla bir üc
ret politikasının hiç olmazsa tamamını değilse bile 
bazı çevrelerini koyabilir. Zaten bir dereceye kadar 
tamamen muhtar olan, tamamen gelirleri işçi ve iş
verenden toplanan, Devletin bir kuruş katlkısı olmayan 
Sosyal Sigortalar Kurumuna 657 ile Devletin müda
halesini anlamalk da oldukça güçtür. Düşünebiliyor 
musunuz, hiç bir kaökısı yok; fakat gerek fonları üze
rinde, gerek Sosyal Sigortalar Kurumunun fonksiyo
nunu ifa ederken takip edeceği politikalarda devletin 
rolü var. En azından devlet belirli bir prim oranında 
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bu fonlara katılmalı ki, fonlar üzerinde tasarrufa hak
lı bir sebep bulabilsin. 

Değerli arkadaşlar; 
Yarım, saatlik zaman içinde, hele saatin gecenin 

bu saatine geldiği bir sırada çolk detaylara girecek de
ğilim. Sosyal Sigortalar Kurumunun, Bağ-Kur'un ve 
Emekli Sandığının sorumlarını elbette daha başka 
platformlarda tartışmak mümkün. Ancak, Sosyal Gü
venlik Bakanlığının, ekonomik, sosyal, hukuki sorun
larının tartışıldığı Sosyal Güvenlik Kurulu uzun za
mandan beri toplanamamışıtır. Bu Sosyal Güvenlik 
Kurulunun bir an evvel toplanarak bazı yasaların de
ğiştirilmesi, gözden geçirilmesi yahütta yeniden dü
zenlenmesi konusunda çalışma yapmasını temenni et
mekteyiz. Örneğin; 506 sayılı Yasanın birçok mad
delerini, (Burada rakamlar vererek zamanınızı alma
yacağım) aylıklar arasındaki eşitsizliği, tarım işçile
rinin durumunu, yurt dışındaki işçilerin durumunu, 
İşçi Sigortaları Kurumu Sağlık hizmetlerinin daha gü
nün şartlarına uygun ve randımanının yüksek seviye
de yapılmasının sağlanması gibi konular detaylı ola
rak anlatılabiiir ve Sosyal Sigortalar Kururnu Genel 
Kurullarında dile getirilen sorunlar Sayın Bakan ta
rafından ilgililere emir verilmek suretiyle bir özeti çı-
kartırılırsa yaşanan hayattan gelen sorunlar olarak 
tahmin ediyorum daha çarpıcı, daha açık bir kanaatin 
teşekkül etmesine yarar sağlar. 

Bu arada bir - iki konuya değinmek istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık 
hizmetleri, ülkemiz sağlık hizmetleri normlarına göre 
Oldukça yüksek bir seviyededir. Bundan mutluluk du
yuyoruz. Ancak, bildiğiniz gibi, sağlik hizmetlerinde 
yataklı tedavi hizmetlerinin oldukça maliyeti pahalı
dır. Onun için koruyucu hekimliği geliştirme yolunda 
da Sağlık Bakanlığıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ara
sında bir işbirliği, dengeli bir işbirliği sağlanmalıdır. 
Bildiğiniz gibi, koruyucu hekimlik maliyette ucuzdur 
ve çağımızda yataklı tedaviden daha ziyade sosyal gü
venlik konusunda bir hayli mesafe kat etmiş ülkeler
de buna ağırlık verilmelidir. Buna bir olayla açık
lık getirmek isterim. 

İsviçre'de toplanan Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının sosyal güvenlik konularını görüşen bir toplan
tısında İsviçre'li sorar, gelen dünya delegelerine; daha 
ziyade ekonomik bakımdan geri kalmış ülkelerin de
legelerine, «Siz, sütü pastörize yapar mısınız?..» «Evet» 
derler; birçokları övünür, «Biz sütü pastörize yap?vnz 
ve böylelikle verem mikrobunu, diğer mikropları ön
leriz ve insanlarımızı, çalışanlarımızı hastalıktan ko-
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ruruz.» İsviçre'li güler, «Biz sütü pastörize yapmayız» 
der. Türkiye dahil bu ülklerden gelen delegeler istihza 
ile biz yaparız gibi bir övünme vesilesi sayarlar bu 
suali; fakat İsviçre'li hemen ilave eder; «Biz sütü 
pastörize etmeyiz, inekleri pastörize ederiz» der. Bu
nun altındaki yatan espriyi herhalde anladınız. İneğe 
iyi bakılırsa, inek pastörize edilirse sütün pastörize 
edilmesine gerek kalmaz. 

İşte Türkiye'de koruyucu hekimlik o kadar önem
lidir ki, siz işçiye bakarsanız, daha hastalanmadan 
bakarsanız, işçi hastalanmaz ve hastanelere geldiğinde 
kuyrukta sıra beklemez ve tedavi hekimliğinin mali
yetinin 1/4 maliyeti ile koruyucu hekimliği geliştire
bilirsiniz. 

Bu arada Yine Sosyal Sigortalar Kurumunun gö
revleri arasında yer almakla beraber, bugüne kadar 
bir türlü başarıya ulaştıramadığı bir politikasına de
ğinmek isterim. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, bildiğiniz gibi, men
suplarının sosyal konut ihtiyaçlarını karşılamakla yü
kümlü bir kuruluş. 

Konut deyince, Türkiye'de konut kooperatifleri 
maalesef güven verememiştir. Birçok suiistimaller, 
konut kooperatiflerini işçinin güvenemediği kuruluş
lar haline getirmiştir; fakat buna rağmen, konut po
litikasında konut kooperatiflerinin emeği, fonksiyonu 
inkâr edilemez. Sosyal Sigortalar Kurumu ya sosyal 
konutları kendisi yapacak birimini kurmalıdır, geliştir
melidir, yasa buna müsaittir ki, ideali budur. Yani, 
konut kooperatifleri yerine Sosyal Sigortalar Kurumu, 
kendi sosyal konutlarını kendi birimi ile yapmalıdır 
veyahut kalkınma planlarının öngördüğü şekilde top
lu konut yapımını teşvik edici, o büyüklükte, o güçte 
konut kooperatiflerinin kurulmasını teşvik etmelidir. 

Her planda şu ilke vardır. «Toplu konut teşvik 
edilecektir.» Teşvik müspet bir adımdır, yani iki koo
peratif var; birisi yüz üyeli, birisi bin üyeli. Her hal
de yüz üyeliyle yapılan bir muamele, aynı muamele 
bin üyeli bir kooperatife yapılırsa bu toplu konutun 
teşvik edildiği anlamını taşımaz. Dernek ki, toplu ko
nutu teşvik etmek için on kişilik kooperatife yapılan 
muamele ile 5 bin kişilik kooperatife yapılan muame
le arasında farklar olmalıdır. Mevzuat bakmmdan 
farklılıklar olmalıdır, kredi teşviki bakmmdan fark
lılıklar olmalıdır, yönetmeliklerin istisnai maddeleri 
bakımından farklılıklar olmalıdır. 

Sayın Bakan, bu konuda bir örnek vermek isterim. 
Türkiye'de mevzuatı aşmak oldukça zordur; fakat 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bir şansı vardır. Sos-
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yal Sigortalar Kurumu, Maliye Bakanlığının veyahut 
da Devletin diğer bürokrat kurumlan gibi tutucu bir 
karaktere sahip değildir. 1946'da olmasına rağmen, 
Yasası oldukça çağdaş bir yasadır. Yani, gerektiğin
de Müdürler Kuruluna gidersiniz, Müdürler Kurulu 
karar verir, derhal tatbik mevkiine koyabilirsiniz. Pa
rası vardır, pulu vardır, her şeyi vardır; nedense sos
yal konut politikasında, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ürkektir, yapamamıştır kendisi. Daima kuşku, korku, 
kendine güvensizlik duymuştur. Bir umum müdüre bir 
sorun gittiğinde «Efendim, acaba bana filan müteah
hitle işbirliği halinde mi yahut da filan kooperatifin 
yandaşı mı?» gibi bir damgayı yememek bakımından, 
risk almamak bakımından daima işi yokuşa sürmüş
tür. 

Yöneticilik risk. alma sanatıdır. Bir yönetici risk ala
mıyorsa yöneticilik yapamaz. O zaman, okuma - yaz
ması olan bir kişiyi sokaktan getirirler, umum mü
dür yaparlar. Açar yasayı bakar, yasa ne diyorsa uy
gular. Yönetici, yasaya bakan, yasayı uygulayan de
ğildir. İnandığı konuda, anında riskini alıp, karar ve
ren insandır. Kendisine güven duygusu olan insan
dır. 

örneğin; Aydınlıkevier'de Belediyeden 9,5 liraya 
alınan bir arsada 41 bin liraya yüz metrekare, kalo
riferli, fayanslı, merkezi teshinli daireler yapılmıştır. 
Türkiye'de istenirse ucuza ve süratli daireler yapıla
biliyor; ama diğer taraftan 5 bin kişilik bir konut, 
altı yedi senedir bitmek noktasına geldiği halde, 
yöneticilerin bu kendine olan güvensizlikleri veyahut 
da risk alamamaları, bir çaba, bir gayret, ufak bir 
gayret gösterildiği takdirde, o binalar bitme noktasına 
gelmişken; o ürkeklik 5 bin konutun hâlâ yarı vaziyet
te kalmasını sağlamıştır, 

Bunun maliyeti şudur : Bugün bir konut kirası or
talama 5 bin liradır. 5 bin konutun aylık kirası 25 
milyon yapar. Düşünebiliyor musunuz, bir senede bu 
300 milyon yapar. Ayrıca, gecikmesi bir tarafa, her 
gecikme maliyetinin artması sonucunu doğurmakta
dır. Her altı ayda bir demir fiyatlarında, çimento 
fiyatlarında, yapı malzemelerinde artış vardır. O ba
kımdan Sayın Bakandan ricamız, hali faaliyette bu
lunan kooperatiflerin durumlarını teker teker ele al
mak suretiyle varsa sorumluları, kuşku duydukları 
varsa denetlemeliler, suçluları adaletin huzuruna çı
karmalılar; ama binlerce işçinin cebinden, dişinden 
tırnağından artırdığı beş on kuruşla bir yuva sahibi 
olma özlemi içinde bekleyen binlerce kişiyi daha fazla 
bekletmemelidirler, 
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Bence, bir ülkede eğer konut sorununu hal edersek 
demokratik rejim tehlikeden kurtulur, Konut bir ge
minin mihveri gibidir. Demir atarsın, gemi dalgalar
la o demirin etrafında döner. Ne kadar yalpa yaparsa 
yapsın; ama o mihveri etrafında döner. Konut da iş
çiyi bir mihvere bağlar. İşçi ne kadar anarşik, ne 
kadar ideolojik dalgaların etkisinde kalırsa kalsın; o 
mihver, o işçiyi demokratik rejimin ateşli savunucu
su yapar. 

Kaldı ki konut, işçinin mülk konusunda mülkiyet 
hürriyetini tek tadabileceği yerdir. Başka türlü «Mül
kiyet kutsaldır» demeniz değer taşımaz. Eğer o mül
kiyeti tatma imkânı verirseniz işçiye, mülkiyet kutsal
dır. Yoksa belirli çevrelerin mülklerinin kutsal olduğu
nu söylemek büyük, milyonlarca kitleleri heyecanlan
dırmaz. Ancak, onu konut sahibi yapar, müik sahibi 
yaparsanız, o «Mülk adaletin temelidir» der, mülkiyet 
hakkına sahip çıkar, mülkiyet hakkını zedelemek iste
yen rejimlerin karşısında bir kale gibi durur. 

Sayın Balkan, Sayın Başkanın da uyarılarına uya
rak ben konuşmamı şöyle bağlamak istiyorum. 

Türkiye'de işsizlik gerçekten büyük bir sorun ol
maktadır. İşsizlik sigortası her kalkıp konuşan hati
bin çarpıcı kelimelerle ortaya koyduğu bir sorun
dur parlamentolarda. Ben, ünlü bir sosyal siyasetçi
nin, işsizlik hakkındaki kısa bir pasajını okumak su
retiyle bunun önemini vurgulayabilksem kendimi mut
lu addederim. 

Çak ünlü bir sosyal siyasetçi şöyle der, «İşsiz
liğin en büyük fenalığı maddi değil, manevidir. Ya
ni, İşsizlikten doğan fenalığın en büyüğü işsizliğin 
doğurduğu sefalet ve ıstırap değil, uyandırdığı korku 
ve kindir. Tıpkı savaşın en büyük fenalığının maddi 
olmaktan ziyade, psikolojik olması gibi. Savaşta 
kentlerin harap olmasından, insanların ölmesinden zi
yade, insan ruhundaki iyi ve asil cevherin bozulması 
korkulacak noktayı teşkil etmektedir. Bu bozuluştur 
ki, insanı yıkıcılığa, kine, zulme, aldatmaya ve intika
ma sürükler. İşte işsizliğin en büyük korkulu yanı 
budur, işsizlik kin doğurur, kin asil bir duygu de
ğildir. Kinin doğduğu yerde intikam vardır, anarşi 
vardır, terör vardır, zorbalık vardır.» Temenni ede
riz ki, ülkemizde böylesine bir ortamın yaygınlaşma
sına imkân verilmeden işsizlik sigortası kurulsun. İş
sizlik sigortasının kolay kurulacak bir sigorta dalı ol
duğu inancında değiliz elbette. Hele ülkemizde işsiz
lik oranının c/c 13 olduğu bir ülkede işsizlik sigor
tasının hangi fonlardan destekleneceği oldukça tartış
maya değer bir konu; fakat adımının atılmasında 
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yarar vardır. Bu adım mutlaka atılmalıdır. İşsizlik 
sigortası kurulursa, kısmen yeni umutlar belirebilir. 
Bu umutlar da toplumu bir süre düzlüğe çıkıncaya 
kadar götürebilir. 

Böylesine büyük görevler yükümlenen Sosyal Gü
venlik Bakanlığının sosyal hayatımızda daha etkili hiz
metler yapabilmesini bu Bütçe sağlarsa mutluluk du
yarız. Yalnız Bütçenin, rakam olarak bunu sağlaya
cak bir niteliği bulunmadığını da Grup olarak tespit 
etmiş bulunuyoruz. Çünkü, bir ülkenin refahı sosyal 
güvenlik bütçelerinin büyüklüğü ile ölçülür. Eğer, büt
çenin belirli oranında, mesela bizim ülkemizde yüzde 
kaç, onun hesabını yapmadık; fakat birçok ülkelerde 
o ülkelerin refahı, gelişmişliği Sosyal Güvenlik Bakan
lığının Bütçelerine konan fonla ölçülür. Temenni ede
riz ki, bu oran önümüzdeki yıllarda yüksek seviyelere 
ulaşsın ve biz de diğer kalkınmış, sosyal sorunlarını 
halletmiş ülikeler düzeyine çıkalım. 

Bütçenin tüm Ulusumuza hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tunç. 
Sayın Kasan Güven, CHP Grubu adına buyu

run efendim. 
CHP GRUBU ADINA HASAN GÜVEN (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sosyal güvenlik, sosyal refah anlayışı günümüz
de ileri boyutlara ulaşmıştır. Sosyal politika yeni ni
telikler kazanmıştır. Hem bireylerin, hem grupların 
her türlü gereksinimlerini karşılayacak bir sorun ola
rak önümüze çıkmıştır. 19 ncu asırda sosyal güven-
lilk deyince endüstri işçilerinin ücret sorunları, iş
çi - işveren ilişkilerinde odaklaşıyordu. Çağımızda ise, 
sadece işçi - işveren sorunu olmaktan çıkmış; işçinin 
olduğu kadar memurun, kendi hesabına çalışan, hat
ta çeşitli nedenlerle çalışamayan, işsiz olan tüm in
sanların sorunlarını da kapsar niteliktedir. 

Sosyal güvenlik; topluma ümit verme, güvence ver
me, fırsat eşitliği tanıma, geleceğe inançla bakma duy
gusunu yerleştirme sökünde belirir. Fertlerin din, dil, 
tabiat, yaş, cinsiyet farkı gözetmek si zin hal ve gele
ceklerini teminat altma alma şeklinde de tanımlana
bilir. 

Hızla değişen dünyada yığınlarla sorunlar karşı
sında bunalan toplumu bu bunalımdan kurtarıcı ted
birleri akılcı yoldan almak lazımdır. 

Konuyu daha iyi anlayabilmek için günümüzde 
özellikle az gelişmiş ülkelerin en başta gelen sorunu 
olduğu da dikkate alınarak, az gelişmişlik ölçülerini 
kısa bir şekilde sıralamak isterim. 

Az gelişmiş ülkelerin müşterek tarafları : «Düşük 
milli gelir seviyesi, noksan beslenme, ilkel nitelikte ge
leneksel makineleşmemiş tarım, zayıf bir altyapı, za
yıf bir sanayileşme, düşük okuma - yazma oranı, ti
caret sektöründe anormal gelişmeler, tarımsal sektör 
ve tarımsal nüfusun yüksek oranda önemli bir kısmın
da gizli işsizlik, nüfusun hızlı artışı. 

Az gelişmiş ülkelerin yığınlar halindeki sorunları 
arasında ekonomik güçleri de az olunca kaynak ve 
ihtiyaç dengesi dikkate alınarak planlı kalkınmaya gi
dilir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Burada önümüze ekonomik sorunların sosyal ihti

yaçları karşılayıcı nitelikte yönlendirilmesi problemi 
çıikmaktadır. Son 20 yıl içerisinde dünyayı en çok 
meşgul eden bir konudur. Daha evvel ekonomide 
büyüme problemi önemliydi. Bir memleketin gayri sa
fi milli hâsılası ne nispette artarsa, o memleketler 
ekonomik yönden ileri sayılırlardı. Günümüzde bu 
oranın artmasından çok daha etkin faktörlerin geliş
mesine de önem verilmedi. Artan milli gelirden fert 
başına ne düşüyor? Endüstrideki gelişmeden dışsatım
lara ne gidiyor?... Bunun yanı sıra sosyal, kültürel 
politikanın gelişmesinde ekonomiyi ne ölçüde yönlen
dirmek lazım?... 

İşte toplumun günümüzde en çok uğraştığı konu
lar bunlardır ve bunlar da gelip sosyal güvenlik so
runlarının çözümünde düğümlenmektedir. 

Ekonomik gelişmede demek ki, sosyal hizmetlerin 
görülmesi saklıdır. Daha fazla güvenlik, fırsat eşit
liği, yaşam düzeyinin gelişmesi, fert başına milli ge
lirden daha fazla pay almak için memleketler kıt kay
naklarını planlı ekonomi içerisinde geliştirmektediri 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu amaçla, özellikle 1961 Anayasamız bir hayli ile

ri hükümler getirmiş bulunmaktadır; fakat bütün bun
lara rağmen, benden evvel konuşan kıymetli sözcü
lerin de belirttiği gibi, bugün Türkiye'de 2 milyon 
200 bin açık işsiz vardır. İşsizlik oranı </c 13,6'dır. 
Şayet tarım alanında çalışan 8 milyona yakın gizli 
işsizleri de hesaba katarsak, bu oran korkunç boyut
lara ulaşmaktadır, 

Sosyal güvenlik; hiç bir ayrım gözetmeksizin her 
kısım ve sosyal sınıflara ekonomik gereksinimlerini 
de kapsayacak biçimde hal ve geleceklerini güvence 
altına almak olarak tanımlandığına göre, Devletin en 
başta gelen görevi bu tıkanıklıkları gidermektir. 

Ülkemizde sosyal güvenlik kurumları üç kuruluş 
etrafında toplanmaktadır. 
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1. Emekli Sandığı, Maliye Bakanlığına bağlıdır. 
2. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü. 
3. Bağ - Kur. 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı bünyesindedir. 

Bugün Emekli Sandığına bağlı olan memur sa
yısı 1 milyon 400 bin civarındadır ve emekli sayısı da 
400 bini aşmaktadır. Demek ki, 2 milyona yakın ki
şi Emekli Sandığı bünyesinde güvencelerini sağla
maktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olan sigortalı iş
çi sayısı 2,5 milyon civarındadır. Yine Sosyal Sigor
talar Kurumundan emekli olanların sayısı da 438 bin 
civarındadır. 

Yeni bir kuruluş olan Bağ - Kur'da ise, mevcut 
kayıtlı üye sayısı 1 milyon 100 civarındadır. Ancak, 
nitelikleri itibarıyla bu Kuruma kaydolması gerekip de 
gizli kalanların sayısı da 678 bindir. Kurum yeni ol
ması nedeniyle emeklilik yönünden fazla verimini ve
rememektedir. Emekli aylığı alanların sayısı 30 bin, 
ölüm aylığı alanlar da 20 bin civarındadır. 

Bu haliyle 6 milyona yakın vatandaşımız sosyal 
güvenlik kurumlarından yararlanmaktadır. 

Buraya gelmişken, Bağ - Kur üzerinde bazı gö
rüşmelerimi belirtmek isterim. 

Bu kuruluş yeni bir kuruluştur. Ancak, Türkiye'nin 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir örgütlenmeden uzak 
durumdadır. Yasası yeni olmakla beraber, boşluk
ları bir haylidir ve bunları doldurmak için geçen se
neler yaptığımız bazı ileri nitelikteki değişiklikler de 
sorunları... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güven. 
Sayın üyeler; hatibin konuşması anlaşılmıyor, lüt

fen biraz daha sessiz rica edeyim efendim. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA HASAN GÜVEN (De

vamla) — Şimdi bunun üzerinde biraz durmak iste
rim. 

Öncelikle sosyal güvenlik kurumlarının hepsinin 
bir çatı altında birleşmesi fikri yaygındır, doğaldır ve 
doğrudur da. Bunu haklı kılan nedenler şunlardır : 

Öncelikle Bağ - Kur'da emeklilik için tavan 9 660 
lira olarak benimsenmiştir, işçinin seviyesine getiril
miştir. İşçi otömatikman 12 bin liraya çıkmış, bu 
aşağıda kalmıştır. 5-6 bin lira civarında bir emekli 
maaşı alabilirler. 

Yine Emekli Sandığına bağlı olan memurlor, Sos
yal Sigortalar Kurumuna bağlı olanlar 2 bin lira ci
varında yakacak zammı aldığı halde, aynı nitelikte, 

i aynı sıkıntı içerisinde bulunan Bağ - Kur üyeleri 
bundan yararlanmamaktadır. Sosyal adalet ilkelerine 
tamamen ters düşen bu noksanlığın da kısa elden gi
derilmesi gerekmektedir. Hem bu noksanlığın gideril
mesi, hem de emeklilik durumundaki statülerinde 
ayrıcalık yaratan hükümler ayıklanarak bir paralel
liğin getirilmesinde şiddetle fayda vardır, 

Sayın Tunç'ta değindiler işçi - memur ayrımına. 
İşçi - memur ayrımının çözümü gerekir. İşçi - me
mur ayrımının çözümü özellikle şuradan gerekmekte-

j dir : Bugün günümüzde gücü olan hakkını alabil
mektedir. İşçi, sendikal örgütler ve toplu sözleşme
lerden yararlanmak suretiyle pazarlık gücünü kullanıp 
hakkını, hatta çoğu kez fazlasını almaktadır. Memur 
bu olanaktan mahrum olduğu için, toplu sözleşme 
hakkı olmadığı için, bu milli gelirin artışından na
sibi olan payı alamıyor, bu doğal bir gerçek. 

Tarım kesiminde çalışanlar ise, taban fiyatlar yo
lu ile özellikle politik baskılar sonucu onlar da hak
kını almaktadır. 

O halde, milli gelirin artışından pay alma duru
munda olan işçi, memur, tarım kesiminde olanların 
alacakları payı dengeleyen bir kuruluşun mutlaka ve 
mutlaka harekete geçirilmesi lazımdır. Geçen sene 
çıkarılan yetki kanunlarıyla böyle bir kuruluşa im
kân verilmiştir; fakat bunun etkin çalışmalarını he
nüz görmedik. Bakanlığın, görevleri arasında giren 
bu konu üzerinde de ısrarla durmasından fayda sağla
nacaktır. 

I Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Kısa kısa başlıklarla görüşlerimi tamamlamaya ba
kacağım. 

Şimdi önemli sorunlardan bir tanesinin istihdam 
olduğunu biraz evvel söyledim. Yalnız bizde yapılan 
iyileştirmeler bazı konulara teksif edilir ve bazı kısım
lar tamamen boş bırakılır. Türkiye'de bugün işçi ve 
memurların hayat şartlarının ve bilhassa enflasyonun 
hızla gelişmesi sonucu çdk sıkıntılı durumda olduğu -

j nu biliyoruz, bu bir gerçektir; ama öbür tarafta 2 mil-
I yon 300 bin işsiz adamın tam manasıyla açlığa terk 

edilmiş olduğu gibi, korkunç bir durum da vardır. 
Bir taraftakinin imkânları kıt, bir taraftakinin hiç yok. 
Bugün Batı memleketlerinde en azından % 5'in altın-

j da olan bu işsizlik oranına kısa devrede indiremez-
sek dahi, kanımca fazla bir yekûn tutmaz, bu 700 
milyarlılk Bütçe içerisinden 20-30 milyar lira alına-
bilse, yazın dağlık bölgelerde, ormanlık bölgelerde 
ve kırsal alanlarda hiç bir geliri olmayan insanları 

I 3-4 ay mevsimlik işçi olarak çalıştırmak suretiyle 

573 — 



C* Senatosu B : 33 8 . 2 . 1980 O : 3 

bunların herbirinin evine ayda 5 bin liradan yılda 
20 bin lira girecdk bir şekilde bir yol, bir imkân 
•açılmasında sosyal gelişmeler bakımından, sosyal ada
letin Devlet baba eliyle o kitlelere getirilmesi bakı
mından büyük fayda vardır ve bu sosyal lehte bir 
patlamadır. Bu konunun üzerinde bu Bakanlığın ısrar
la durmasında da yarar olduğu kanaatindeyim. 

Yine bu arada çocukluk yaşında çalışma haya
tına atılan kişileri koruyucu amaçta çıkarılan çıraklık 
yasalarının da noksanlarının tez elden giderilerek, bu
nun da o boşluklarını doldurucu yasa çalışmalarının 
yapılması lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı allında top

lanmasının yararlarından bahsettik. Bu yararlar bil
hassa yaşlılık, malullük, hastalık, ölüm, iş kazası, mes
lek hastalıkları, analık sigortası gibi sosyal güvencele
rin tek bir örgüte bağlı statü birliği içerisinde ayrı
calığı olmayacak tarzda çözümlenmesinde yarar ol
duğu kanaatindeyim. 

Sosyal refah devleti anlayışı doğrultusunda bazı 
sosyal güvenlik programlarına da ağırlık vermesi ge
rekir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1. İşsizlik sigortası. İşsizlik sigortasının bir elde 
(Hele bu toplumda) toplanmasının zorluğunu biliyo
ruz, hayat içinde yüzmüyoruz. Ancak, kademe ka
deme bunu açan yollara doğru yönelmemizde fayda 
vardır. 

Şimdi temennilerimi sıralayacağım. 
Sayın Ecevit Hükümeti zamanında 15 milyon 

çiftçiyi sosyal güvenceye kavuşturmak için hazırlık
ları başlamış bir tasarı vardı. Tahmin ediyorum bu 
Hükümet te mutlaka onu ele alacaktır ve bir an evvel 
sosyal güvenlik olanaklarını çiftçilere kadar ulaştı
racak atılımı tamamlamış olacaktır. 

Yine aynı dönem içerisinde sosyal hizmetler ta
sarısı hazırlanmakta idi. Bu tasarının da bir an evvel 
Meclise indirilmesinde yarar vardır. 

Yurt dışındaki işçilerin dönüşlerinde, Yurtta ken
dilerini daha iyi şartlarla sosyal hayata bağlayacak 
yasa tasarısının da bir an evvel çıkmasında yarar 
vardır. Yukarıda bahsettiğim gibi Bağ - Kur ve sos
yal Sigortalar Kurumu tasarılarındaki boşlukların 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, toplumda 
şayet sosyal dengesizlikleri giderici etkin tedbirleri 
alamazsak, ne anarşinin önünü, ne de ekonomik 
dengeleri bulma olanağımız olur. 

Dünyadaki gelişmeler bir şeyi ortaya koymuştur. 
Doktrinlerden çok daha etkin, toplumları birbirine 
katmada örgütsüz lumpenproleriat dediğimiz işçilerin 
kışkırtılması neden olmuştur. Bir toplum içerisinde 
huzuru sağlayacaksak, öncelikle ve öncelikle bu kış
kırtmalara meydan vermeyecek sosyal dengeleri, sos
yal garan'cileri bir an evvel sağlayacağız. Bunu sağla
yamadığımız anda, bu açığı kapayacak hiç bir gücü
müz ve olanağımız yoktur. O halde sosyal politika
da hedeflerimiz şunlar olacaktır : 

1. Sosyal güvenliği yaygınlaştırmak suretiyle 
yurt içinde bütün vatandaşlara doğru bu güvenceyi 
etkin bir şekilde getirici bir politika izlemek. 

2. Sosyal güvenlik kurumları arasında birleşti
rerek bütünlüğü sağlamak suretiyle ayrıcalıkları kal
dırmak. 

3. Sağlıklı kaynaklara sahip kılmak ve bu kay
nakları etkin bir şekilde Kurum yararına işletmenin 
yollarım bulmak. 

4. Sosyal devlet ilkesinin gereği olan yukarıda 
saydığımız programlarda adı geçen işsizlik sigortası, 
sağlık sigortası ve buna benzer topluma güvence ve
rici programları bir an evvel etkin bir şekilde yer
leştirmek ve geliştirmek. 

Toplumun sağlıklı gelişmesini sosyal güvenlik ku
rumlarının etkinliği ile mümkün görerek sosyal pat
lamalara meydan vermemek için gelir dağılımındaki 
adaletsizlikleri giderici, bölgeler arası dengeli kalkın
mayı sağlayıcı, emeğin değerini verici, kitleler için-

2. Sayın Tunç la değindiler, konut sorununun 
mutlaka planlı ve programlı bir şekilde ele alınması 
lazımdır, öyle ki, bir işçinin ücretinden (Gelirinden) 
azami C, 5 ila c'c 15 arasında değişen konuta gide
cek payı ayarlayacak bir sistemi Devlet baba kade
me kademe yerleştirecek şekilde mutlaka çözmelidir. 
Zaten bir toplumda sosyal dengeyi kurabilmek için 
dört beş sorunun çözülmesi lazım kanaatimce: 

1. Sağlık sorunu. 
2. Eşitim sorunu. 
3. Konut sorunu. 
4. Ulaşım sorunu. 
5. Tem d ihtiyaç maddeleri. 

Bir devlet bunları çözdüğü anda, toplum içerisin
de uygarca yaşama, sosyal adaletin gereklerini yer
leştirme olanağı olmuştur. Bunları çözemeyen toplum, 
daima kavga içindedir, huzursuzluk içindedir, peri- I 
sanlık içindedir ve bunların da bütün düğüm noktası 
gelip dolanıyor bu Bakanlığın hizmetleri arasında I 
toplanıyor. I 
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de işsizlik illetini yok edici ve sonuç olarak toplum 
içinde birbirini seven, sayan, kendi çıkarını toplum 
çı'karında gören bir zihniyet hâkim kılıcı bir politika
yı uygulama'k suretiyle düzlüğe çıkarabileceğiz. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bütçesini bu anla
yış içerisinde gelecekteki sağlıklı gelişmelere ışık tutu
cu olarak kabul ediyor, ona imkân sağlayıcı olarak 
belirleyip bu görüşlerimle Bütçenin memlekete, Millete 
hayırlı olmasını diler, hepinizi saygılarımla selamla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
Sayın Üyeler; 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına Sayın iskender Cenap Ege??.. Yok

lar. Sayın Ali Oğuz?.. Yoklar. Bu suretle sayın Ba
kan lütfen cevaplamak üzere buyurun. 

Sayın Bakan, süreniz yarım saattir, buna sorulara 
verilecek cevaplar da dahil oluyor, not aldığınıza 
göre. Bir de yazılı cevap istenen soru var, onu da 
tutanağa geçirtmek için şu arada okutayım. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun aracılığınızla Sayın Bakan 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygıyla dilerim. 

Trabzon 
Hasan Güven 

2158 sayılı Yasa gereği Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulu Çalışanlar Temsilcisinin üç yıla çı
karılan süresi 26 . 12 . 1970 tarihinde dolmuş olup, 
yeniden seçim yapılmamıştır. 

Seçimle gelen üyenin müddeti süre ile kısıtlı oldu
ğuna göre, yetkisiz olarak 26 . 12 . 1970 tarihinden 
sonra eski üyenin göreve devam etmesini yasal yön
den nasıl açıklarsınız? Yeni Yönetim Kurulu üyesi se
çiminin ertelenmesinin hukuki bir dayanağı var mı
dır?... 

BAŞKAN — Yazılı tailep ediyor Sayın Bakanım. 
'Buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL 

(Manisa Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin müzakerele
ri nedeniyle huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle 
şahsım ve mesai arkadaşlarım adına Yüce Senatoyu 
saygıyla selamlarım. 

Değerli senatörlerin yapmış bulundukları tenkit ve 
temenniler, bu arada ileri sürmüş bulundukları görüş
ler hiç şüphe yok ki, Bakanlığımız çalışmalarında bize 

| fevkalade yararlar getirecektir. Bu görüşlerden büyük 
ölçüde istifade edeceğimiz inancında bulunuyorum. 

Sayın Başkan; 
İzin verirseniz Bakanlık ve bağlı kuruluşlar hakkın

da fazla zamanınızı almadan genelde Yüce Senatoya 
I bazı bilgiler sunmak istiyorum. Daha sonra değerli ko

nuşmacıların değindiği noktalara temas edeceğim. 

Şüphesiz ki, sosyal güvenlik politikası bir ülkenin 
' gelir dağılımını düzenleyen en önemli vasıtalardan bi-
I risidir. Aynı zamanda bu vasıta, ülkenin kalkınma 
j hamlesiyle fevkalade yakından irtibatlı bulunduğu bir 

vasıtadır. Sosyal adalet, sosyal refah kalkınma ile bir-
j likte ele alınması gereken hedefler arasındadır. Kalkın-
j manın olmadığı yerde sosyal adaletin, sosyal refahın 
\ ve adil bir gelir dağılımının olması da söz konusu de-
j ğildir. 

j Yine bilindiği gibi, gelir dağılımında dengeyi bo-
| zan en önemli faktör de, enflasyondur. Enflasyon, 
| bizatihi gelir dağılımını bozan bir unsurdur. Bu ne-
j denle, Hükümetimizce halli gereken meselelerin başın

da enflasyonun hızını yavaşlatmak, duran ve hatta ge-
j rileyen kalkınma hızını tekrar harekete geçirebilmek 
! ve tekrar geliştirebilmektir. Bu iki husus gerçekleşmedi-
i ği takdirde her alanda olduğu gibi, sosyal güvenlik 
Ş alanında alınacak tedbirler de kendisinden beklenen 

sonucu vermeyecektir. 

Bu nedenle, ilk önce bu iki meselenin mutlaka 
halli gerekir. 

Sayın Başkan, 
Hükümetimizin sosyal güvenlik politikasını kısaca 

şu üç nokta üzerinde toplamak mümkündür. 

Birincisi; bütün vatandaşların sosyal güvencesinin 
sağlanması. 

İkincisi; sosyal güvenlik kuruluşlarınca sağlanan 
her türlü haklar arasında bir paralellik, eşitlik getiril
mesi ve sosyal güvenlik normlarının ahenkleştirilmesi-
dir. 

Üçüncüsü; yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın 
haklı bazı şikâyetlerinin bir an önce giderilmesidir. 

Bu her üç konuda da muhakkak ki belli bir nokta
ya gelinmiştir. Biraz önce konuşan değerli senatörle
rimiz de ifade ettiler, sosyal güvenlik alanında Türki
ye bir noktaya gelmiştir, bu muhakkak; ama arzu 
ettiği noktaya, hedefe ulaşmamıştır bunu ifade etmek 
mecburiyetindeyim. 

I Halen ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşlarınca 
sosyal güvenliğe kavuşturulan vatandaşların sayısı 4 

I milyon 800 bin civarında, yani 5 milyona yakındır. 
1 Bunun 2,5 milyonluk bölümü Sosyal Sigortalar Kuru-
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muna, 1,1 milyonluk bölümü Bağ - Kur'a, 1,2 mil
yonluk kısmı da Emekli Sandığı ile irtibatlı bulun
maktadır. 

jBunu bir başka ifade ile arz etmek gerektiğinde 
şöyle bir tablo ile karşı karşıya bulunuyoruz; Türkiye' 
de toplam nüfusun onda biri, çalışabilir nüfusun da 
üçte biri sosyal güvenlik programları kapsamına da
hildir. Sosyal güvenlik kuruluşlarından maaş alanlar 
1,5 milyon civarındadır. Böylece, bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı olarak çalışan 5 milyon civarındaki 
kişinin maaş ve ücretinden prim kesilmekte, buna mu
kabil 1,5 milyon kişiye ödeme yapılmaktadır. 

Sosyal sigorta fonlarından her yıl toplanan prim 
miktarı takriben 50 milyar Türk lirası civarındadır. 
Şüphesiz; ki, ekonomi için fevkalâde önemli bir tasar
ruf kapasitesidir. Bu fonların verimli bir biçimde de
ğerlendirilmesi hem ülke ekonomisi bakımından, hem 
de sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı vatandaşlara ile
ride yapılacak ödemeler bakımından fevkalâde önem 
kazanmaktadır. 

Ayrıca, yurt dışında çalışan 1 milyona yakın vatan
daşımızın da ikili sosyal güvenlik anlaşmalarıyla sos
yal güvenceleri bir ölçüde sağlanmış bulunmaktadır. 
Bütün bu rakamların alt alta toplanmasından şu çık
maktadır ki, aileleriyle birlikte 23 milyona yakın vatan
daşımız sosyal güvenlik şemsiyesinin altında bulun
maktadır. 

Bugün sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan nü
fusun hemen tamamı değerli konuşmacıların da ifade 
ettiği üzere, tarım ve orman kesiminden meydana gel
mektedir, orada temerküz etmektedir. Bu sektörler
de ücretsiz aile işçileriyle kendi nam ve hesabına çalı
şanlar sosyal güvenlik kapsamına henüz kavuşmamış
lardır. Bu kişilerin kendi, bizatihi kişilerin özellikleri 
ve çalıştıkları sektörlerin hususiyetleri dikkate alına
rak sayıları 10 milyonu bulan bu kesimin sosyal gü
venceye kavuşturulması Hükümet Programında yer 
alan ilkelerden birisidir ve bu konuda Bakanlığımız
da çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu meyanda işçi ve memur emeklileriyle dul ve 
yetimlerinin içinde bulundukları hayat şartları ve ge
çim şartları dikkate alınarak bunlar bir değerlendirme
ye tabi tutularak sosyal güvenlik ve sosyal adalet gö
rüşümüzün bir gereği olarak durumlarını daha iyiye 
götürme çalışmaları üzerinde de titizlikle durmaktayız. 
Bu arada 506 sayılı Kanunun kapsamına giren emekli 
işçilerin arasında meydana gelen özellikle geçen yıl
lar çıkan kanımla meydana gelen statü farklarının ge
ne Sosyal Sigortaların ve Devletin mali imkânları öl

çüsünde düzeltme hususunda Hükümetimizin çalışma
ları mevcuttur. 

Bilindiği üzere, 2147 sayılı Kanunla yurt dışında 
çalışan işçilerin, yurt dışında geçen çalışma sürele
rinin değerlendirilmesi öngörülmüştü ve bu bir ölçüde 
sağlanmıştı. Ancak, kanundan yararlanabilmek için bu 
işçilerin behemehal Türkiye'ye, yurda kesin dönüş 
şartının aranmış olması kanundan beklenen sonucu 
aynen sağlayamamıştır. Bu kanun üzerinde de çalışma
larımız sürmektedir. Belki bu kesin dönüş şartı daha 
değişik bir modele çevrilecektir. 

Gene bilindiği üzere, Bağ - Kur Kanunu 2229 sa
yılı Kanun ile tadile uğramış ve bazı şikâyet ve sız
lanmalar kısmen önlenmişti; ama buna rağmen, gene 
de Bağ - Kur Kanununda bazı şikâyetler söz konusu
dur. Bu konuda da çalışmalarımızı, Hükümet Prog
ramımızın bir gereği olarak sürdürmekteyiz. 

Sosyal Sigortalar alanında önemli ve faydalı adım
lar atılmış olmasına rağmen, kamu kesiminde sosyal 
yardım ve sosyal hizmetler bir dağınıklık arz etmekte
dir. Böylece hizmetlerin yeterli seviyede yürütülmesi 
mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, koordinasyon
dan uzak bir şekilde çeşitli kuruluşlar tarafından yü
rütülen hizmetlerin belli ve tek bir merkezce düzen
lenmesinde yarar olduğuna inanıyoruz ve bu konuda 
da gerekli kanuni hazırlıklar üzerindeyiz. 

Sayın Başkan, Senatonun değerli üyeleri; 
Bu arada bir iki konuya daha değinip değerli ko

nuşmacıların temas ettikleri noktalara geçeceğim. 
Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalarda aylık bağlama 

işlemlerinin çok uzun bir süre aldığı hepimizce bilinen 
bir keyfiyettir. Nitekim, bunlar zaman zaman gazete 
sütunlarında da âdeta bir mizah edası ile yer aldığını 
müşahede ediyoruz. Bu bir gerçek. 1 2 - 1 5 hatta 20 
ay maaş alamayan emekli kişilerle karşılaşıyoruz. Ben 
de günde bir hayli sayıda mektup alıyorum ve gerçek
ten büyük dertler bana aksettiriliyor. 

Bakanlığa geldikten sonra bunlar üzerinde durduk, 
yani bu işlerin gecikmesi hakikaten işlerin yapısından 
mı, mahiyetinden mi yoksa bazı noktalarda meydana 
gelen tıkanıklar üzerinde durulmamasından mı ve %9"5 
hatta biraz daha çıkabilir, büyük bir bölümünün ger
çekten bazı noktalarda tıkanmasından ileri geldiği, 
fuzuli devrelerin bulunduğu, fuzuli yazışmaların cere
yan ettiğini tespit ettik. Bu konuda belli bir model 
oluşturmaya çalıştık ve öyle tahmin ediyorum ki, kısa 
bir süre sonra 1-1,5 ay içerisinde, yani müracaat ta
rihinden itibaren 1 - 1.5 ay içerisinde maaşı bağlana
bilecek bir modeli gerçekleştireceğiz. Sosyal Sigorta
larda 20 merkezde teleks sistemi kurulmuştur. Bu da 
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bize büyük ölçüde yarar sağlayacaktır. Mekânizasyon- j 
dan istifade edeceğiz ve gerçekten ömrünün büyük j 
bölümünü çalışarak geçiren vatandaşımızı senelerce j 
Devletten, postadan bir mektup beklemekten kurtar
mamız gerekiyor ve bu konuda gerçekten umutluyum. 
Kolay kolay umutlu olmam; ama bazı 1 , 5 - 2 aylık 
uygulamalar bana bu konuda umutlu olmamı gerektir
di. Sanıyorum bunda başarıya ulaşacağız. 

ıBu konuda diğer bir sıkıntı da maaşların alınma 
günlerinde uzun kuyrukların meydana gelmesidir. Bu
rada meseleye şöyle bir yaklaşım içerisinde girdik. 
Emekli memurlarla emekli işçilerin ödeme tarihleri 
çakışmış durumdadır. Hepsi ayni tarihte maaş almakta 
ve her ikisi de aynı bankadan, özellikle Ankara, İstan
bul, îzmir gibi büyük şehirlerde aynı bankadan 
emekli aylıklarını almakta. Böylece fevkalâde kalaba
lıklar meydana gelmekte. Haliyle aynı memur kapa
sitesi ile bir bankanın bunları süratle ödemesi müm-
'kün olmuyor. Biz, önümüzdeki 1 Martta yapacağımız 
ödemede dört aylık birden ödeyeceğiz ve dört aylık 
birden ödediğimiz zaman bundan sonra emekli işçiler 
dört, sonra üç aylığını almaya başlayacak ve emelk'li 
işçilerle, emekli memurların maaş alma tarihleri ara
sında bir aylık bir fark meydana gelecek. Böylece, ya
rı yarıya bir tenhalaşma olacak. Onun dışında gerek 
emekli memurlar, gerekse emekli işçiler Türkiye İş 
Bankasından maaşlarını almakta. Biz, emekli işçilerde 
devreye Ziraat Bankasını ve Halk Bankasını da sok
mayı tasarlıyoruz ve büyük ölçüde de bunu kararlaş
tırmış durumdayız. O zaman hem tarihler değişmiş 
olacak, hem değişen tarihte üç ayrı banka muhtelif 
şubeleri ile ödeme yaptığı zaman sanıyorum gene bu 
yaşlı vatandaşlarımızı maaş almak için günlerce kuy
rukta bekletmeden kurtaracağız ve bunlar da esasın
da yapılamayacak şeyler değil. Burada da büyük bir 
rahatlığı sağlayacağımız umudundayım. 

Sayın Başkan; 
izin verirseniz bu arada sayın konuşmacıların te

mas ettiği bazı noktalarda da cevapta bulunmak isti
yorum. Çünkü, zamanın da bir hayli geç olduğunu 
dikkate alarak kısa kısa geçiyorum. 

Sayın Baha Akşit, aylıkların süratli bir tarzda bağ
lanmasından söz ettiler. Sanıyorum, biraz evvel verdi
ğim izahatlar kendilerine de bir ölçüde cevap teşkil et
miştir. 

Kredilerin arttırılması üzerinde duruldu. Biz de bu 
konu üzerinde duruyoruz. 

Eczacı ve dişçi fazlalığından bahsettiler. Maale
sef bu genelde bir fazlalık arz ettiği gibi, sosyal sağlık 
hizmetleri arasındaki dağılımdaki adaletsizliği ise bir i 
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facia. Bazı eczanelerimiz var ki, buralar kapalı. Her 
şeyi alınmış; fakat eczacısı yok. Örnek, Elbistan, Urfa, 
ama buna mukabil bazı batı şehirlerimizde, büyük 
şehirlerimizde bir odada 6 - 7 eczacı. Gerçekten sağ
lık hizmetinin gereği bu değil, yani bu sağlıklı bir da
ğılım, sağlıklı bir yapı değil. 

Dişçi de aynı durumda; ama bütün üyelerimiz ge
ne biliyor ki, hakikaten fevkalâde önemli bir konu. 
Özellikle benim Bakanlığım için son derece sıkıntılı 
bir konu; ama bunda da bir planımız var. Bunu daha 
âdil bir hale getirmemiz gerekir. Gereken neyse onun 
da yapılması lâzım yani hem gereken bir tarafta, bir 
îarafta da hissi bir uygulama. Bunu devam ettirmek 
her halde doğru bir şey olmayacak. 

Sayın Tunç, Emekli Sandığının diğer sosyal gü
venlik kuruluşlarının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bağlanmasını temenni ettiklerini ifade et
tiler. Geçmişte Sadi Irmak beyin Başbakan olduğu dö
nemde Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Daha son
ra bir Maliye Bakanı zamanında teşebbüs edildi; fa
kat sonuç alınamadığı söylendi. Hakikaten bu fikir 
olarak uzun bir süreden beri mevcuttur. Esasında işin 
fonksiyonel bakımından arz ettiği mahiyet ve mantı
ken de böyle olmasını gerektiriyor. İnşallah, bu benim 
zamanıma tesadüf eder, ben de bundan mutluluk du
yarım. 

Bütün sigortalıların hastalık sigortalarından yarar
lanması, normların paralellik sağlamasını ifade ettiler. 
Biraz önce kendileri de buyurdular ki «Hakikaten sos
yal güvenlik alanında bir noktaya geldik, mesafe kat-
ettik; ama noksanlarımız var» dediler. Ben bunu nok
sanlarımız arasında kabul ediyorum. Her noksan za
man içerisinde giderilmeye mahkumdur, mecburdur. 
Bu da zaman içerisinde giderilecektir, istenilen düzeye 
gelecektir. 

«Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin ödenek ba
kımından az bulunduğu, bunun bir bakıma şanssızlık 
olduğunu» ifade ettiler; ama ben hemen şunu ifade 
edeyim ki, kendileri de gayet iyi bilecekleri gibi, bizim 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir politika bakanlığıdır. 
Politika bakanlıklarının bünyesinde ödenekler pek faz
la olmaz, bağlı bulunduğu kuruluşlarda vardır. Nite
kim, bizim de Sosyal Sigortalar Kurumunun bütçesi
ni, Bağ - Kurun Bütçesini dikkate aldığınız zaman bir
çok yatırımcı bakanlık bütçelerinin üzerinde olduğu 
görülecektir. Bir de Bütçemizin noksan olması, sos
yal fonların noksan olmasını göstermiyor. Maliye Ba
kanlığı Bütçesinde bu tür fonlar vardır, Emekli San
dığı Bütçesinde vardır ve hakikaten Türkiye sosyal 
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güvenlik alanında kalkınmışlık seviyesine göre bir hay
li mesafe katetmiştir ki, 65 Yaş Kanunu primsiz bir 
Kanun. Birçok medeni ve ilerlemiş ülkelerde dahi gö
rülmemiş bir müessesedir. 

Ticaret Bakanlığının da bütçesi çok küçüktür; ama 
Ticaret Bakanlığının da çok büyük kuruluşları vardır. 
Keza, Ulaştırma Bakanlığının Bütçesi de öyledir. Po
litikacı bakanlıkların bünyesinden doğan bir küçük
lük olduğunu ifade etmek isterim. 

Diğer konuşmacılarımızın tenkit ve temennileri, 
en ince teferruatına kadar not edilmiştir. Bütün konuş
macılara huzurunuzda tşekkür ederim. İleri sürdükleri 
görüşler, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, biz
ler için son derece değerli olmuştur. Çalışmalarımız
da hassasiyetle ele alacağımız konular olmuştur. Ben, 
özellikle teşekkürlerimi bir kez daha belirtmek istiyo
rum 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin Milletimize 
hayırlı olmasını dilerken, Yüce Senatoya tekrar şah
sım ve mesai arkadaşlarım adına saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
iBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
1980 Yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe Kanu 

tasarısının görüşmeleri tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyüî Güvendik Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

İO'I Genel yönetim ve destek hiz
metleri 58 074 CûO 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Sosyal güvenlik kuruluşları ile 
ilgili hizmetler 12 671 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

200 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

39 232 0( 

Sayın üyeler; 
Böylece 1980 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büt

çe Kanun tasarının görüşülmesi tamamlanmış ve Cum
huriyet Senatosunda kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğur
lu olsun efendim. 

F) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜJÇESİ: 
BAŞKAN — Kiütür Bakanlığı bütçe kanun tasa

rısının görüşülmeline başlıyoruz. 
Komisyon?.. Hazır. Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Grupları adına söz isteyen sayın üyeler: 
Sayın Atıf Bendsriioğiu AP Grubu adına, Sayın 

Nermin Abadan - Unat Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grubu adına. Sayın Abdullah Ercan Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Yıldız Milli Birlik 
Grubu adına. 

Sayın Atıf BenJerüoğlu, buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA ATIF BENDERLİOĞLU 

(Ankara) — Sayın Başkan. Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri; 

Kültür Bakanlığı 1980 yılı bütçesinin, grubum 
adına eleştirmesini yapmak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. Yüce Heyetinizi grubum ve şahsım adına 
saygılarımla selamlıyorum. 

Geçen bütçe yılından bu yana, içinde bulunduğu
muz siyasi ortamın belirli bir ölçüde Kültür Bakan
lığını da etkilediği görülüyor. Bu süre içinde aşırı 
partizanlığın, kısır çekişmelerin daha belirgin hale 
geldiği bakanlıklardan biri de KüLür Bakanlığı olmuş
tur. 

Birtakım yersiz davranış ve müdahaleler, olumsuz 
dedikodular yüzünden kültür ve sanat çevrelerinin te
dirgin hale geldiğini üzüntü ile müşahede etmemek 
mümkün değildir. Kültür davamıza milletçe arzuladı
ğımız yönü veremeyişimizin nedenleri arasında ve bel
ki de başında bu çekişmeler vardır. Biz. öteden beri 
bu davaya gerekli önemi vererek iktidar ve muhalefet 
gruplarının birlikte hareket etmeleri gerektiğine işaret 
etmişizdir. 

Aslında bu davayı milli çizginin üzerinde tutmaya 
ve müşterek malımız olarak germeye mecbur olduğu
muz inancında beraber isek de, milli çizginin ne ol
duğu üzerinde henüz görüş birliğine varmaya muvaf
fak olamadık. 

İktidar ve muhalefet grupları olarak başka bir çok 
konularda görüş ayrılığı halinde olmamız tabiidir; 
ama milli kültürü anlayışında beraber olmayı, birçok 
meselelerin kolaylıkla halli bakımından şahsen yararlı 
görüyorum. 
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Geçen yılların bütçesini incelerken de ifade etmiş
tim, yine tekrar ediyorum, biz, Adalet Partisi Grubu 
olarak milli davalarda beraber olmanın zaruretini du
yuyor ve bunun tek şartı olarak da Atatürk milliyet
çiliğinde birleşmeyi görüyoruz. 

Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda milletçe be
raber olmanın hiç değilse, en azından rejim tartışma
larını ortadan kaldıracağına inanıyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Toplum olarak gittikçe bölünüyor ve dağılıyoruz. 

Öz dilimizden tutunuz, bütün manevi değerlerimizden 
bizi uzaklaştırmaya, bize maziyi unutturmaya çalışan 
düzenli organize bir ihanetin çemberi içindeyiz hep be
raber. Az önce de arz ettim; Siyalsi partilerin her konuda 
birbirleriyle mutabakat halinde olmaları şart değildir. 
Böyle bir şartnı aranması partilerin kuruluş felsefelerine 
ve eşyanın tabiatına da ters düşer; ama m'iili ve müş
terek davalarda demokrasimizi yaşatacak bazı pren
sipler ve kurallarda berajber olmak zarureti kendini 
hissettirmiştir. Nitekim, bizler de bu ihtiyacı duyar ve 
asgari müşterekleri ara sıra ifade ederiz. 

Zaman zaman, asgari müştereklerde birleşelim de
riz; fakat bütün bunların muhtaç olduğu partilerarası 
diyalogu bir türlü kuramayız. Hatta diyalog kurmak 
şöyle dursun! liderlerimizle, gruplarımızla karşılıklı 
davranış ve icraatımızla her geçen gün birbirimizden 
biraz daha uzaklaşıyor ve her türlü yakınlaşma ihti
malini de ortadan kaldırmış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepiniz bilirsiniz, demokrasi kuralları ve gelenek

leriyle yaşar. Bizim gibi, genç demokrasilerin sağlam 
(kurallara ve geleneklere sahip olması şarttır. Önümüz
de Batı demokrasilerinden güzel örnekler vardır. Ne
dense bunları aramaya da yanaşmıyoruz. Bu gerçek
leri art bir düşüncenin sahibi olmadan açıkça konuş
makta yarar gördüğüm için dile getiriyorum. 

Düşüncelerimi daha iyi anlatabilmek ve partizan
lığın Kültür Bakanlığında/k! tahribatını gözlerinizin 
önüne daha esaslı serebilmek için bugün partleraraisı 
bir sorun haline gelmiş bulunan bütfolkrais'iden ve bir 
kı'sım bürokratların durumundan bahsetmek işitiyo
rum. 

Her bakanlığın bütçesi görüşülürken muhterem 
'sözcü arkadaşlarımızın sayın bakanlara yönelttikleri 
soruların başında yer alan bu konu, bendenizce haki
katen gündeme getirilmeye değer bir önemdedir. Ha
tırlayacaksınız, iki yıl önce görev alan CHP ağırlıklı 
Hükümet, işbaşına gelir gelmez, birçok bakanlıklarda, 

özellikle içişleri, Milli Eğitim gibi hareketli ve gayesi 
daha belirgin yerlerde geniş bir taisfiye hareketine gi
rişti. Hem çok acele, hem de gayet yanlış olan bu 
hareket, başta basın olmak üzere, kamuoyunca kınan
dı. Bu kınamalara karşı Başbakan Sayın Bülent Eee-
vit «Devleti işgalden kurtarmaya çalışıyoruz» diye 
övünüyordu. Kültür Bakanlığı da bu tasfiyeden na
sibini almıştı. 

Elimizdeki rakamlara göre o zamanki tayin, na
kil ve tasfiye hareketi, Kültür Bakanlığında şöyle ol
muştur. 95 "memur, istekleri dışında taşraya nakle
dilmiştir. 26 memurun yerleri değiş tirilmiş'tir; yine is
tekleri hilafına, 67 memurun ise, görevlerine son ve
rilmiştir. Ayrıca, 1 379'u vilayetlere, 772'si de mer
keze olmak üzere, toplam 2 151 yeni kadroya yeni 
atamalar yapılmıştır. Rivayete göre, bunlar militan- -
dır. Doğru mu bilmiyorum; ben iddia etmiyorum; ri
vayet. Bu rivayetin doğru olup olmadığını sayın Ba
kanın açıklamasını rica ediyorum. 

Görevine son verilenler arasından 43 memur Da-
nıştaya başvurmuş, bazıları yürütmeyi durdurma ka
rarı almışlardır. Verilen bilgiler arasında bunlar da 
vardır. 

O yılın bütçesini eleştirirken, birçok arkadaşlarım 
gibi, bendeniz de bu işin yanlış bir tutum olduğuna 
işaret etmiştim. Maalesef hiç bir uyarı, bu yersiz 
uygulamayı önleyemedi, bu operasyondan rahatsız olan 
kamu vicdanı, bunun adına kıyım dedi. Mesela bu 
kıyımdan yakasını kurtaramayan büyük bir tiyatro us
tası sanatçımız da uzaklaştırıldığı zaman, gazetede bu
nu okuyan bir CHP'li dostum, bana, «Artık bu kadarı 
da fazla» demekten kendini alamadı. 

Karşılıklı husumetleri tahrik etmekten gayri bir 
işe yaramayan bu operasyonun tepki göreceği muhak
kaktı. «Zaman içre mücerreddir intikamı zaman» der 
Fuzuli. Zaman geçti, iki yıl sonra 14 Ekim seçimle
rinde, seçimlerin sonunda CHP ağırlıklı Hükümet çe
kildi, yerine Sayın Demirel Hükümeti geldi. 

Sayın Demirel Hükümeti, haksız tasarrufları, ka
nunsuz uygulamaları düzeltmek, yürütmeyi durdurma 
kalariarmı uygulamak gibi, nispi de olsa, bir adalet 
duygusuyla işe başladı; ama bu Hükümet de yanlış 
uygulamaları önleyemedi, tamir ve tashihine tam an
lamıyla muvaffak olamadı. 

Yeni Hükümetin Kültür Bakanı, görevine son ve
rilenleri eski görevlerine iade etti. 44 yeni tayin yaptı. 
84 kişinin de görevini değiştirdi; fakat kimseyi işinden 
atmadı. Bu arada yürütmeyi durdurma kararlarını da 
uyguladı. 
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Personel konusunda her iki Hükümetin tutumu
nu belirten bu mukayeseli rakamları Yüce Senatonun 
takdirlerine .sunuyorum. 

Hükümetler el değiştirdikçe bu bürokrasideki hu
zursuzluklar devam edecektir. Bu fasit dairenin için
den çıkamadığımız takdirde, bir gün anarşistleri Dev
let daireleri ve müesseselerinde yuvalanmış görürsek 
şaşmamalıyız. Her tasfiye hareketinin sonunda ku
laktan kulağa duyulan söz şudur. Bir taraf, «Devleti 
faşistlerden arındırdık» der, idiğer taraf da, «Devleti 
komünistlerden temizledik» der. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin bildiği bu gerçeklerin üzerine korkma

dan ve serin kanlılıkla yürüdüğümüz takdirde, çare
lerini bulabileceğimize ve demokrasimize âdil kural
ları getirebileceğimize inanıyorum. Bir gün aklı seli
min hâkim olacağına ve bu dengesizliğin yerini dü
zenli bir ortama bırakacağına da eminim. Demok
rasilerin kaderinde geçirdikleri tarihi seyir ve istiha
leler arasında böyle zikzaklar vardır. Bugün Batı 
demokrasilerinde memurlar meselesi sağlam ve değiş
mez kurallara bağlanmıştur ve sorun olmaktan çıkmış
tır. O Devlet memurları ki, Hükümete gelecek olan 
her partinin millete hizmet yolunda başyardımcı si
dir. O halde onların durumunu statükolu bir hale 
getirmek, dokunulmazlıklarını, rahat çalışmalarını sağ
lamak Devletin görevi değil midir?.. Her hükümet de
ğişikliğinde, «Acaba biz ne olacağız?» diye yürekleri 
titreyen, partizanların merhametine sığınmak zorunda 
kalan zavallı bir memur kitlesinden memlekete yarar
lı hizmet bekleyebilir misiniz?.. 

Bugün bildiğimiz kadarıyla Avrupa memleket
lerinde administrasyön dediğimiz idare makanizmasın-
daki görevliler, iktidar değişikliğinden asla zarar gör
mezler. Çünkü kendilerinin siyasi görüş ve kanaatları 
ne olursa olsun, iktidara gelen partinin programını 
gerçekleştirmek vazifesi ile mükellef olduklarını bilir
ler. Bu, değişmez bir kural haline gelmiştir. 

Amerika'da durum biraz daha değişiktir. Orada, 
bir kısım memurlar, mesela valiler, savcılar dahil se
çimle gelirler ve bunlar seçimlerin neticesine göre ek
seriya iktidarla beraber gelir, beraber giderler. Seçim
le gelmeyen diğer kadrolarda ancak yeni gelen hükü
metin tasarruf yetkisi vardır. Buralara kendi mute
met adamlarını yerleştirebilirler. Amerika'da şu söz 
meşhurdur: «İktidarla beraber, bakanlığın kapısında
ki boyacı bile değişir» derler. 

Ayrıca, yine Amerika'da eski Hükümet zamanın
da tecrübesi, tarafsızlığı iyi hizmeti ile tanınmış 

bürokratları yeni hükümetin de, anlaşarak yerinde 
bırakması mümkündür. 

Sayın arkadaşlarım; 
Personel konusunu burada kapatırken, şahsi bir 

görüşümü arz etmek istiyorum. Evvelâ, hepimizin par
mak bastığımız bu konunun yakın bir gelecekte, ister 
Avrupa sistemine, ister Amerika sistemine, yeter ki 
statükolu bir hale getirilmesini, bir çözüme bağlan
masını yürekten temenni ediyorum. Sonra da bugün 
için iyi hizmet sahibi, tarafsız, tecrübeli, üstelik sa
natkâr, uzman bürokratları her iktidar partisinin hiz
mete devam ettirmesini temenni ve niyaz ediyorum. 

Personel politikasının yanında, rejim açısından bir 
pasajı da izninizle huzurunuza getirmiş bulunuyo
rum. Bu konuyu, Sayın Ecevit'in bir konuşmasından 
esinlerek ele aldığımı ayrıca belirtmeliyim. 

Milli davalarda beraber olmayışımız yüzünden 
birbirimizi, karşılıklı, rejim düşmanlığı ile suçlama
mızın bir misalidir bu arz edeceğim pasaj. 

30 Ocak tarihli gazetelerde. Saym Ecevit'in, bu
günkü Hükümeti, kendi partisinin grubunda eleştiren 
bir konuşmasını okuduk. Saym Ecevit, bu konuşma
sında, Hükümetin, aldığı ekonomik kararlarla Güney 
Amerika rejim modelini Türkiye'ye uygulamak iste
diğini öne sürmüş ve şöyle demiştir: «Karşı karşıya 
getirildiğimiz durumu yalnızca devalüasyon ve zam
lar açısından değerlendirmek yanlış olur. Onun öte
sinde bir rejim değişikliği, hatta bir Devlet değişikliği 
öngörülmektedir» dedikten sonra. Güney Amerika'dan 
esinlenmiş modelin Türk .siyasal yapısına uymayacağı
nı ve böyle bir modelin demokrasi yok edilmedikçe 
uygulanamayacağını belirterek, Sendikaları ve işçi ku
ruluşlarını bu tehlike karşısında zamanında tavır al
maya çağırmıştır. 

Merak ettim. Hükümetin aldığı kararlar (ki. bu 
kararların benzerini az önceki Ecevit Hükümeti de al
mıştı) acaba hangi yönden Güney Amerika modelini 
Sayın Ecevit'e tedai ettirmiş. Bu merakımı gidere
cek bir gerekçe bulamadım; fakat sonradan öğrendim 
ki, Sayın Demirel ile başbaşa görüşürlerken, Sayın 
Demirel kendilerine, «Türkiye sistemine bir kere da
ha dönüp bakmalıdır,» demiş. 

BAŞKAN — Sayın Benderlioğlu bir ricada bulu
nacağım zatıâlin izden. Kültür Bakanlığı Bütçesini gö
rüşüyoruz, takdir buyurursunuz. Bulamadığınız mü
nasebeti ben de aradım ve sözlerinizde bulamadım. 
izin verirseniz, konuya ve sadede zatiâlinızi davet et
mek zorundayım Tüzük gereğince efendim, 
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AP GRUBU ADINA ATIF BENDERLİOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkanım, sonunu beklemek sab
rını gösterseniz konuyla ilgisini anlamış olursunuz. 

BAŞKAN — Efendim. Sabır neticesi 'bendeniz bu 
noktaya geldim. Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA ATIF BENDERLİOĞLU 
(Devamla) — Sayın Ecevit*de Sayın Demirel'in bu 
sözünden kuşkulanarak, rejimin değiştirileceği vehmi
ne kapılmış. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu işin şakaya gelir bir yanı yoktur. Gerçekçi ola

lım. Hepimizin bildiği gerçek şudur: Biz Adalet Par
tisi olarak, rejimimize sımsıkıya bağlı millet çoğunlu
ğunun temsilcisiyiz ve 1946'dan beri de rejim kavgası 
vererek geliyoruz. Hatta yıllar yılı, «Bu düzen değişe
cektir» diye haykıran Sayın Ecevit'in temsil ettiği zih
niyetin karşısına da bu maksatla çıkmışızdır. Sayın 
Ecevİt, bu yanlış görüş ve kanaatiyle arz ettiğim şu 
gerçeği gözden kaçırmak istese bile, kendileri de çok 
iyi bilirler ki, ne türlü ekonomik önlem alınırsa alın
sın, kim ne derse desin, Türkiye'de bu düzen değiş
mez. Türkiye'ye ne komünizmi, ne faşizmi, ne Güney 
Amerika modelini ve ne de başka herhangi bir modeli 
getirmeye kimsenin gücü yetmez. Türk Milleti de
mokrasiye iman halinde bağlanmış, oyunu namusu ka
dar mukaddes tanıyan bir millettir ve bu yüce millet 
parlamentosuyla ve ordusuyla bu rejimin bekçisidir. 
Bunun başka türlü bir izahı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
İzninizle şimdi de bu siyasi çalkant;iar ortasında 

her gün zuhur eden yeni olaylar karşısında, Kültür 
Bakanlığımızın çalışmaları ne yolda inkişaf kaydet
miştir, onu gözden geçirelim. 

Bu çalkantılar, Bakanlığın çalışmalarını, bazen 
milliyetçilik istikametinde, bazen de sol doğrultuda 
etkilemiştir. İşin doğrusu budur. Biz bu gelişmeyi de 
normal görüyor ve yadırgamıyoruz. Çünkü, bu geliş
melerin de milli kültürümüz açısından geleceğe ışık 
tutabilecek bir hizmeti olacağı ümidini taşıyoruz. 

^Kültürün ilim yönünden tarifini şöyle yapıyorlar: 
«Kültür, bir milletin öz varlığını, maddi, manevi de
ğerlerini, millet olarak kişiliğini ve nihayet medeniyet 
alemindeki yerini topyekûn ifade eden bir mefhum
dur, bir kavramdır.» Böyle olunca, bu çalkantıların 
medeniyet alemindeki yerimize ve millet olarak kalbi-
liyeteimize göre kültürümüze tesir edeceği muhakkak
tır. Ziya Gökalp merhum, «her medeniyeti, onu birlik
te yaşayan milletlerin malı olarak görür. Milli kültü
rü de o medeniyetin o milletlerde aldığı hususi bir şe-
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kil olarak kabul eder. Bizce, bu doğru bir değerlen
dirmedir. 

.Bu tariflerin ışığı altında diyebiliriz ki, 20 nci As
rın bu son çeyreğinde Türkiye olarak biz medeniyet 
âleminin bir üyesiyiz. Evvelâ !bu âlemdeki yerimizle, 
sonra da Türk Milleti olarak asırlar boyu sürüp ge
len öz varlığımızla ve kültür hazinelerimizle övünüle
cek zenginlikte bir milli kültüre sahibiz. Bunun içindir 
ki çağımızın icaplarını, kültürümüzü ister istemez te
siri altına alacak bir güçte görüyoruz. Ne var ki, mil
li kültürümüzün çağın tesirlerinden müspet yolda ye
nilikler kazanarak, »hamleler kaydederek çıkmasını te
menni ediyor ve buna çalışıyoruz. Bunun için de Ata
türk'ü ve onun milliyetçiliğini rehber olarak almaktan 
başka birleştirici bir yol göremiyoruz ve yine bunun 
içindir ki, çağdaşlaştıracağız diye, milli kültürümüzü 
hedefinden saptırmak isteyenlere nesillerimizle mazi
mizin ilgisini kesmek isteyenlere, milli değerlerimizi 
unutturmak için yok etmeye yeltenenlere karşıyız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığın hizmetlerini eleştirmeye mukayeseli ola

rak devam ediyorum. 
Bakanlığın her iki hükümet döneminde dünkü ve 

bugünkü çalışmalarını arz ederek takdirlerinize suna
cağım. 

Evvelâ yayın konusunu ele alıyorum. 
Değerli arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz Kültür Bakanlığı çalışmalarının ağır

lık noktasını yayın bölümü teşkil eder. Denilebilir ki 
yayın, Bakanlık faaliyetelerinin gayesidir, hedefidir. 
Bakanlıktaki siyaset ve kültür anlayışının istikametini 
ancak yayınlarından anlayabiliriz. 

CHP ağırlıklı Hükümetten önce, yayın konusunda 
kendileriyle istişare edilen 7 tane danışma kurulu var
dı. Bunlar, Kültür Eserleri Kurulu, Tercüme Eserle
ri Kurulu, Halk ve Çocukları Yayınları Kurulu, Türk 
Musiki Kurulu, Türk Halk Kültürü Kurulu, Türk 
Sanatı Kurulu ve nihayet Ziya Gökalp Kurulu. 74 
adet ilim adamı bu kurullarda üye olarak çalışıyorlar
dı. CHP ağırlıklı Hükümet ıgelir gelmez, bu yayın 
danışma kurullarını 27 Ocak 1978'de lağvetti, üyeleri
nin görevlerine son verdi. Bunların yerine Bakanlık 
Kültür Yayınları Danışma Kurulu, Felsefe Yayınları 
Danışma Kurulu, Çeviri Yapıtlar Danışma Kurulu, 
Çocuk Yayınları Danışma Kurulu olmak üzere dört 
kurul kurdu. Bunlara da 33 yeni üye tayin etti. 

Rakamların yekûnüne bakarak, tasarruf zihniye
tiyle böyle yapıldığı sanılmasın. Hikâye sadedir ve 
apaçıktır. Sağ yayınları durdurmak ve ortadan kal' 
dırmak, sol yayınları hakim kılmaktır. 



C. Senatosu B : 33 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu vesile ile tekrar arz edeyim. Bu sağ - sol mese

lesi millet olarak bayatımızı tehdit eden vahim bir has
talık haline gelmiştir. 

Bakınız, CHP ağırlıklı Hükümet gelince, matbaa
larda baskısı yapılmakta olan ve her biri ilmi birer de
ğer taşıyan kitap ve 'dergilerin tamamını ya durdur
muş, yayından men etmiş ya da baskı miktarını kü
çük yekûnlara ilca ederek, hatta Bakanlık emrindeki 
kütüphanelere 'bile gönderilemiyecek bir halde az mik
tarda bastırmıştır. 

Mesela Türk kültürünün ve Türk aydınının muh
taç olduğu hepinizin sevdiğinize emin olduğum Milli 
Kültür Dergisi: «Kırk Hadis, Hun Sanatı, Yunus Em
re Divanı, Türk Sanatı, Mevlid-i Şerif, Âlât-ı Rasadiy-
ye, Osmanlı Türk Hattatları, Mecmuai Tevarih» gibi 
İlim eserleri matbaadan geri alınmış ve yayından kal
dırılmıştır. Bunların bazılarının yerine mesela, Mil
li Kültür Dergisinin yerine, «Ulusal Kültür» diye şek
li ve muhtevası tamamen değişik bir dergi yayınlan
maya başlanmıştır. Üç ayda bir yayınlanan «Dünya 
Edebiyatından Seçmeler» adlı derginin de amacından 
saptırıldığı gerekçesiyle kapatıldığı anlaşılmıştır. 

«Kültür ve Sanat Dergisi» gibi dünyada emsali 
olmayan, yabancıların bile takdir ve hayranlığını ka
zanmış derginin yayını yasaklanmıştır Nedir sebebi?.. 
Gerekçesi, pahalı çıkıyormuş da ondan. Oysa biz bu 
derginin birkaç yabancı dilde yayınlanmasını bekliyor 
ve satışıyla geçineceğine de inanıyorduk, gene de ina
nıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin ya
yınladığı yeni dergi ve kitapların her biri uydurma 
Türk dilinin sevimsiz örnekleriyle doludur. 

«Türk Ansiklopedi» isimli büyük eseri biliyorsu
nuz. Bu eser Milli Eğitim Bakanlığınca bir protokol 
ile Kültür Bakanlığına devredilmiştir ve bu devirden 
sonra basın işi de bittabi Kültür Bakanlığına ait ol
muştur. Ama, Kültür Bakanlığı şimdiye kadar bu bü
yük eserden bir tek fasikül bile bastırmamıştır. Bu 
böyle devam edecek midir?.. Sayın Bakandan buna 
yanıt bekliyoruz. «İslam Ansiklopedisi» de aynı aki-
ıbete; yani unutturulmaya terk edilmiştir. Bunun da 
akibetini Sayın Bakandan rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; • 
Kültür Bakanlığı; yani CHP ağırlıklı, Hükümetin 

Kültür Bakanlığı Sanat Dergisini pahalı diye yayın
dan menederken, güya savurganlığı önlemeye çalışır 
gibi görünüyor. Ama.. 
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'BAŞKAN — Sayın Benderlioğlu, sürenizin bitme
sine beş dakika kalmıştır, hatırlatayım efendim. 

AP GRUBU ADINA ATİF BENDERLİOĞLU 
(Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Ama, toplamı 20 ton ağırlığında ve her biri birer 
kıymet olan Türk büyüklerine ait 17 900 adet kahra
manlık tablosunu, 32 000 adet Türk mimarı ve el 
sanatları takvimini, toplamı 42 900 adet olan Milli 
Kültür Dergisinin bir ve ikinci nüshalarını bir kalem
de imha edilmek üzere «Yıpranmış ve fazla basılmış» 
gerekçesiyle SEKA'ya göndermiştir. 

Arkadaşlarım; 
Bu kadar kin ve gazap gösterisine ve mazi ile bu 

kadar savaş açılmasına şaşmamak elden gelmiyor. 
Sayın Bakandan, bu konularda alınan tedbirler ve 
yapılan işlemler hakkında Yüce Senatoya bilgi verme
lerini rica ediyorum. Bu arada, yayından kaldırılmış 
olan çok faydalı bir eseri olduğuna inandığım «1 000 
Temel Eser» in yayınının devam edilip edilmeyeceği
ni de lütfen izah etmelerini Sayın Bakandan rica edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
-Maruzatımı tamamlamak üzereyim. Burada bir 

nebze de kütüphanelerden ve kütüphanecilikten bah
setmek istiyorum. 

Biliyorsunuz bugün memleketimizde bir ihtisas 
dalı haline gelmiş olan kütüphaneciliğin tekeli yalnız 
Kültür Bakanlığındadır. Bu konuda başka mües
seselerin Kültür Bakanlığı kadar ihtisas ve yet
kisi yoktur. Çok eski bir kanun olan Bele
diye Kanunuyla sayılan belde hizmetleri arasında 
bir de kütüphane hizmeti vardır. Ama, belediyeler şim
di belde halkının diğer mübrem, hayati ihtiyaçlarına 
dahi cevap verecek durumda değildirler. Onlardan kü
tüphane hizmetini beklemek fazla bir yük olur. Elle
rindeki kitaplar bakımsızlıktan mahvolup gitmeye 
mahkûmdur. Belediye ve özel idareler elinde bulunan 
yazma ve basma eserlerin kütüphaneleriyle birlikte 
Kültür Bakanlığına hizmete devam etmek üzere dev
ri hakkında bazı arkadaşlarımızla bir kanun tasarısı 
hazırladık. Bu tasarı Meclis Milli Eğitim Komisyo
nunca kabul edildi, İçişleri Komisyonuna gönderildi. 
Sayın 'Bakanın, engelleyicileri göğüsleyerek bu tasa
rının kanunlaşmasına himmet buyurmasını rica ediyo
rum. 

Son olarak, kurulduğu günden beri durumu hâlâ 
belirlenmemiş olan Bakanlığın muhtaç olduğu kuruluş 
kanununun neden geciktiğini ve ne zaman getirileceği
ni Sayın Bakanın izah buyurmasını rica ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Beni sabırla dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan 

dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz eder, Kül
tür Bakanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını temenni ede
rek hepinizi saygılarla selâmlarım. (AP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu 
adına Sayın Unat, buyurun. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA NERMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, saym senatörler; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubunun 1980 
Mali Yılı Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
lerini açıklamak için sözlerime başlarken Yüce Se
natoya Grubumun derin saygılarını sunuyorum. 

Kamu yönetimi alanında gelişmişlik düzeyi ne 
olursa olsun, her devletten beklenilen bir dizi işlev
ler vardır: Savunma, vergi alma, güvenlik gibi. An
cak devletin, siyasal sistemin özelliğine göre bir kı
sım işlevleri daha yüklendiği görülür. Bunlar arasın
da eğitim, gençlik, spor, kültür politikaları yer al
maktadır. Bu ikinci grup görevler arasında kuşkusuz 
kültüre ilişkin olanı, devletin asli görevleri ile bağ
daştırılması en güç olanıdır. Bu güçlük kültür kavra
mının içeriğinden olduğu kadar, kültür politikasının 
kullanıldığı amaçlardan kaynaklanmaktadır. 

Kültürün kısa bir tanımı, insan topluluklarının ta
rihsel gelişme süreci içerisinde yarattıkları bütün 
maddi, manevi öğeler dizisini kapsadığını göstermek
tedir. Teknolojik gelişme, kültürün maddi öğelerini be
lirlemesine karşın, bu teknolojik gelişmeye koşut ola
rak toplumdaki değerleri, inançları, davranışları, ge
lenek ve görenekleri pekiştiren kültürün manevi yö
nüdür. Görüldüğü üzere kültür bir anlamda toplum 
yaşamının tümü anlamına gelmektedir. Böylesine 
yaygın ve geniş etkinlikler 'alanını siyaset arenasına 
sokmak ve onu yönlendirmek ise, toplumsal yaşamın 
her yanını siyasal bir denetim ve koşullandırmaya gö
türebilir. Bu nedenle çağdaş anlamdaki kültür poli
tikası, benimsenen siyasal sistemin türüne göre çok 
farklı bir karakter taşır. Devlet, toplumsal yaşamın 
kültürel faaliyet alanına sadece destekleyici, özendi
rici, tanıtıcı ve yaygmlaştırıcı işlevlerle yükümlü ola
rak girdiği takdirde, devletin çoğulcu, özgürlükçü de
mokratik niteliği güçlenir. Buna karşın devlet bu iş
levleri merkeziyetçi, tek yanlı, hoşgörüden uzak, tek 
boyutlu bir tutumla, zorunlu olarak uygulamaya kal
kıştığı zaman, otoriter devletin karakterini belirlemiş 
olur. Kültür politikasının «yönlendirme») yerine «gü-

dümleme»; niteliği ağır bastığı bir toplumda, özgür
lük ve haklar giderek zayıflamaya mahkûmdur. 

Türkiye'de 1965'ten bu yana Devletin temel gö
revleri arasında yer almış bulunan kültür politikası 
acaba hangi aşamalardan geçerek günümüze gelmiş 
bulunmaktadır ve bugün nereye yönelmektedir? 

Osmanlı Türk Devletinin beş yüz yılı aşan yaşamı 
gözden geçirilince, îslâm Dininin toplumun siyasal ve 
sosyal kültürüne belirleyici rolü oynadığı görülmek
tedir. Ancak, ekonomik ve sosyal nedenlerle yoğun 
bir dışa bağımlılık süreci içine giren imparatorluk 
19 ncu yüzyıldan başlayarak islâm Dininin oluştur
duğu kültürel değerlerin yanmasında batılaşma akı
mına da açılmış ve bunun sonucu olarak kısa bir sü
re sonra belirgin bir «kültür ikiliği» kamu yaşamına 
yansımaya başlamıştır. 

Cumhuriyet yönetimini kuran Atatürk, Türk un
surlarını egemen kılmaya yönelik ulusal kültür poli
tikasında ulusal ve evrensel boyutları birlikte ele al
mıştır. Atatürk çağdaş, ulusal bir devlet yaratabil
mek için Islâmın kültür mirasını Batı uygarlığının 
üst yapısal kurumları ile bağdaştırmak suretiyle yeni 
Devletin manevi kültür alanını doldurmaya çalışmış, 
milliyetçilik ilkesini bu yoldan olgunlaştırmıştır. Ata
türk döneminde bir yandan Batı kültürünün belli baş
lı klasik ürünlerinin Türkçeye çevrilmesi, öte yandan 
Türk - İslâm klasiklerin yeni yetişen kuşakların ya
rarlanmasına sunulması kültür politikamızın o dö
nemdeki amacına uygun olarak ulusal kimliğimize 
açık bir bilinçlilik kazandırmıştır. 

Çok partili sisteme geçtikten sonra geniş seçmen 
kitlelerinin güçlü istekleri karşısında kültür politika
mızda bir ölçüde bir duraklama kaydedilmiştir. Hal
kın siyasal katılmasına ilk defa geniş olanakların sağ
landığı ve kamu özgürlükleri konusunda çetin müca
delelerin başladığı bu dönemde dinci - Osmanlı görüş 
yeni bir birleşime ulaşacak yerde siyasal kutuplaşma
nın yoğunlaşmasına yol açmıştır. Bu tek yönlü sü
reç böylece on yıl süre ile kültür konusunda dil ve 
dini esas tutan bir yörünge oluşturmuştur. 

Bu kısıtlayıcı çerçeve 1961 Anayasası ile parça
landı. Kamu özgürlüklerine tanınan yeni boyut ve te
minatlar sayesinde başta düşünce ve vicdan özgürlük
lerin filizleri birdenbire serpilmeye başlamıştı. Dil ve 
din gibi kültürel öğeler etrafında oluşan kutuplaşma 
siyasal bir renge de büründü. Bu kutuplaşma 12 Mart
ta kurulan ararejim ve onu izleyen koalisyonlarda 
önlenilmek istenmiştir. 
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Devletin kültür alanına girip, kamu yararlarını 
gözönünde bulunduran yansız bir politika gütme ge
reksinmesi işte bu döneme rastlamaktadır. Nitekim, 
bu gelişmelerin bir sonucu olarak 1965'te ayrı bir 
müsteşarlık, 1971'den sonra ise ayrı bir Bakanlık 
eliyle kültür konularımıza eğinilmiştir. Gerçi ulusal 
kültür kavramı değişen iktidarlarca farklı biçimde 
yorumlanmış; fakat buna rağmen son on yıldan bu 
yana siyasal dokumuzu oluşturan en önemli öğeler
den birinin ulusal kültür olduğu konusu üzerinde bir-
leşilmiş ve bu anlayıştan hareketle Devlet, kültürel 
yaşamımızda bir dizi düzenleyici müdahalelere giriş
miştir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Devlet kültürel alanda resen görev yüklenmeye 

başladığı son onbeş yılda birbirinden farklı iki yo
rum ve uygulama izlemiştir. Birincisi, yaklaşımı be
nimseyenlere göre Anayasamızın öngördüğü çoğulcu 
demokratik Devlet yapısında ulusal kültür politika
sının nihai amacı, toplumun kültürel yaşamını güçlü 
ve özerk kurumlara kavuşturmaktır. Bu kurumlar or
taya çıkıncaya kadar da Devletin ulusal kültür po
litikası, çok yönlü kültürel ürünlerin yaratılmasında 
destekleyici bir rol olması gerekmektedir. Buna göre 
hedeflerden biri, Türk kültürünün milli değerlerini 
ortaya çıkarmak; bir diğeri ise, toplumumuzun dünya 
uluslarının ortak katkıları ile oluşmuş bulunan ev
rensel kültürüne ne gibi katkılarda bulunduğunu so
mut örnekleriyle göstermektir. 

İkinci yaklaşıma göre ulusal kültür politikasının 
temel hedefi, taklitçi çağdaşlaşma özlemlerden ve ev
rensel kültürden kaçmak, kültürel hayatımıza daha 
çok tek yönlü bir yoruma dayalı ulusçuluğumuzun 
kültürel ürünlerini kamusal hayatımıza hâkim kıl
maktır. 

Sayın senatörler; 
Kültür Bakanlığımızın bu iki temel yaklaşımdan 

hangisini benimseyeceği sorunu elbette tartışmaya 
açık bir siyasal tercihtir. Şu kadar ki; bu tercihte, 
Anayasamızın 41 ve 129 ncu maddelerinde öngörü
len kültürel kalkınmaya hâkim olan düşüncelere yer 
vermek gerekir. Anayasamızın öngördüğü kültürel 
kalkınma çerçevesinde Devlete düsen başlıca görev
ler kısaca; ulusal kültür mirası kurmak, çağdaş sanat 
çalışmaları desteklemek, ulusal kültür ürünlerini içte 
ve dışta tanıtmak biçiminde özetlenebilir. 

Görülüyor ki, Kültür Bakanlığının hizmet götüre
bileceği alanlar son derece geniştir, tç ve dıştaki eko
nomik gelişmelerin yarattığı parasal darboğazlar, kâ-
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ğıt, mürekkep ve sair gibi yayın maddelerinin yüksek 
fiyatları bizi belli ölçüde tasarruf yöntemlerine doğ
ru götürmektedir. Bu gerçeklerin ışığında Türkiye'
nin kültür politikasında ağırlık noktalarının tespiti 
önemli bir zorunluk teşkil etmektedir. 

Sayın senatörler; 

Tarımsal bir toplum yerine, endüstrileşmiş bir 
yapıya geçen ülkemizin geçirmekte olduğu hızlı sos
yal değişme ve bu değişmeye ayak uyduramayan sos-
yo - ekonomik yapımız, kültür politikamızın öncelik
lerini büyük bir titizlikle saptamaya zorlamaktadır. 
Bilindiği üzere, ülkenin gerice yöreleri ile sanayileş
miş alanları arasında, değişik gelir grupları arasında 
büyük kültür farklılıkları vardır. Bu büyük çeşitlilik 
ulusal ve evrensel kültürler arasındaki uyuşum soru
nunu da büyütmektedir. Toplumun kırsal alanların
da kültür değerlerinde bir durağanlığa karşın; top
lumsal hareketliliğin en üst düzeye çıktığı yerlerde 
kültür açısından aktarmacılık, kültürel değerlerimizi 
yok eden, kendi kültürümüze karşı yüksek oranlı bir 
yabancılaşmanın gelişim eğilimi kendini göstermek
tedir. Oysa hedefimiz, ulusal birliğimizi perçinlerne-
de en önemli rolü oynayan ulusal kültürümüzle olan 
bağlarımızı kaybetmek şöyle dursun; onu pekiştir
mek, ulusal kültürümüzü anladığımız ve onunla övün
düğümüz ölçüde ulusal güvenliğimizi güçlendirmek
tir. 

Ulusal kültürü yaygınlaştırmada karşımıza çıkan 
diğer önemli bir engel teknolojiden kaynaklanmakta
dır. Öteden beri az okuyan bir millet olarak tanınan 
toplumumuzda okuma ve öğrenmeye ek bir engel 
oluşturan televizyonun girişinden sonra, büyük kitle
ler yeni bilgilerini çoğunlukla, sadece yüksek tirajlı 
günlük basın ve küçük siyah ekrandan almaktadırlar. 
Bu eşitsiz gelişim karşısında Kültür Bakanlığının ter
cihi kendiliğinden ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ya
yın ve tanıtma alanında geçmişte başlatılan hamlele
re ara vermeksizin bunları sürdürmek, böylece ulu
sal kültürü toplumun tüm kesimlerine mal etmeye 
çalışmak. 

Yayın ve tanıtma alanında yapılacak olan bu ça
lışmaları kültürel çeşitlilik içinde yürütmek ve böy
lece ulusal birliği koruyabilmek için bu faaliyetlerin 
özünde özgürükçü, demokratik, barışçı, insancıl bir 
düşünce yatmalıdır. Böyle bir kültür politikası geç
mişteki uygulamalara yeni halkalar eklemek suretiy
le Devlete, politikasının belirleyici özelliği sayılan 
sürekliliği de sağlayacaktır. 
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Sayın senatörler; 
Günümüz Türk toplumunun fikir yaşamı ile bi

lim alanındaki gereksinmeleri gözönünde bulundu
rulunca, Kültür Bakanlığının, geniş kitleleri oluştu
ran yurttaşların kültür düzeylerini yükseltmesini 
amaçlayan, onlara kitap okuma alanında şevk ve he
yecan aşılayabilen, halka yönelik, ucuz fiyatlı, bol 
sayıda basılan yayınlara öncelik vermesi gerekir. Çağ
daşlaşma sürecinde ileriye dönük klasik temel kül
tür yapitlarını dilimize kazandırmaya devam etmesi 
gerekir. Türk kültürünün geçirdiği evrelerde ve her 
alandaki oluşuma katkıda bulunan Türkçe temel ya
pıtların (yeni kuşakların izleyebilmeleri için) dil yö
nünden sadeleştirilmesi ve öyle yayınlanması gere
kir. 

Nihayet, Türk kültürünü, dış ülkelerde daha yo
ğun ve etkili biçimde yayınlar yoluyla tanıtması bir 
zorunluluktur. 

Bu çerçeve içinde geçmiş yıllarda adları ne olur
sa olsun, bilim, yazın, felsefe, sanat ve çocuk baş
lıkları altında başlatılmış olan yayınların devam et
mesi ve her şeyden önce Yayın Yönetmeliğindeki dü
şük telif ücretleri nedeni ile çalışmaları toptan dur
muş olan İslam Ansiklopedisi ile Türk Ansiklopedi
sinin tamamlanması zorunludur. 

Sayın senatörler; 
Yayınlanacak ya da çevrilecek yapıtlarla ilgili 

olarak önemli bir hususa değinmek istiyorum. 
Gençlerimizin, kültürel geçmişimiz olduğu kadar, 

bilim dünyasının inşasında birer tuğla ödevi gören 
klasik fikir ve düşünce yapıtlarından yararlanabilme
leri için Türk - İslam ve Batı kaynaklı yapıtlar ara
sında duyarlı bir denge kurmak gereği vardır. 

Eğer son yılların yayınlarına bakarsak, hangi dö
nemde olursa olsun, bir yandan örneğin; Farabi'nin 
El Siyaset-ül Medeniyye'sine, Ibni Rüşd'ün Tehâ-
füt-ût-Telıâfüt'üne, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi
ne rastladığımız gibi Eflatun, Aristo, Hegel, Kant, 
Bertrand Russell, Reichenbach gibi dünya çapındaki 
isimlere de rastlamaktayız ve kanımca ancak bu den
ge korunduğu takdirdedir ki, Kültür Bakanlığının po
litikası bir süreklilik kazanabilir. 

Hiç bir ulus kendi kültürünü evrensel boyutlarla 
boy ölçüşmeden geliştiremez. Ulusal kültür gücünü, 
sık sık evrensel kültürün oluşturduğu aynaya bak
maktan alır. Şu kadar ki, salt aktarmacılığa hizmet 
eden, yerli düşünür ve yazarlarımızı ihmal eden, on
ları değersiz bulan bir kültür politikası elbette çok 
zararlıdır. Ölçümüz, ulusal değerlerimizi korur ve 
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geliştirirken uluslararası kaynakları dilimize kazan
dırmaya devam ettirmek olmalıdır. Bu arada ivedi 
bir gereksinmemiz günümüze uymayan 2527 sayılı 
Basmayazı ve Resimleri Derleme Yasasının yetersiz
liğini giderme amacı ile yeni bir düşün ve sanat ürün
leri yasası hazırlamaktır. 

Bu arada ülkemizde okuma sevgisini daha köklü 
biçimde yerleştirebilmek için kütüphaneciliğimize 
gerçekten özenle eğilmek lazım. Milli Kütüphanemi
zin inşaatını bir an önce tamamlamak ve bu Kütüp
hane, tekrar hizmete açıldığı zaman çağdaş açık raf 
sistemi ile demokratik bir kullanım biçimi getirmek 
ve bölgesel ve yerel kütüphanelerimizi güçlendirmek 
gerekir. 

Sayın senatörler; 
Kültür Bakanlığımızın benimsemesi gereken ikin

ci önemli faaliyet alanı, ülkemizin turizm gelişmesi 
ile çdk yakından ilgili olan kültürel mirasımızın ko
runmasına ilişkin olan faaliyetlerdir. 

Kültürel mirasımızın tahliline giriştiğimizde, bu 
mirasta Orta Asya'dan başlayarak eski Anadolu ve 
Akdeniz, Ege uygarlıklarıyla îran, Arap ve nihayet 
Batı uygarlıklarının önemli payları bulunduğu görü
lür. Yeniden özgün bir kültür yaratmamız için Türk 
kültürünü bugüne getirmiş olan Orta Asya, eski Ana
dolu, Selçuk ve Osmanlı kültür hazinelerini eşitlikçi 
ölçüde, her türlü önyargı ve bağnazlıktan uzak bir 
değerlendirme yardımı ile almamız gerekiyor. 

Ülkemiz, birbirinden değerli, dünya çapındaki 
yapıtlarla doludur ve bunların büyük bir kısmı da 
müzelerimizi süslemektedir. Ancak, bu müzelerimiz-
deki kültür ürünlerimiz içte ve dışta çok az bilinmek
tedir. Bir Topkapı Müzesinin yeri, Louvre Müzesi
nin Batı uygarlığı içindeki yerinden daha az mı önem
sizdir? Ne var ki, uzun yıllar sadece ziyaretçilere ka
pılarını açmak ve beli ölçüde restorasyon çalışmala
rı yapma'k suretiyle kültürel işlevlerini yerine getir
miş olduğunu sandığımız bu Müzenin kataloglama 
çalışmaları çok yakın bir geçmişte başlamıştır. Ne 
yazık ki; büyük bir bilgi birikimi, uzmanlık isteyen 
bu tür çalışmalar, dar ölçülere sığdırılan personel po
litikaları sonucunda yapılan nakil ve tayinlerle orta
da kalmıştır ve bir duraklamaya uğramıştır. 

Sayın senatörler; 
Kültür mirasımızla övünmekle birlikte, bunları 

dünya kamuoyuna sergilemekteki isteksizliğimiz de 
kültür politikamızın kanımca sakıncalı yönüdür, Mı
sır'ın, Avrupa'nın başlıca başkentleri ile Bürleşik Ame
rika'ya göndermiş olduğu Tutankhamon'un som al-
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tın hazineleri, bu ülkelere 5 bin yıl öncesi Nil Neh-
ri'nin kıyılarında gelişmiş olan bir uygarlığı somut 
olarak gözler önüne sergilemiştir. Buna karşın, Tür
kiye müzelerinde sayısız sanat ve tarih yapıtlara sa
hip olduğu halde, bunların yurt dışına götürülüp ser
gilenmesine karşı tutum takınmakta, barbar olmak 
şöyle olsun; sanat, bilim ve uygarlığa katkıda bulun
muş bir ulus olduğunu kanıtlamakta çekingen ve is
teksiz davranmaktadır. Bugünkü uluslararası sigor
tacılık alanında alınan önlemlerle dünyanın en kıy
metli yapıtları, en ufak bir zarar görmeden gidip 
gelebilir. 

Yine hatırlatmayı ödev biliyorum; aslında Leo-
nardo da Vinci gibi bir İtalyan sanatkârının ölmez 
bir eseri olan M ona Lisa Fransız Ulusunun bir malı 
olduğu için, Fransa adına Japonya'lara kadar gitmiş
tir ve kilometrelerce uzunluktaki kuyruklar bu sanat 
yapıtını görmek için oluşmuştur. Bundan bir. kültü
rel pay çıkaran asıl yaratıcısı olmadığı halde, Fran
sız Ulusu olmuştur. Bu konuda çok daha farklı öl
çekler kullanmak gerekir ve şunu unutmamak lazım; 
günümüz koşullarında başarılı bir dış politikanın mi
henk taşlarından biri de başarılı bir 'kültür politikası
dır. 

Sayın senatörler; 
Kültürel mirasımızı dışarıda tanıtmaktaki istek

sizliğimize koşut olarak, Anadolu topraklarında yük
selen nice eşsiz yapıtlarımızı da ulusal ekonomiye 
'katkı getirecek biçimde kullanmıyoruz. Örneğin; Ku-
şadası'ndaki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı tarih 
ve sanatı turizmle bütünleştiren bir yapı olduğu hal
de, şimdi kamu kuruluşlarındaki çekişmelerden dola
yı kapalı ve verimsiz bir şekilde âtıl durmaktadır. Gü
nün İstanbul'unda elde kalmış birkaç yalımız yıllar
dan beri etkin bir restorasyon görmediği için sahip
siz durumdadır. Televizyon ekranlarında gözler önün
de sergilenen Safranbolu, Milas, Kula gibi Türk mi
marisinin şaheserlerini ortaya koyan güzel evleri, ma
halleleri Devletin koruyucu eli yeter derecede sürat
le eğilmediği için, sahiplerinin gereksinmeleri nede
niyle satılmakta ve her gün bir yenisi yıkılıp gitmek
tedir. 

Sayın senatörler; 

Kültürel faaliyetler açısından büyük kentler lehi
ne açık bir dengesizliğin egemen olduğu Türkiye'miz
de, güzel sanatların çeşitli dallarına karşı artan öl
çüde bir ilgi göze çarpmaktadır ve bu ilgi sayesinde 

güzel sanatlar büyük bir dinamizm kazanmış durum
dadır. Bu dinamizmi yine değerlendirmek bakımın

dan Kültür Bakanlığının ilgisi beklenmektedir ve özel
likle şu konuların ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Şeker Ahmet Paşa'dan başlayarak günümüze dek 
uzanan ve sayıca çok zengin bir ressam, heykeltıraş, 
seramikçi sanatkârlar grubunun eserlerini kapsayan 
«Çağdaş Türk Sanat Müzesinin» açılması gerekir. 
Bu çalışmalar hâlâ bir yere ulaşmış değil. 

İstanbul'da geçen yıl Ekim ayının sonunda kapı
larını 15 gün için simgesel biçimde açmış bulunan 
Devlet Heykel ve Resim Müzesi Kültür Bakanlığın
dan gereken desteği görmediği için sanat seven 
halk tarafından parasal bağışlar beklemiş, bunlar ye
ter dereceye ulaşamadığı için kapılarını yine kapat
mıştır. Oysa, Dolmabahçe Sarayına bitişik tarihi bir 
binada bulunan bu önemli koleksiyon her an zarar
larını gidermek imkânsız olan bir yangın tehlikesi ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. 

Ankara'da İş Bankasının özel resim koleksiyonu
nu oluşturan çok yüksek sayıdaki tablo koleksiyonu, 
güvenlik düşüncesiyle Bankanın Merkez Binasının 
mahzeninde halka kapalı olarak muhafaza edilmekte
dir. Bu nedenle Türk ressamlarıyla heykeltıraşlarının 
çağdaş yapıtlarının kapsamlı biçimde ve sürekli ola
rak sergileme olasılığı şimdilik ancak sanat seven bir 
özel teşebbüs firmasının sahibinin girişimlerine kal
mış görünmektedir. Ümidimiz Türkiye Cumhuriyet 
Devletinin, özel teşebbüsün girişimini beklemeksizin 
Türk resim sanatının ürünlerini en kısa zamanda Ulu
sal Çağdaş Resim Galerisinde toplayıp, Başkent hal
kının serbest yararlanmasına sunmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Türk toplumu tiyatro sanatının toplumsal, eğiti

ci ve eğlendirici işlevler yerine getirdiğini Ahmet Ve-
fik Paşa'dan başlayarak, Ertuğrul Muhsin ve onun 
öğrencilerine kadar uzanan uzun bir tarihsel müca
delenin sonucunda uygar bir toplum yaşamının vaz
geçilmez öğesi olarak benimsemiş bulunımaktadır, 
Bunun en canlı kanıtı, bir yandan televizyonun reka
betine rağmen tiyatro seyircilerinin artan sayıları, öte 
yandan tüm güçlüklere rağmen özel tiyatroların 
ayakta kalıp, topluma mesajlarını verebilmek için 
sürdürdükleri insanüstü çabalarıdır. Türk tiyatro se
yircileri ve izleyicileri her yıl daha büyümektedir. 
1978 - 1979 döneminde Devlet tiyatroları ile Opera 
ve balesi 270 sanatçı, 1300 toplanı kadrosuyla 17 sah
nede sergilenen 28 oyunla yarım milyonu aşan bâr se
yirci kitlesine ulaşmıştır. Kuşkusuz bu sayılar: her 
yıl daha da artacaktır. 
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Ne yazık ki, yerden yönetim yöntemleriyle güç
lendirilen ve genç rejisör ve sanatkârlara açılan yeni 
olanaklar, köktenci personel değişiklikleriyle kısmen 
durdurulmuştur. Bu arada çoğulcu bir demokratik 
Anayasa düzeninde düşünce ve yaratma özgürlükle
riyle bağdaşmayan siyasal takdir ölçüleri nedeni ile 
uluslararası şöhrete sahip yazar ve ozanların tiyat
ro ve bale yapıtları afişten indirilmişlerdir. 

Devlet tiyatrloarı ve diğer sanat kurumları kamu
sal desteklerle bir kültür işlevi yerine getirirken, çok 
yönlü dünya görüşlerinin yorumlarına da açık olma
lıdır. Aksi takdirde, Devletin kültür politikası kolay
lıkla Devletin kültür propagandası haline dönüşebi
lir. 

Tiyatrolarımıza ilişkin diğer önemli bir sorun, sah
ne etkinlikleri, imkân ölçüsünde bölgesel tiyatrolar 
eliyle yürütülmesi, özel tiyatrolara da belli ölçüde 
Devletin yardımcı elinin uzatılmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Son yıllarda uluslarası yarışmalarda önemli dere

cede ödüller alan kısa belgesel filmlerimizle, uzun 
filmlerimizin yapımcılarımız ve sıinema sanatkârla
rımız, stüdyo, ham film malzemesi, kredi gibi des
tekçi unsurların yokluğu nedeniyle Tür'k sinemasının 
yaratıcılığını «Beyaz Perde»'ye gereği gibi yansıta-
mamışlardır. 

Bu arada film sansürü konusu geçen İktidar dö
neminden bu yana tartışmalı bir konu olarak yeni bir 
çözüm beklemektedir. Özellikle gençlerimizin ahlâk 
görüşlerini derinden derine sarsan pornografik film
lerin büyük kazançlar sağlayan yeni bir film.en
düstrisini oluşturmakta olduğu gerçeği unutulmama
lıdır. Bu tür film yapıtlarının ulusal zevk düzeyimiz
de onarılmaz yaralar açtığı gibi, küçük yaştaki ço
cuklarda çağdaş cinsel eğitimle bağdaşmaz davranış
ları kökleştirmekte olduğunu unutmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Kültür Başkanlığının hizmet ve faaliyet alanları 

Turizm, Milli Eğitim ve TRT gibi tarafsız kitle ileti
şim kurumları ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Başarılı 
bir kültür politikası ancak bu çeşitli bakanlık ve ku
rumlar arasında kurulacak organik, sık bir işbirliği 
sayesinde gerçekleştirebilir. Ayrıca, bu kamu kuru
luşların, sorumlu yöneticileri arasımda sürekli bir eş
güdümün güdülebilmesi için hukuki temellerin de 
atılması gerekmektedir. Umarız ki, Kültür Bakanlığı 
kendi Kuruluş Yasasını hazırlayıp Yüce Meclislere 
sunduğu zaman, güdülecek ulusal kültürün hedef ve 
stratejisi ile benzer faaliyet alanlarında kamu hiz

metinde bulunan Bakanlıklarla yapılacak olan İşbir
liğinin biçimi açıkça saptansın. 

Şurası unutulmamalıdır ki sanat, her türlü baskı 
'karşısında durgunluğa, kısırlığa düşer. Gerçek bir 
ulusal kültür politikası ancak Anayasamızın öngör
düğü düşünce ve yaratıcı sanat anlayışına elverişli 
özgürlükler ortamında verimli ürünler verebilir. Kül
tür yaşamımıza egemen olan bu tür bir özgür ortam, 
ulusal kültürümüzün milliyetçi karakterini ortaya çı
karacağı gibi, onun aynı Zamanda evrensel bir boyu
ta ulaşmasına da yardım edecektir. 

Sayın senatörler; 
45 milyonluk Türkiyemiz kültürel alandaki ek

sikliklerine rağmen artan ölçüde iyiye, güzele, sana
tı oluşturan tüm öğelere karşı yönelmek istiyor. 

Bu nedenle Kültür Bakanlığımızın genelde hoş
görüye dayalı, destekleyici, koruyucu, geliştirici iş
levleri sabırsızlıkla beklenmektedir. Devlet tiyatro
larının sunduğu kültürel hizmetlerden sadece büyük 
kent halkları değil, bölgesel tiyatrolar eliyle taşrayı 
oluşturan kalabalık seyircilerimiz de yararlanmak is
temektedir. Büyük özverilerle ayakta durmaya çalı
şan özel tiyatrolar bir ölçüde Devletin parasal des
teğini haklı olaraık bekleme'ktedirler. 

Son yıllarda uluslararası yarışmalarda önemli de
rece alan kısa belgesel film yapımcılarımız ve tam 
süreli film yapımcılarımız ulusal sinemayı oluştura
cak yasayı beklemektedir. 

Tüm bu sorunlar kuşkusuz Kültür Bakanlığımı
zın Kuruluş Yasası Yüce Meclislere geldiği zaman 
daha ayrıntılı biçimde tartışılabilecektir. Ümidimiz 
Kültür Bakanlığımızın ulusal ve evrensel kültür ürün
leri arasında uyumlu ve dengeli bir bağ kurmak su
retiyle ulusal birlik içinde kültürel kalkınmamızı hız
landırması ve bu yoldan Türk Ulusunu çağdaş uygar
lığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getirme
sidir. 

Bu vesile ile Kültür Bakanlığının Bütçesinin Türk 
Ulusuna hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unat. 
Sayın Abdullah Ercan, CHP Grubu adına buyu

run efendim. 
CHP GRUBU ADINA ABDULLAH ERCAN 

(Çorum) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Yüce Senatoya Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
nun Kültür Bakanlığı Bütçesine ilişkin görüşünü su
nuyoruz. 
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Kültür Bakanlığı yeni bir kuruluştur. Belki bu 
nedenle bugüne değin Bakanlık, kültür konusunda 
geniş kapsamlı bir değerlendirme ve planlamadan 
çok, kültür alanının tekil ve güncel sorunlarını çöz
meye yönelik politikalar uygulamış; sürekli, kalıcı 
bir kültür politikası saptamaya yönelmemiştir. Biz 
önce Bakanlığı ilgilendiren tekil ve güncel sorunlara 
değineceğiz, sonra demokratik bir ülkede doğal olan 
iktidar değişikliklerinin üstünde kalıcı, sürekli, ge
niş kapsamlı bir kültür politikasının esaslarını arz 
edeceğiz. 

Sözümüze Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne 
ilişkin eleştiriyle başlıyoruz. 

Bilindiği gibi sanat, güzeli yaratmayı amaçlar. 
Toplumların yaratıcılık gücünden kaynaklanır. Ki
şileri, toplumları evrensel olan güzellik kavramında 
birleştirerek, manevi alanda yüceltip zenginleştirir. 
Bu nedenle çağlar boyu toplumların en soylu uğraşı 
olmuştur. Diğer yönden güzel sanatlar, kitlelerin kül
türel eğitiminde etkin bir araç olarak kullanılmıştır. 
İşte bu yüzden Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
önemli bir toplumsal görev yüklenmiştir. Özellikle 
Adalet Partisi ve cephe hükümetleri döneminde bu 
görevin yeterince yerine getirildiği söylenemez. 

Plastik sanatlar alanında bugüne değin kimi bü
yük şehirlerde yaşayan sanatçıların bireysel ya da 
gruplaşarak yürüttükleri çalışmaların ötesinde, Dev
letin özendirici, düzenli bir çabası görülmemiştir. Dev
let resim ve heykel sergileri giderek amacını, anlamı
nı büyük ölçüde yitirmiştir. Ülkemizde plastik sanat 
eğitimi yapan kuruluşların ve de Bakanlığa bağlı ga
lerilerin sayısı gelişme sürecindeki bir toplum için 
yetersiz kalmaktadır. 

Fonetik sanatlar dalında uğraş veren Cumhurbaş
kanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul ve İzmir Devlet 
Senfoni Orkestraları ile Klasik Türk Müziği Korosu 
sayı olarak; toplum gereksinmesinin çok gerisindedir. 
Oerçi başta Cumhurbaşkanhğı Senfoni Orkestrası ol
mak üzere senfonik orkestraların çok sesli klasik ve 
çağdaş müzik zevkini halkımıza ulaştırmada övgüye 
değer uğraşları süregelmektedir. Ancak, bundan çok 
belirli bir kesim yararlanmaktadır. Bu orkestraları 
dinlemek olanağını hulmak bir yana, varlıklarından, 
dolayısıyla adlarından habersiz milyonlarca yurttaş 
bulunmaktaıdır, 

Ülkemizde 3'ü İstanbul, 2'si Ankara ve İzmir'de 
olmak üzere 5 konservatuar bulunmaktadır. Cumhu
riyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin başlattığı yön
de bölge konservatuarları kurularak, bu kurumlar 

yaygınlaştırılmalıdır. Tek sesli eski müziğin ana-
eserleri ile çağdaş bestecilerimizin senfonik müzik 
ve opera yapıtlarının, oratoryoların, ulusal marşları
mızın plağa alınabilmesi için bir plak yapım evi mut
laka kurulmalıdır. 

Yurt içi, yurt dışı konserleriyle sağladığı başarı 
ve saygınlıkla ünlenen Ankara Oda Orkestrasının ki
mi girişimlerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Oskestra-
şı yöneticilerince çıkarılan güçlükler önlenmelidir. 

Müzeler : 
Çağdaş anlamıyla müzeler; arşivleri, kitaplıkları, 

laboratuvarları, sergileme malzemesiyle bilimsel araş
tırmaların yapıldığı, değişik düzeydeki ziyaretçilerin, 
turistlerin yararlandığı, eğitim, öğretim, bilim ve 
sanat merkezleridir. Kültür Bakanlığına bağlı mü
zeler şunlardır : 

Arkeoloji müzeleri, Etnografya müzeleri, Dev
rim müzeleri, Anıt müzeleri, Tarih ve Sanat müzele
ri, Müze evler. 

Türk müzelerini ve müzeciliğini geliştirerek çağ
daş düzeye ulaştırmak Müzeler Genel Müdürlüğünün 
başlıca görevidir. Bu nedenle mevcut müzeler koru
nup geliştirilirken, kültürel yönden gelişmiş ülkeler
deki örneklerine uygun olarak, açık hava halk mü
zeleri, bilim ve fen müzeleri, doğa tarihi müzeleri, 
süsleyici sanatlar müzeleri, pedagoji müzeleri, tarım 
müzeleri, basın müzeleri, tiyatro müzeleri, spor mü
zeleri gibi çeşitler ülkemizde de kurulmalıdır. 

Mevcut müzelerimiz ihtisas kitaplıkları ile do
natılmalıdır. Yerli, yabancı bilim adamlarının yap
tıkları arkeolojik ve etnoğrafik kazılar sonucunda çı
karılan antik yapıtlar kesin olarak ilgili müzelere ak
tarılmalıdır. 

Müzelerimiz bir bilim ve eğitim kurumu, müze
cilik bir meslek haline getirilmelidir. Yabancı müze
lerle müzelerimiz arasında uzman değişimine olanak 
sağlanmalıdır. 

Bu genel öneriler dışında, Cumhuriyet Halk Par
tisi ağırlıklı Hükümet döneminde başlatılan; Yıldız 
Sarayında bir çağdaş sanatlar müzesi, bir tiyatro ve 
yazarlar müzesi kurma girişimi, Eski Meclis binasın
da Atatürk belgeseli ve Atatürk kitaplığı kurma gi
rişimi, Türk Ocağı binasında resim ve heykel müzesi 
kurma girişimi, Atatürk'ün doğumunun 100'ncü 
yıldönümü nedeniyle ulusal kültür merkezi ve bir 
ulusal müze kurma yasa tasarısı girişimi, İstanbul'da 
Süleymaniye Külliyesinde onarılıp, harap olmaktan 
kurtarılan Türk İslâm Sanatları Müze&inin açrlma'sı 
girişimi, Anadolu uygarlıklarını tanıtacak olan ve 
Bakanlıkça kovuşturulup sonuca ulaştırılmalıdır. 
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Eski eserler: 
Türkiye toprakları coğrafi konumu itibariyle ta

rih öncesi ve tarih dönemlerinde sürekli bir yerleş
me alanı olmuştur. Bu nedenle topraklarımızın altı ve 
üstü çeşitli kültürlerin kalıntılarıyla doludur. Türk 
döneminden önceye ait uygarlık ve kültür kalıntıları
nın çoğu, kazılar, kamulaştırmalar, bilinçsiz tahripler 
nedeniyle yok olmuştur. Bundan böyle bu kalıntılar 
duyarlılıkla korunmalıdır. Bugüne değin arkeolojik 
ve etnografik kazılar yoluyla gün ışığına çıkarılanlar
la çıkarılacak olan eserlere bu toprağın gerçek sahi
bi, o kültürlerin gerçek mirasçısı olarak sahip çık
mak, onları tüm insanlığa tanıtmak Bakanlığın başta 
gelen görevlerinden olmalıdır. 

Özellikle tarihte ilk kez yazılı bir barış belgesi
ni gerçekleştiren ve de günümüz Anadolu insanının 
kimi yaşamında izleri görülen Hititlere ait kültürün 
BoğazkaleMeki kalıtına yönelik çalışmalar daha kap
samlı hale getirilmelidir. 

Çoğu taşıdığı bilimsel değerleri yanı sıra turistik 
yönden de önemi olan ören yerleri korunup değerlen
dirilmelidir. Türk dönemine ait kültür yapıtları sap
tanıp bir sicile bağlanmalıdır, gerekenler onarılmaü-
dır. Askerlik tarihi yönünden büyük önemi ve anla
mı olan kaleler, yakın ve eski devirlere ait savaş alan
ları korunmalıdır. Kültür eserleri kaçkaçılığı kesin 
olarak önlenmelidir. 

Kütüphaneler : 
Kültür Bakanlığına bağlı üç tür kütüphane bulun

maktadır. 
Milli Kütüphane : 5632 sayılı Yasa ile kurulmuş

tur. Dünyanın en genç ulusal kitaplıklarındandır. 

Genel kütüphaneler : Genel kütüphanelere ilişkin 
ilk örnekler Selçuklu ve Anadolu beylikleri dönem
lerinde ortaya çıkmıştır. Bunlar; Selçuklular döne
minde 1275'te Konya'da kurulan Sadettin Konavi 
Kütüphanesi, beylikler döneminde Çandaroğullarrııdan 
İsmail Beyin 1380\ie Kastamonu'da kurduğu kütüp
hanedir. Fethi izleyen yıllarda İstanbul'da ilk kütüp
hane Eyüp Camiinde ve Fatih Külliyesinde kurulmuş
tur. Bunu Köprülü Fazıl Ahmet Paşanın 1639'da özel 
olarak kurduğu Köprülü Kütüphanesi izlemiştir. Gi
derek Anadolu ve Rumeli'nin bellibaşlı kültür mer
kezlerinde Valide Sultanların, Devlet erkânı ve ule
manın vakıf esası üzerine oluşturdukları kütüphane
ler izlemiştir. İmparatorluk döneminde Devlet ta
rafından ilk kütüphane 1882'de Kütüphane! Osmani 
adıyla kurulmuş, sonraları Maarif Kütüphanesi, Ba-
yazit Genel Kütüphanesi adını alan bu kitaplık, ül-
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I kedeki diğer genel kitaplıklarla birlikte Tevhidi Ted-
I ı'isat Kanunu ile Milli Eğitime, günümüzde Kültür 
I Bakanlığına bağlanmıştır. 
j Halk kütüphaneleri : 
j Her yaşta, her düzeyde okuyucunun çeşitli konu-
I lardaki düşün, sanat ve yazın ürünlerinden yararla-
j nacağı ilk kitaplıklarıdır. 

Ülkemizde Kültür Bakanlığına bağlı 623 kitaplık 
I bulunmaktadır. Ortalama 120 bin kişiye bir halk ki

taplığı düşmektedir. 

I Bir toplumun kültür ve uygarlık düzeyi kitaplık-
I larının, onlardan yararlananların sayısı ile oantılıdır. 
I 'Bugün kütüphanelerimiz ve kütüphaneciliğimiz ne 
I kitaplık sayısı, ne de kütüphanecilik bilimi yönünden 
I çağdaş örneklerinin düzeyinde değildir. Milli kitap-
1 lığımız, çürümeye, bozulmaya terk edilmiş kitapla

rın deposu halindedir. Milli Kitaplık binasının yapı-
I mı kısa sürede bitirilerek bu yitiğin önüne geçilme-
I İki ir. 
I Tanıtma ve yayınlar : 
I Bugüne dek kültür Bakanlığının, siyasal iktidar

lar üstü, kalıcı, amaç ve ilkeleri belli bir yayın poli-
I t ikası olmamıştır. 

Oysa; Türk Ulusunun tarih boyunca kültür alanın-
I da ortaya koyduğu her türden eserin derlenip yayın 
I yoluyla dünya uluslarına, genç kuşaklara tanıtılması, 

böylece kültür oluşumuna süreklilik kazandırılması, 
ülkemizde antik çağlardan beri yaşamış halkların ya
rattıkları kültür yapıtlarını tüm insanlığın ortak kül
tür kalıtı sayıp evrensel kültür ortamına tanıtacak 
yayınlara özenilmesli, çağlar boyu çeşitli toplumların 
her sanat dalında yarattıkları klasik olmuş yapıtların 
toplumumuza tanıtılması, her dilden çağdaş yazın ve 
sanat eserlerinin yanı sıra antik ve çağdaş bilim ve 
felsefe yapıtlarının dilimize kazandırılması, çocuk 
yazınının yerli, yabancı klasik ve çağdaş yapıtlarının 

I yayını, Bakanlığın yayın politikasının özünü oluştur--
I malıdır. 

I Tüm bu yayınlarda Cumhuriyetin Anayasal nite
liklerinden, özellikle laiklik ilkesinden, Türk dilinin 
özleşme, durulaşma akımından sapma olmamalıdır. 
Oysa, Bakanlığın bu yıl için yaptığı yayın planlama
sı, yayınlanan ilk örnekler, bu yöndeki demeç ve sav
lar, ve de Bakanlık yayınlarının başına getirilenlerin 
kimlîk ve zihniyetleri karşıt bir görüntü vermektedir, 
Bellidir ki, Bakanlık yayınlarına çağdışı bir ulusalcı
lık anlayışı, la'ikl?k ilkesine karşı bir tutum, Osman-
lıcaya yapay bir özenti, Atatürk'çülüğe yalın bir kar-

I çıtlık egemen olacak, Cephe Hükümetlerinin tek amaç-
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lı, çarpık yayın politikası bu dönemde de sürüp gide
cektir. 

Milli Folklor ve Araştırma : 
Folklor, bir toplumun manevi yaşamını diri tut

maya araç olduğu kadar tarih, yazın, sosyoloji ve 
filoloji türünden bilimlere materyal veren toplumsal 
ibir hazinedir. 1979 Bütçe yılı içinde bu alanda Ba
kanlık çok başarılı girişim ve atılımlarda bulunmuş
tur. Karma Komisyona verilen raporda bu çalışma
lar ayrıntıları ile gösterilmiştir. Bu çalışmaların sür
dürülmesi yararlı olacaktır. Bunlara ek olarak ülke
mizde yapılagelmekte olan kültür içerikli şenlikler 
Bakanlıkça daha etkin biçimde desteklenip, katkı sağ
lanmalıdır. Bu arada, düşün sistemini (Sosyal eşit
lik, emek, üretim, ürünlerin dağılım ve bölüşülme-
sindeki sosyal içerik, kişi ve toplum güvenliği ve de 
insancıllık) öğeleri üstüne kurmuş olan büyük Türk 
düşünürü Hacı Bektaş Veli adına yapılan şenliğe ulus
lararası bir içerik kazandırılmalıdır. Halkımızın gö
zü, kulağı ve dili olan halk ozanları ile yakından 
ilgilenip, sosyal güvenceleririi sağlama yönünde ola
naklar aranmalıdır. 

Devlet Tiyatroları: 
Antik çağlardan beri tiyatro türlü sanat dalları 

arasında toplum öğesi en ağır basan kesim olmuştur. 
İçinden doğduğu toplumu salt yansıtmakla kalmamış 
onu eğitmiştir. Eleştirerek, irdeleyerek iyi, doğru 
ve güzel olanı vurgulayarak toplumu yönlendirmeye 
uğraşmıştır, 

Adalet Partisi iktidarları özellikle cephe hükü
metleri döneminde Devlet Tiyatroları bu niteliğinden 
giderek uzaklaşmış, siyisal iktidara sanat özgürlüğün
den, sanatçı onurundan ödünler vererek halktan kop
muş, salt kent soylu beğenisine dönük bir araç olmuş, 
sonunda bir yıkıntı haline gelmiştir. Devlet tiyatro
larında çalışanların toplu dileğiyle, Cumhuriyet Halk 
Partisi ağırlıklı Hükümet döneminde tiyatroda yöne
tim el değiştirmiştir. Bu değişiklikten sonradır k'i, 
tiyatrolarda temsil sayısı, turne sayısı, yerli oyun sa
yısı, seyirci sayısı ve de gelir hızla artmış, yönetim 
demorkatik bir yönteme, sanat özgürlüğe, sanatçı 
onuruna kavuşmuş, tiyatro halkla özdeşleşmiştir. Bu 
değerlendirme kültür ve sanat çevrelerinin ortak yar-
gısıdır. Bu çevrelerin en yetkin bir temsilcisi Saym 
Vasfi Rıza Zobu, bu yargıya şu katkıda bulunmakta
dır < 

«Ben yıllarca tiyatro idare'sinin başında bulundum; 
ama ne ben, ne de hiç bir kimse Ergin Orbay'ın ba
şardığı sonuçlara erişemedik. Devlet tiyatrolarının na

sıl bir hereümerç içinde olduğunu kendi adamların
dan dinler, bu kurumun nasıl çökmediğine şaşardım. 
Şimdi, üç aydır içlerinde konuğum, böyle geniş bir 
teşkilatın bu kadar muntazam, bu kadar muhabbetle 
işlemesine hayran kaldım.» 

Kültür Bakanı, Hükümet güvenoyu alır almaz bu 
Genel Müdürü derhal görevden almıştır. 

Hangi çağda, hangi ülkede olursa olsun siyasal 
iktidarların sanata, özellikle tiyatroya bu tür tasal
lutunu büyük tiyatro adamımız Merhum Muhsin Er-
tuğrul bir zamanlar şöyle değerlendirmiştir : 

«Önce bilinmesi gereken şey şudur: Tiyatro her 
gün değişen siyasal iktidarların, hükümetlerin üstün
de bir kurumdur. Toplum ona ancak özgür çalışması 
için ödenek verir. Sanatçılar para ile tutulmuş kâh
yalar değildir. Tiyatro sanatçılarındır. Aristophanes 
zamanından beri topluma önderlik eder. Hükümet
leri, yöneticileri, denetler, her konuda yol gösterir. 
Görevi güzeli, iyiyi ve gerçeği tanıtmaktır.» 

Genel Müdürün görevden alınması sanat ve kül
tür çevrelerinde (Orbey olayı) olarak adlandırılmış, 
bu çevrelerin tümünce tepki ve kınama ile karşılan
mıştır. Bu konuda bir tiyatro adamımız demiştir ki: 

«— Kral niçin sevmedi tiyatroyu? 
—• Sevmedi de ondan işte. 
— Haydi gelsin çalgıcılar... (Hamlet; perde üç 

sahne iki)» 

Devlet Opera ve Balesi : 
Bütçe Karma Komisyonuna verilen raporda; 

«1979 mali yılında Ankara ve İstanbul sahnelerinde 
biri operet olmak üzere 10 opera, sekiz bale yapıtı 
sahnelenmiştir. 1980 yılı için 14 opera, dört balenin 
sahnelenme hazırlığı yapılmıştır. Bu yapıtların çoğu 
büyük çaplı repertuar eserleridir. 1979 yılında Devlet 
Opera ve Balesi geniş çaplı yurt için turneler düzenle
miştir.» denilmektedir. Bu Hükümet döneminde ha
zırlanan bütçe raporunda yer alan bu sözler, Devlet 
Opera ve Balesinin 1979 yılı çalışması, 1980 hazırlığı 
için büyük bir övgüdür. Gerçekten, Devlet Opera ve 
Balesi 1979 yılma değin hiç bir dönemde bu doruğa 
ulaşamamıştır; ama ne varki Kültür Bakanının göre
ve başlar başlamaz ilk icraatı, Opera ve Baleyi bu 
doruğa ulaştıran Genel Müdürü de görevden almak 
olmuştur. Genel Müdürün görevden alınış nedeni, bi
çimi, Opera ve Balenin başına atandıktan beş gün son
ra istifa eden yeni Genel Müdürün atanmasındaki 
amaç ve anlam basınımızda tüm ayrıntılarıyla değer
lendirilmiştir. Bu tasarruflar kültür ve sanat çevrelerin--
ce sanata ve sanatçıya yöneltilmiş kaba bir tasallut 
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olarak nitelendirilmiş, kınanmıştır. Bu değerlendirme
ye içtenlikle katılmaktayız. Devlet Opera ve Balesi
nin halen bir genel müdürü yoktur. Bu vesile ile 
belirtelim ki; Kültür Bakanlığı bünyesinde yapılan 
atamalar, nakiller, oluşturulan kurullar, Bakanın Büt
çe Komisyonunda yaptığı konuşma, basında yer alan 
'demeçler göstermektedir ki; Bakanlık örtülü değil açık 
bir Cephe Hükümetine özgü şartlanmış, özel amaçlı 
ve da çok sakıncalı bir kültür politikasının takip
çisi ve uygulayıcısı olacak, bunun da ötesinde kimi 
partili militanların bir barınağı, bir yığınağı haline 
getirilecek, o partinin güdümüne teslim edilecektir. 

Sayın senatörler; 
Şimdi ulusal bir kültür siyasetinin amaç. ve ilke

lerini arz ediyoruz. 

Doğu'da ilk kez bir kültür devrimi Atatürk'ün ön
cülüğünde Tür'k ulusunca gerçekleştirilmiştir. Bu 
devrim çizgisinin sapmaz izleyicisi olan CHP'si top-
lumumumuzun kültürel gelişmesini ekonomik, top
lumsal ve siyasal gelişmesinden soyutlamayarak top
lumun kültür yönünden zenginleşme'sini, yücelmesini 
gelişmenin amaçlarından sayar. Toplumun kültür 
yönünden gelişmesi ve de kültürün süreklilik kazan
ması; demokratik düzende doğal olan iktidar deği-
şiklikîerin!den etkilenmiyen, o değişikliklerin üstünde 
ulusal kalıcılıkta, süre'kli, geniş kapsamlı bir kültür 
siyasetini saptamak, o siyasi toplumun her kesiminde 
yaygınlaştırıp ortak bir değer haline getirmekle ola
nak kazanır. CHP ağırlıklı Hükümetin Kültür Ba
kanlığı böyle bir kültür siyasetinin temellerini sapta
mış, yayınlayarak kamuoyuna sunmuştur. CHP Grubu 
olarak bu siyaseti benimsiyor, Yüce Senatonun zabıt
larına tescil ediyor ve d'iyoruzki : 

Ulusal kültür siyasetinin ereği Türk insanıdır. 
Kendisi ile doğa, öteki insanlar, toplumla çevresi ara
sındaki her türlü sorunu çözmek için çalışan, toplu
muna yabancılaşmayan, edilgin ve uydu olmayan, 
barışçı, hoşgörülü, başkalarının düşünce ve inançları
na, saygılı, haklarının, görevlerinin ve sorumlulukla
rının bilincinde keridini sürekli yenileyebilen ve üre
tici olan, geçmişinden bugünü kavramak ve geleceği 
yaratmak için yararlanan, kendi mutluluğunu toplu
mun ve giderek tüm insanların mutluluğunda arayan 
Türk insanidir. 

Bu ulusal kültür siyasetinin ilkeleri şunlardır : 
Ulusallık İlkesi :' 
Ulusal kültür siyaseti, her türlü sömürüye karşı 

insanlar arasın'da hak ve görev bakımından ayrım 
gözetmeyen, barışçı bir ulusallık anlayışından kaynak

lanır. Toplumun tüm kesimlerinin yaratıcı gücünü, 
ulusal kültürün zenginleşmesi için vazgeçilmez kay
naklar olarak kabul eder. Kültürel çeşitlilik içinde 
ulusal birliğin korunabileceğine ve kültürün ulusallaş-
tığı ölçüde evrensesl kültür değerlerinin oluşmasına 
katkıda bulunacağına inanır. 

'Demokratikl'ik İlkesi: 
Demokratik kültür siyaseti özgürlükçü demokra

siden kaynaklanır. Bu demokrasi azınlıkta olan dü
şüncenin zamanla çoğunluğun desteğini kazanabilme
si yolunun açık bulunduğu yönetimedir. Demokratik 
kültür siyaseti düşünce ve inanç özgürlüğünü böyle 
bir demokrasi anlayışının temel ve vazgeçilmez koşu
lu sayar. Kültür alanında çoğulcu bütünlüğü sa'dece 
çoğulcu demokrasi uygulamasının doğal sonucu de
ğil, aynı zamanda sağlıklı bir toplum yaşamının da 
gereği olarak benimser. 

Halkçılık İlkesi : 
Halkçı kültür siyaseti, ekonomik bakımdan genel

likle güçsüz olan ve toplumda ayrıcalıklara sahip 
bulunmayan kesimlerin de kültür olanaklarından 
hakça yararlanması gerektiği ve ancak bunun gerçek
leşmesi ölçüsünde halktaki yaratıcı gücün yeterince 
harekete geçirilebileceği inancından kaynaklanır. Halk 
kültürünün, ulusal kültürün temel ve en zengin Öğesi 
olduğunu kabul eder. 

Devrimcilik İlkesi :' 
Devrimci kültür siyaseti, toplumun yapısal değiş

melere açık bir biçimde gelişmesine katkida bulunur. 
Toplumun daha ileriye gitmesine yol açacak olan 
üretici güçlerin yaratcılığının ulusal ve evrensel kül
türün içindeki önemini vurgular. Bu yeni kültürel öğe
lerin, kültürel birikim içinde işlevsel olarak bütünle
şebileceğine inanır. 

Çağdaşlık İlkesi: 

Çağdaş kültür siyaseti, ulusal kültürümüzün çağın 
bütün gereklerine uygun ve ileriye dönük bir biçim
de geliştirilebileceğine inanır, Tür'k kültürünün tüm 
insanlığın çağdaş kültür düzeyine katkida bulunabile
cek bir biçimde geliştirilmesine yönelik çalışmaları, 
kültür siyasetinin vazgeçlmez koşulu sayar. 

Özgürlükçülük İlkesi :• 
Özgürlükçü kültür siyaseti, en verimli ve özgün 

kültürel etkinliklerin tam bir özgürlük ortamında 
gerçekleşeceği inancından kaynaklanır. Ulusal ve ev
rensel bütünleşmenin ancak en ileri özgürlük düze
yinde sağlanacağı bilinciyle bu düzeyi oluşturacak 
koşulların hazırlanmasına yönelir. 
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Kültür Bakanlığı Bütçesinin ulusumuza yararlı 
olmasını diliyor, Yüce Senatoya teşekkür ediyor, say
gılar sunuyoruz. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ercan. 
Sayın Ahmet Yıldız, Milli Birlik Grubu adına, bu

yurun efendim. 
MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (Tabii 

Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Kültür Ba
kanlığımızın seçkin temsilcileri; 

Eskilerin yüz yıllık olşumlarını birkaç yılda sıra
dan bilimsel, teknolojik, devrimsel değişimler ve ta
rihin akışını çok hızlandıran so'syo - politik gelişme
ler ortamında, yeni biçimleniş uğraşı içinde olan top
lumumuz için, çok belirleyici bir etmen olan kültü
rel siyasayı yürütmeyi üstlenen Bakanlığın görevine 
her zaman büyük önem vermekteyiz. 

Sosyo - politik oluşum ve biçimlenişte, özdeksel 
ve tinsel moral, maddi ve manevi dengelere dayanan, 
•sağlıklı bir toplumsal yapının oluşmasında, çağdaş, 
uygar bir ulusal bütünlüğün sağlanmasında, yeni top
lumsal değerler oluşturmada ve toplumların özgün 
niteliklerini belirlemede başlıca etmen olan kültür, 
kapsamı, içeriği ve boyutları yönünden çok geniş bir 
konu, hatta konular bütünü olduğunu yineleyedur-
duk. 

Kültürel gelişmeleri toplumsal oluşumların dikey 
değişimlere ve yatay etkileşimlere göre algılayanlar, 
halk kültüründen dikey olarak ulusal kültürü ve onu 
da aşan evrensel kültürü içeren sürecin her aşama
sına göre değerlendiren bir politika izlenmelidir. 

Böylesi bir politika için, kültürün tanımından, içer
diği türlü öğelere değin çağcıl bir anlayışa varılmalı
dır. Gerçekten hâlâ da kültürü bir eğitim düzeyi sa
nan Fransızcanın Jeneral kültürünü, kültür deyimi 
yerine kullanan, eskinin özdeksel kalıtımları olan çeş
me, köprü, kervansarayları kültürün, zenginliğin salt 
belirleyicileri, kültürün onlar kalıtlarıdır sayan ve eski
nin köhneliklerini depolamayı kültür politikasının 
anagörevi kabul eden anlayışların, etkinliklerini henüz 
yMrmedliği bir aşamadayız. 

Tarihin çağına göre en güçlü imparatorluğunu 
kurduğu halde yıkıntıları üzerindeki etkilerinin silik
liğini kanıtlayan belirtiler olduğu halde, Osmanlı kül
türünün sığlığından söz edilince, sanki başka birisiy-
miş diye, hepimizin ortak geçmişidir onur duyarız; 
ama bir kültürel sığlık içinde oluşu, yıkılışının başlı
ca nedeni olmuştur. 

Ben bir tanımını yapmak istiyorum. Başta ünlü 
bilg'in Taylor olmak üzere birçok seçk'in kimsenin de 
paylaştığı tanımların bir bileşimini sunmak istiyorum. 
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Kültür: Bilgiyi, inancı, sanatı, ahlaki töreleri ve 
bağlı bulunduğu toplumun üyesi olma yönünden, bi
reyin kazandığı alışkanlıkların ve becerilerin tümünü 
kapsayan, çok yönlü bir bütündür. Bu bütün tüm top
lumu ve üyelerini kuşatan her türlü düşünüşü, davra
nışı, duyarlığı oluşturan bir örüntü yaratır. Bunun için
dir ki, kültürel olsumu ergin olan toplumların birey
leri de, kendisi de son derece güçlüdür. Zengin, güç
lü bir kültürü olan bütün toplumlar, gerçekte en güç
lü toplumlardır. 

Biz, kültürün evrensel ve öğretisel, eğitsel yönle
rine değinmeden; halk kültüründen, ulusal kültüre de
ğin ki. aşamalarından belirttiğimiz örüntüyü oluştu
rucu yönlerine ilişkin politikalara değinmek istiyo
ruz. Eğitsel ve öğretisel değil, sadece bu yönüne do
kunmak istiyoruz. Bunun için de geçmişin nesnel de
ğerlendirmesiyle algılanacak bugünün üzerinde an
cak iyi bir geleceğin kurulabileceği gerçeğine göre, 
yapılacak değerlendirmeleri de içeren görüşlerimizi 
sunma'k istiyoruz. 

Arkadaşlarım: 
Yüksek nitelikte bir felsefe oluşturmadaki eksik

liklerine karşın (Yüksek nitelikte bir felsefe oluştur
mamıştır, toplumumuz geçmişte.. Ziya Gökalp'indir 
bu değerlendirme.) köklü bir halk felsefesine sahip 
olan ve ele geçirdiği her bölgedeki yerleşik kültürle
rin etkisinde kalan Türklüğün, Osmanlı kesiminde 
Devletin güç ve görkemi ile asla bağdaşamayan bir 
kültürel sığıllık ve kısırlık gözlemlenmektedir. Bu ne* 
demedir ki. çöküş hızlanmıştır dedim. Örnek gayel 
açıktır; Fransız, İngiliz, İspanyol, Portekiz impara-
torlukları yıkıldıktan sonra, bıraktıkları ülkelerde dil
leri bile hâlâ egemendir; ama Osmanlı İmparatorlu
ğunun gittiği yerde bizim dilden bir şey kalmıyor. 
Bunun özdeksel yönü birçok yerde kaldığı haMe din
sel yönü, moral yönü pek ayakta kalmamıştır. Kendi 
tarihini bile yazamamış, tarihinin en önemli olayı olan 
İstanbul Fethini bile yabancılara yazdırmış bir kül
türel eksiklik vardır. Edebiyatta da. sanatta da öy-
künmecilikten ileriye fazla gidilememiştir. 

Bu kısırlığın kalıtı üzerinde kurulan Türkiye Cum
huriyetinde. Atatürk'ün kültürel devrimiyle başlayan 
geliştirici yenileşmeler de İkinci Dünya Savaşı son
rasında hızlı bir yozlaşma ve eksikliklerle beslenen 
köhneciliğe dönüş ve ulusalcılıkla kültürün başlıca 
öğesi olan öz dilimize yönelik olumsuz tavırlar, büyük 
bir tehlike oluşturmuştur. Kültürü oluşturan başlıca 
iki büyük öge vardır; dil ve sanat. 

Anadolu'muzun dünya görüşü, değer yargıları ve 
bunlardan kaynaklanan davranışlarını çağın gerekle-
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rine göre geliştirmede baş etmen olan, ulusal eğiti
mimizin bağrında bağdaş kuran, kendi yaşam biçimi
ni Ordumuza bile yaymaya çalışan küitür emperya
lizmi; Batının ve Amerika'nın bireyci, serüvenci, ben
cil, kapitalist değerlerle oluşan kültürünü bütün nite
likleri bununla çatışma halinde bulunan Türle halkına 
(Türk halkı bütün bunlara yâbancidır) tepeden inme 
bir yöntemle halktan kopuk türediler aracılığıyla ka
bul ettirme uğraşlarının yıkımları büyük olmuştur. 

Bu kozmopolitikliğe milliyetçuk adı takanların 
oluşturulmasına öncülük ettikleri Lotarya kültürü 
(Ki, bu Lotarya kültürü hâlâ sürmektedir) ortamın
da bizi, biz olmaktan çıkarıp, küçük Amerika yap
mak isteyenlere karşı dilde ve kültürde verilen savaş 
başarı ile yürümektedir. Bu savaş, yaşadığımız buna
lımın oluşmasında da baş etmen olan kültürel yoz
laşmayı düzeltmede çok etkili olabilir. Bugünkü kül
türel sorunumuz, geçmiş olumsuzluklardan arınmış 
ve çağcıl yörüngesine oturtulmuş, tarihinden esinle
nen bugünü kavrayan, geleceği hazırlayan ilkeli, sis
temli kültür politikasını saptayıp uygulamaktır. 

Sayın Kışlalı'nın bu konudaki beyanlarını, kültü
rel kurumlara özerklik kazandırma uğraşlarını ve en 
yakın çalışma arkadaşlarının bu noktadaki tutumla
rını, bugünkü oluşum aşamamıza uygun ve övgüye 
değer bulduğumuzu geçen yılki bütçe konuşmaların
da arz etmiştim; fakat bugünkü Bakanın tutumuna 
ilişkin kaygılarımızı paylaşan ve eski Bakanın 2 Şu
bat tarihinde basına yansıyan görüşlerine ilişkin Sa
yın Bakanın yanıtlarını da özellikle rica edeceğim; 
orada çok şeyler söyleniyor, ne derecede doğrudur
lar?.. 

Bale sanatına sansürden, Sayın Bakanın görüşle
rini paylaşmayanlara göre nelik kazanan birtakım 
uygulamalara, partizanca uygulamalara, en seçkin 
başarılı kimseleri saldırganların ortasına attırışına 
ilişkin yazılar vardır. Bunlardan kaygı duyuyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Kaygılarımızı belirtmeyi bu çok önemli alanda 

görev saydım. Ama, bunu belirtirken asla yeni gelen 
görevlilerin yetersizliklerini ileriye sürmek istemiyo
rum. Aslında benim görevim de değil, uzmanlık ala
nıma da girmez. Yalnız, bir örnek olarak veriyorum; 
beğenilenlerin çalışmasına cesaret vermelidir. Örne
ğin; Sayın Cüneyt Gökçer, bildiğim kadarıyla Tür
kiye'de yetişkin, yetenekli bir sanatçıdır. Ondan ya
rarlanmayı çok yerinde görürüm; ama çok başarılı 
bir Genel Müdürü harcama pahasına olmaması gere
kir, ikisinden de yararlanabilirdi, Sayın Bakanın de

ğiştirmeleri gerçekte çok ilginç oldu; birkaç günde, 
birkaç kez aynı adam değişiyor .İnsan, «Acaba bir 
gecekondu politikası mı uygulanıyor?» diye kuşku
lanıyor. 

Geleceğe ilişkin önerilerimizi de umutla sunmak , 
istiyorum. 

19 ncu yüzyıl başlarından bu yana sürüp gelen 
Batılılaşma akımını, çağdaş uygarlığa katılma akılcı
lığına dönüştürüp, halka da mal ederek, Türk halk 
kültürü ile pekiştirilen bir kültür yaratma çabaları
na örgütlü bir güç kazandırma girişimlerinin somut 
bir ürünü olan Kültür Bakanlığına geçen yılki öne
rilerimizi biraz değiştirerek yinelemek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Üretim ilişkilerinin ileriye dönük değişimi, insan 

ilişkilerini, gelenekleri, değer yargılarını, ahlakı, fel
sefeyi, dünya görüşünü kısacası kültürel değişimi de 
sağlayarak daha ileri, daha yeni bir kültürün oluş
masını gerçekleştirmeliyiz. Bir üretim biçiminden 
öbürüne geçerken, yeni egemen sınıfın kendi ahlak 
anlayışını, dünya görüşünü, sanatını, bilimini ve de
ğer yargılarını egemen kılması doğaldır; fakat Tür
kiye bu aşamada değildir; yani bir üretim biçimin
den birine geçen bir Türkiye değildir bugün. Türki
ye'de böylesi köktenci bir üretim biçimi değiştirme 
olgusu yaşanmadığından, kültür alanında da kökten-
cil, sınıfsal bir değişim sözkonusu olamaz kuşkusuz, 
Fakat, var olan üretim biçimini geliştirerek daha ile
ri, yeni bir üretim biçimine geçişi sağlayabilecek, 
aşamalı gelişmeye yarayabilecek bir kültür siyasası 
uygulansa iyi olur. Bu suretle Batıda kapitalist sını
fın iktidara gelmesiyle oluşup gelişen yaratıcı ve 
ulusalcı, ahlaksal değerlere karşın, onların etkisinde
ki işbirlikçi sınıfların yön verdikleri az gelişmiş ülke
lerde, (yalnız Türkiye'de değil hepsinde) iktidarların 
tutumunu kendi ülkelerinde bir kültürel bozulmaya, ; 
ulusalcı olmadığı için, (Batıdaki burjuva ulusalcı ol
duğu için bu bozulma onda yok.) Ötekiler ulusalcı 
olmadığı için bozulmaya ve halkları ile yabancılaş
maya yol açan gidişi düzelterek, ülkemizde çağa uy- ^ 
gun bir gelişme sürecine geçilmesi sağlanabilir. 

Yıllardır ülkemizde sürüp gelen kültürel yozlaş
ma ve eskiciliğe özenme, ancak böyle bir politika ile _ 
sistemimiz içinde bir politika ile düzeltme olanağı 
vardır. Böyle bir siyasa ile Bakanlık, ciddi, kapsamı 
geniş, içeriği zengin, özlü düşünsel nitelikte toplumun 
özdeksel zenginleştirilmesine koşut bir tinsel güçlen
meye, manevi güçlenmeye de olanak verecek, insan
larımızın kişiliğini, yaratıcı, yapıcı güçlerini gelişti-
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rerek sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturma süreci
ne büyük katkılarda bulunmuş olunur. 

Bu nedenledir ki, eski Bakanın kültürel ve sanat
sal kuruluşlar için öngördüğü bağımsız, özerk çalış
maya olanak verecek statülerin oluşturulmasını be
ğeni ile karşıladık. Dileriz ki, bundan sonra da ol
sun. Gerçekten kültürel kurumlar özerk olmalıdır. 

Bir Atatürkçü ilke olarak, Doğu kültüründen 
çağdaş kültüre ya da Batıcıların deyimi ile Batı kül
türüne geçişte, Türklüğü yadsıyan, bizi biz yapan 
niteliklerimize uymayan bir kozmopolitikliği de çok 
sakıncalı bulmaktayız. 

Bu bakımdan, Türklüğün zengin kültürel kalıtımı 
üzerinde nitelikleri ve gelenekleriyle çağdaş değerle
rin ve yeni yönelişlerin bir mayalanmasını sağlamak, 
en sağlıklı tutum olur. Bu görüş ve amaçlara göre 
önerilerimizi özetliyorum: 

1. Türkün, zengin tarihsel kalıtımının, sanatsal 
ve ekinsel ürünlerini meydana çıkararak, (Burada 
demin arz ettim, belki en zayıf halkası Osmanlı yö
nüdür. Yoksa, Türkün kalıtımında çok zenginlikler 
kadaşlarının, TBMM Soruşturma Hazırlık komis-
de vardır.) dünümüzü bugüne bağlayan oluşumun 
bu aşamasında, geleceğin kültürel temeli kurulmalı
dır. Geçmiş yaşanmaz, kuşkusuz. Ondan ancak ders 
alınarak bugünü daha iyi değerlendirip, onun üstüne 
yarını kurmak anlayışına uygun davdanılmahdır. 
Bunun gerektirdiği sanatsal ve kültürel belge ve ya
pıtları toplayacak zengin bir arşivin oluşturulması da 
çok yönlü uğraşlar ister. 

2. Ulusal kültürün, toplumun üyelerinin paylaş
tıkları öğrenilmiş davranışların tümünü kapsadığına 
göre, folklorumuzun da yozlaşmadan korunarak, 
Devletin yol gösterici desteğinden yararlanmalıdır. 
Devlet son zamanlarda folklora biraz eğilme göste
riyor; ama bütünü ile Atatürk döneminden sonra 
yeterince eğilmemiştir. 

3. Çoğulcu bir sistemde kültürel oluşumun hiç 
bir siyasal örgütün etkisinde bırakılmaması ve hatta 
Devlete de bir yönlendirme görevi verilmesi yoluyla 
dolaylı iç siyasal etkilerden korunması için de belir
tilen desteklerin, olanakların sağlanmasından sonra, 
belli bir aşamayı geçtikten sonra kültürel gelişimi 
kendi kurallarına uyumlu bir gelişme sürecine bıra
kılmalı; o noktaya getirilip, o gelişmeyi, kültürel ge
lişmeyi kendi yapmalıdır. Bu, özerk kurumlaşma ile 
olur ancak. 

4. Toplumumuzun seçkin katlarında yer alan 
ve halkla onun eğilimlerini de yeterince dikkate al

mayan, şehir, köy, kent, kırsal, kentsel kesim, üre
tici, tüketici, yönetici, yönetilen kesimleriyle bu bö
lümleriyle büyük ayrılıklar yaratarak, ulusal yapıda
ki türdeşliği (AP sıralarından «Türdeş mi?» sesleri.) 
homojenliği önemli ölçüde bazan ve hatta yabancı 
kültür emperyalizmine yol açan tutum tümden de
ğiştirilmelidir. 

Ne yazık ki, türdeşi anlamıyorsunuz da, homoje
ni anlıyorsunuz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) - Tercü 
man lazım Ahmet Bey. 

MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Öyle tabii, homojeni anlayıp türdeşi an
lamamak her halde benim kusurum değil. 

5. Bakanlık, sanat alanına, çağdaş değerlere ve 
toplumsal oluşum aşamamızın gereklerine uyumlu 
yeni bir yaklaşıma yönelmelidir. Tekrar yineliyorum: 
Sanat ve dil, kültürün başlıca yapıcıları, hatta bir 
çok yerlerde sanat, neredeyse kültürün eş anlamında 
kullanıldığı bile olur. İnsanın türlü yeteneklerinin ka
rışık sonucu ve ürünü olan sanatın, insanın tinsel, 
ruhsal ve duygusal oluşumundaki ve değer yargıla
rının gelişmesindeki büyük etkileriyle sanatçının ya
pıtında bağlı bulunduğu kültürün türlü yansımaları
nın belirgin olacağı gerçeğini Atatürk de birçok kez 
belirtmiştir. Bu nedenledir ki, kültürel devrimde Do
ğu kültüründen çağdaş kültüre geçişte, sanatta da 
çağdaşlık temel ilkeydi. 

Türkiye'nin bugün de baş sorunu çağdaşlaşmadır. 
İçinde bulunduğumuz büyük bunalım da emperya
lizm ve faşizmden kaynaklanmaktadır. Köhnelikleri 
depolamayı, geçmişteki yaşamı yeniden yaşamayı ve 
devrimci değişimlere yenileşmeci değişimleri engelle
meyi bir kültürel gerek de sayanlar, emperyalizm ve 
faşizme çok yardım etmektedirler. Çünkü bu iki 
köhnelik ancak böyle ortamda yaşar. 

Bu nedenlerle emperyalizmin yoz ve feodalizmin 
köhneci kültürlerine karşı ilerici, devrimci, kültürel 
savaşımı sürdürürken, koyu bir bilisizlik içinde (ca
hillik içinde) tutulan kırsal kesimin halkını kültürel 
köhnecilikten kurtarmak için okumaz yazmazlıktan, 
her türlü çağdışıhktan, gerici karanlıklardan, boş 
inançlardan; boş inanç deyince, din değil bu, dinsel 
duygulara her zaman saygılıyız, bu boş inanç; akla 
ve bilimsel ürünlere düşmanlıktan, uyuşukluğun kay
nağı olan yazgıcılıktan, kentlerde de öykünmeci (tak
litçi) tiyatro ve sinemaların; bol resimli, magazinli, 
renkli basın organlarının, emperyalist kültürlerin tü
ketici eğilimlerinin bireyci kandırmacalarından, faşiz-
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me kitle tabanı oluşturma komplolarından, iç ve dış 
sömürü oyunlarından korunmasını sağlayıcı bir tu
tum oluşturulmalıdır. Zaten bütün bunlar kültürel 
alana girer. Bütün bunlar için temel hedefleri uygun 
ve yeterli biçimde saptanmış bir ulusal kültür politi
kası gereklidir. Bu politika ulusal, demokratik, halk
çı, ilerici, barışçı, insancı', devrimci olmalıdır. 

îşte böyle bir ortamda, böylesi bir kültürün oluş
turduğu iklim, insanını da yetiştirir. Bugün yakındı
ğımız birtakım eksik nitelikli insanlar, kültür yoz
laşmasının da ürünleridirler. 

Sayın arkadaşlarım; 
Toplumsal oluşumumuzda ve çağdaşlaşma uğraş

larımızda çok önemli olan siyasal olguların iki yüz
yıla yaklaşan bir kısır döngüden kurtulmasında 
kültürel yönden çağa olan uyumsuzluğun etkileri bü
yük olagelmiştir. Bu uyumsuzluk bunalımların temel 
kaynağıdır aslında. Bugünkü büyük bunalımımızın. 
da temel nedeni budur. Eğer kültürel oluşumumuz 
bu uyumu, Atatürk'ün çağdaş oluşuma uyumlu de
ğerleri oluşturan kültürel devrimi doğrultusunda ge
lişmeler sağlansaydı, bunların çoğuna elverişli olma
yan bir ortam oluşurdu. Bu temel nedenin yok edil
mesinde baş etmenlerden olan kültürümüzün geliş
mesinde evrensel kültürün olumlu katkılarından da 
yoksun kalınmamalıdır. 

Bu amaçla Ziya Gökalp'in de belirttiği üzere, 
halk kültürünün işlenip zenginleştirilmesi, çağdaş 
kültürle işlenmesi, yeni biçime sokulması ve yüksek 
kültürle işlenip bütünleşmesi, geleceğin kültürel ça
lışmalarında önemle ele alınmalıdır. Bu çalışmalarda 
ulusal kültür yanında, öbür ulusların kültürlerine de 
önem verilmeli ve onlardan yararlanılmalıdır. Kuşku
suz taklitçi, kozmopolit, aktarmacı değil; özgün kül
türü oluşturmada esinleme, değerler oluşturmasın
da kıyaslama. 

Bunun içindir ki, Ziya Gökalp'in önerisini uygu
layan Hasan Âli Yücel'in, Batı dillerinin temel yapıt
larını dünya klasiklerinden evrensel değer olanlarını 
dilimize çevirme girişimini övgü ile anımsamakta
yız; büyük bir katkı olmuştur. Kültürel etkileşim ve 
evrensel alandaki tanıtma ve tanıma uğraşlarının çok 
güzel bir örneği verilmişti. Bu uygar tutumun tümden 
tersi bir tutumla ele alman birtakım yapıtlar», çevir
mek, kültür değerleri çok zayıf olan yapıtları çevir
mekle yetinmeyi gerçekte sakıncalı bulduk. Kurulan 
bir çok düzenleri, Sayın Bakanın değiştirmesiyle yeni 
kurulanları yeterince inceleyemediğim için derinliğine 
bir değerlendirme yapma olanağından yoksunum. 

Bu arada bir yerilecek, benim beğendiğim bir yön 
olmuştur. 

Sayın Kışlalı döneminde başlayan «Elyazmaları 
Toplu Katalogu» adlı kitabın fasikülünün önsözünü 
Sayın Bakan değiştirip kendi yazmış. Bunu beğen
dim Benimsemiş; yani «Bu benim olsun, ben de 
bundanım» demiş, önsöz yazmışsa, ben ona sahip 
çıktığı için keşke Hasan Âli Yücel'den kalma bütün 
o dönemin klasik yapıtlarına sahip çıksa, birer ön
söz de kendisi yazsa alkışlardım. 

Ulusal kültür, bugünkü siyasal sistemimize de 
uygun olarak, sınıfsal temele dayanmadan, (Çünkü, 
öyle bir sistem içinde değiliz) tüm toplumsal kesim
lerin gereksinimlerine yönelik olması zorunluğu, sı
nıfsal temele dayanmayan iktidar yerine, onun ege
menliğinin hiç olmazsa bir oranda dışında kalması, 
ancak özerk bir kurumlaşmayla sağlanabileceği ger
çeğini bir kez daha yinelemek istiyorum. 

Madem ki, sınıfsal temele dayanan bir kültürel 
oluşum istemiyoruz, o halde iktidara benzeyen, onun 
arzularına dayanan bir kültür oluşumunu da iste
miyoruz. Ulusal kültür istiyoruz. Çoğulcu sistem, 
özerk kurumlarla oluşan ulusal bir kültür. 

Böylece, ulusal kültür tüm toplumsal kesimlerin 
de denetimi altında oluşur ve kültürel gelişmede ege
men ideolojinin baskısından büyük oranda kurtula
rak, gerçekten ulusal nitelik kazanır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kültür Bakanlığının tutumuna, kültürel durumu

muza ve kültürel gelişmemize yönelik görüşlerimizi 
ilgi görecekleri inancıyla yüksek değerlendirmenize 
sundum. Bir noktaya değinerek sözlerimi bitireceğim. 

Birkaç kez burada yinelenmiştir. Bu gerçeği iki 
Başbakanlık bütçesinde de; Sayın Ecevit, Sayın De-
mirel zamanında da görüştüm. Hükümetin, bakan
ların, iktidarın çoğulcu sistemde kendi kadrosunu 
yerleştirme hakkı diye bir hak yoktur. Hiç bir ço
ğulcu demokraside böyle bir şey yoktur. Üç kişidir 
en çok tartışılabilir; müsteşarı, özel danışmanı ve 
özel kalem müdür. Bunun dışında hiç bir ülkede, 
bir tek istisnası Amerika'da politika yapan küçük 
bir kadronun dışında hiç kimseyi... O halde, hiç bir 
yerde, «Hükümet değişti, ben de kadromu, takımı
mı getirdim.» burası çiftlik değil. O nedenle bunun 
üzerinde önemle durmak istiyorum. Bunu her parti 
söylüyor, «Ben geldim, ben de değiştiririm.» Hiç 
kimsenin değiştirme hakkı yoktur. Değiştirme yete
neğe bağlıdır, çalışmaya bağlıdır, bilgiye bağlıdır. 
Onun dışında, (Örneklerini verdim, üzerinde durmu
yorum) Sosyalist parti, liberal partinin müsteşarını 
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yanında bulundurur. Çünkü, «İlan ettiğim hükümet 
programına hayır demeyen herkesle çalışırım.» di
yor. Biz de, «Efendim, ben geldim değiştireceğim; 
sen değiştirdin, ben de değiştireceğim» bir de bakı
yoruz kavga çıkıyor; değişen, değiştiren takımlar, te
peden bölünme, dört takımda nöbetleşme başlıyor. 
Bu son derece sakıncalıdır. 

İlgi göreceği inancıyla görüşlerimi sundum. Büt
çenin, Bakanlığın başarılı uygulamasına yardımcı ol
ması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 
Sayın üyeler; 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. Şa

hısları adına konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın Ragıp Üner? Yoklar. 
Sayın Hüsamettin Çelebi? Yoklar. 
Sayın Hasan Güven? Yoklar. 
Sayın İskender Cenap Ege? Yoklar. 
Sayın Lütfi Doğan? Buradalar. 
Buyurun efendim. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan. 
muhterem senatörler, Kültür Bakanlığımızın değerli 
mensupları; 

Sözlerime başlarken, hepinizi hürmetlerimle se
lamlıyorum. 

Gecenin bu vaktinde dört grup adına sayın sena
törlerin konuşmasını dinledikten sonra, hakikaten 
konuşma almamak icap eder idi. Ancak, bir iki hu
susu siz sayın senatörlerin ve Kültür Bakanımızın 
ıttılaına sunmak üzere huzurlarınızı işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Kültür mevzuu üzerinde tartışılabilmesi, tartışıl
ması mümkün faydalı veya katılma imkânı buluna
mayacak meselelerin ortaya konması gayet tabiidir. 

«Kültür» kelimesi hepinizin de takdir buyuracağı 
gibi Fransızcadan alınma bir kelimedir. Lügatlarımı-
za baktığımız zaman bu kelime hakkında çeşitli ta
rifler ortaya konulmaktadır. Az önce sayın hatipler 
burada çeşitli tariflerini işaret buyurdular. Bendeniz 
de bir - iki tarifimi söyleyip, düşüncelerimi arz et
meye geçeceğim. 

«Bir topluluğun ruhi, manevi hususiyetlerini, du
yuş ve düşünce birliğini oluşturan, gelenek durumun
daki her türlü yaşayış, düşünce, sanat varlıklarının 
tamamı» şeklinde tarif edildiği gibi, «Belli bir ko
nuda kazanılmış geniş ve düzenli malumat...» diye 
de tarif edilmekte. Ayrıca, «Gerekli bilgileri edine
rek, takdir, tenkit, değerlendirme gücünü geliştirmiş 
olma durumu...» diye de tarif etmekteler. Bu kelime 

karşılığından zannediyorum «İrfan» kelimesini kul-
lansak, daha başka mana çıkabiliyor. Arapçada bu 
kültür karşılığında «sekafe» kelimesini kullanmak
tadırlar. Bizlerde de bazı kimselerin bunu «Hars» ke
limesiyle ifade ettiklerine rastlanıyor. Ancak, iyi 
araştıramadım; ama zannederim «Hars» kelimesi, 
her halde «Kültür» ün bir de eki manasına geliyor. 
O da tahmin ederim yine Arapçadan alma bir keli
me olabilir. 

Her ne i »e. «Kültür» denildiği zaman; «Bilgisi, 
malumatı geniş olan, ele aldığı meseleyi gerçeklere 
uygun, ilmi bir şekilde ortaya koyabilme, kıymet
lendirme gücü...» denebilir. Daha ziyade manevi me
seleler olduğuna göre, düşüncem odur ki, dünyada 
bizim milletimiz kadar kültür zenginliğine sahip bir 
millet göstermek güçtür denilse, mübalağa sayılmaz. 

O halde, asıl mesele şudur : Bu kültür değerleri
mizi, kültür mirasımızı bugünün nesline intikal et
tirmek, benimsetmek, hazmettirmek ve gelecek ku
şaklara da, bugünkü neslin intikal ettirmesini, bu mi
rasları. bu zengin mirası intikal ettirmesini sağla
makta büyük fayda vai'dır. Meşhur sözdür, Farsça 
kullanılıyor. «Tüvâna büved - her iki dânâ büved.» 
derler. (Bilen - muktedirdir). O halde, biz manevi mi
raslarımızı ne ölçüde iyi bilecek olursak, o ölçüde 
manen güçlü olacağımız aşikârdır. 

Sayın senatörler; 
Vaktin az olmacı sebebiyle hemen Sayın Kültür 

Bakamınıza, Kültür Bakanlığımızın faaliyetleriyle il
gili düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Birincisi; geçen yılda bir sayın bakana daha arz 
etmiştim yüksek huzurlarınızda. Süleymaniye'de 100 
bine yakın yazma eserimiz vardır. Bunların hem bil
gi, hem sanat, hem kültür bakımından son derece 
büyük ehemmiyeti haiz olduğuna kaniyim. Bunlara 
ilaveten bilhassa İstanbul Müftülüğü Kütüphanesin
de seriye sicilleri vardır ki, bunlar da hakikaten dün
yanın hiç bir milletinde bir benzerinin mevcut ola
madığını arz etmek istediğim ölmez eserlerdir. Bun
ların her birisinin değerlendirilmesinin yapılması, 
bugünkü nesillere tanıtılması, hatta dünya milletleri
ne tanıtılmasında da büyük faydalar vardır. 

Bendeniz .İlahiyat Fakültesinde okurken Kolom
biya Üniversitesinden Josıf Satın diye bir profesör 
geldi, burada bizim geçmişimizden; yani dedeleri
mizden birisinin anma merasiminde bulundu ve onun 
eseri hakkında takdirlerini ifade etti. Aslında ben
deniz o eseri biliyordum; fakat müsaadelerinizle bu
rada arz etmek istiyorum. Mesela. Kültür Bakanlığı-
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mız Şemsül Eimme es - Sarahsi'nin «Elmebsut» adlı 
30 ciltlik eserini dilimize kazandırmalı ve bunu neş-
retmeli, bunda büyük fayda vardır. 

Ayrıca Sayın Yıldız'ıri kısır bir devre olarak de
ğerlendirdiği, kültür bakımından değerlendirdiği Os
manlı devrine ait bir hususu arz etmek istiyorum. Ta
bii kendileri öyle değerlendirdiler; ama bendeniz bu
na katılma imkânını asla bulamamaktayım. Mesela, 
Osmanlı devrinde yazılmış olan «Mıftahüsscade ve 
Misbahussiyade» adlı eserin ki, Taşköprüzade tara
fından yazılmıştır. Önce kendisi Arapça yazmıştır, 
sonra, oğlu Osmanlıca yazmış, bazı eklerde bulun
muştur. Kültür Bakanımızın bunu fasiküller halinde 
bugünkü nesle intikal ettirdiği zaman bendeniz zan
nediyorum ki, Osmanlılarda ne kadar güzide ve ne 
yüksek değerde ilmi eserlerin varlığını 45 milyon va
tan evladı da bugün kabul edeceklerdir. 

Ayrıca Kâtip Çelebi merhumun «Keşfüzzunun 
an esâmilkütûbi velfünûn» ayrıca ona zeyil olarak 
yazılan, «Esmaul Müellifin ve Asarul Musannifin» 
adlı merhum İsmail Saip Sencer Paşa'nın eseri ki, 
zannediyorum 1947 yılında o zaman neşredilmişti. 
Bunların da gün ışığına çıkarılması, yeniden neşre
dilmesi memleketimiz için, ayrıca memleketimizi ta
nıtma bakımından önemli olduğu gibi, bir döviz ge
lirinin de kaynağı olacağı muhakkaktır. Çünkü İslam 
âlemi bu gibi, sizlere arz ettiğim bu iki eserin işti
yakım duymaktadırlar. 

Ayrıca, sizlere arz etmek istediğim ve Sayın Ba
kanımızdan istirham ettiğim bir husus da, 1400 ncü 
Hicret yılında bulunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı
mız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Kültür Bakan
lığımız bir koordineli çalışma içerisine girmeli ve 
1400 ncü Hicret yılı içerisinde mümkünse İstanbul' 
da yine bir konuyla ilgili bir konferans tertip etmeli, 
İslam memleketlerinden buraya yetkili ilim adam
larını çağırmaklar ve bu meyanda Peygamber Efen
dimizin siyretini; yani ahlaki nebevisini, tarihini; ya
ni asr-ı saadet tarihini ihtiva eden, milletimizin bü
tün fertlerine, tabii arzu edenlerin istifadesine suna
cak eserler yazdırılmak; fakat istirhamım şu : aslı
na uygun, herkesin gayet kolay, rahat okuyabileceği 
bir zarafet içerisinde yazılmasını temin etmelidir. 
Milletimizin kültürüne büyük hizmet olacağı kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz dolmuştur, 
lütfen toparlar mısınız? 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Çok ' teşekkür 
ederim Sayın Başkanım, hemen bağlıyorum. 

Bir de Cevdet Paşa merhum tarafından yazılıp 
halkımız arasında zevkle okunan, daha sonra Ma
hir İz Bey merhumun sadeleştirdiği «Kısas-ı Enbiya» 
adlı 6 ciltlik eseri Kültür Bakanlığımız neşretmişler-
di. Fakat, zannediyorum mevcudu kalmadı. Bunun 
da Kültür Bakanlığımız tarafından yeniden bastırıl
ması ve ucuz bir fiyatla halkımızın istifadesine su
nulmasında fayda vardır. Bunu da böylece arz etmiş 
olarak bir istirhamımı hatırlatıyorum. 

Radyoda maalesef dini neşriyat son derece az ol
maktadır. Halbuki gerek radyo, gerek televizyon mil
letlerin eğitilmesinde, fikri inkişaflarında büyük im
kândır. İyi kullanılırsa iyi geliştirilir, yanlış kullanı
lır ise felaketler getirebilir. İslam ne ise olduğu gibi, 
onu olduğu gibi halkımıza intikal ettirmekte ve Kül
tür Bakanlığımızın, (Burada tekrar arz ediyorum) 
Diyanet İşleri Başkanlığımız, Milli Eğitim Bakanlı
ğımızla koordineli işbirliği yaparak bunu yapmasın
da milletimize büyük faydalar var. Demin hanımefen
dinin beyan buyurdukları müstehcen, üzücü, yıkıcı 
filmleri seyretmekten milletimizi de inşallah kurtar
mış oluruz. 

Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize 
teşekkürlerimi arz ediyorum. Kültür Bakanlığımız 
bütçesinin. Kültür Bakanlığı camiasına ve aziz Türk 
Milletine hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Sayın Bakan, buyurun efendim, söz sırası sizin. 

(AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, yalnız bu arada sorular var. Onla

rın cevapları da tabii bu sürenize dahil oluyor. So
ruları evvelce zatıâlinize verdim; ama tutanağa geç
mesi için yine de okuyacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz 
ederim. 

Rize 
Şükrü Meto 

8 Şubat 1980 gün ve 11402 sayılı Hürriyet Gaze
tesinin 7 nci sayfa ve 8 nci sütununda yazılı (Aşağı 
Ayrancfda neler oluyor) başlıklı yazıda ifade edilen 
konunun mahiyeti nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunun yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arzu etmişler efendim. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (Sı 
vas Milletvekili) — Peki Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — İkinci bir soru daha var, okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı tara

fından cevaplandırılmasını saygılarımla rica ediyo
rum. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Soru 1. 17 Ocak 1977 tarihli bir onay ile Kül
tür Bakanlığı Müsteşarı olarak Prof. Emin Bilgiç, bir 
Bakanlık Müşavirini Doğu Anadolu'daki bazı Ülkü 
Ocaklarının, «Ülkücülük, Turancılık, esir Türklerin 
kurtarılması» için düzenledikleri konferanslarda kon
ferans vermek için izinli saymış mıdır? 

2. Dosyasında görevinden .alınmasını gerektiren 
ağır kusur ve suç unsurları saptanan Ercüment Ber-
ker adında bir kişinin yeniden, eski görevi olan Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı Başkanlığına geti
rilmiş midir ve sözkonusu kişi yeniden göreve geldik
ten sonra Bakanlık Müsteşarına yolladığı resmi bir 
yazıda bir önceki Hükümet dönemini «Karanlık bir 
dönem biçiminde» kötüleyen bir ifade kullanmış mı
dır? Bu hareketinin suç teşkil etmesi nedeniyle hak
kında yasal bir işlem yapılmış mıdır? 

3. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti dönemin
de görevden ayrılan Mehmet Yaprak adında Milli
yetçi Hareket Partisi yanlısı ve Ülkü Ocakları oba 
başkanlarından birisi olan bu kişinin, Kahramanma
raş olaylarında suçlu bulunup 5,5 ay tutuklu kaldığı 
ve üzerinde yakalanan silahın üç cinayet olayında 
kullanıldığının saptandığı halde, halen Bakanlığınız 
Yayınlar Dairesi Başkanlığında kadrosu olup, özel 
kalemde çalıştığı 74 saat de fazla mesai ödendiği doğ
ru mudur? 

4. Kültür faaliyetlerinin destekleme ve geliştir
me fonundaki 1 milyon 200 bin liradan hangi özel 
derneklere ve ne miktarda Müsteşar Emin Bilgiç'in 
emri ile ödeme yapılmıştır? Aslında; bu fasıldaki pa
ranın derneklere değil, kültür faaliyetlerine yardım 
olarak kullanılmasa gerekirken, bu yasa dışı işler için 
bir soruşturma yapılmış mıdır veya yapmayı düşünü
yor musunuz? 

5. Türk - İngiliz Kültür Anlaşması gereğince, 
Türkiye'ye getirilen ve masrafları İngiliz Hükümetin
ce karşılanan bir tiyatro rejisörü, hiç bir iş yaptırıl
madan günlerce bekletilmiş, daha sonra Türkiye'yi 
terk etme zorunda bırakılmış mıdır? Bu durumu 
Kültür Anlaşmasına aykırı bulmuyor musunuz? Bu 
duruma neden olanlar hakkında yasal bir işlem ya
pacak mısınız? 

6. Devlet Tiyatrosunda sahneye konan Arturo 
Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı piyesi hangi nedenlerle 
kaldırılmıştır? 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Efendim, sual 

sahibi olmadığı müddetçe soru cevapları cevaplan
dırılan! az. 

BAŞKAN — Usulüne uygun yapılmıştır efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR BAKANİ TEVEİK KORALTAN (Si
vas Milletvekili) — Efendim, altı maddeden ibaret 
bu yazılı soru önergesinin bir ve iki numaralı bentle
rinde yazıh olan sualleri Bütçe Karma Komisyonun
da bir başka üye sormuş ve yazılı olarak cevap arz 
etmiştim. Aynı cevabı yazılı olarak yine takdim ede
ceğim. 3, 4. 5 nci maddelerdeki sualler tetkikimi ge
rektirdiği sebeple tetkik edip yazılı cevap arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Tabii efendim. 
KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN 

(Devamla) —• 6 ncı maddede Arturo Ui'nin Önlene
bilir Tırmanışı adlı eserin tiyatrodan kaldırıldığı ko
nusu varit değildir. Cevap vermiş oluyorum bu sua
le, böyle bir tasarruf yoktur. Arturo Ui'nin Önlene
bilir Tırmanışı oynanmıştır ve süresi dolduğu için 
bugün sahnelerimizde değildir. Yani bir durdurma 
tasarrufunun mevcut olmadığını cevap olarak arz 
etmiş oluyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Grupları ve şahısları adına konuşan değerli söz

cüleri zevkle dinledim. Yapılan tenkit ve temennileri 
hizmetlerimizde bize ışık tutacağı, çalışmalarımızın 
değerli görüşlerinden ilham alacağını ifade ederek 
teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Sözlerimin hemen başında 1980 yılı Kültür Ba
kanlığı bütçesi, kültür politikamız ve hizmetlerimizin 
anahatlarını kısaca arz etmekte yarar görmekteyim. 
Böylece bazı soruların cevaplarını da konuşmam 
içinde bulacaklarını ümit ederek sözlerime başlıyo
rum. 

Sayın senatörler: 
1980 yılı bütçemiz, genel bütçemizin dengeleri 

arasında kültür hizmetlerine mümkün olduğu ölçü
de ağırlık verilerek tespit edilmiştir. 

4 286 705 00ı0 Türk lirası olarak tespit edilen 
Bütçemiz, 3 979 yılının 2 412 420 000 Türk lirası 
olduğu dikkate alınırsa c/c 11,6 artış göstermiş bu-
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Ilınmaktadır. Bu artışın yatırım, cari ve transfer har
camalarındaki dağılışları da yine aynı ölçü içinde ve 
IVzmciin gerektiği ölçüde olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Hemen bütün konuşmacıların, Kültür Bakanlı

ğımızın görüşleri ve politikasını bir tecessüsle takip 
ektiklerini müşahade ettiğim için, burada şu çok. kısa 
süre içerisinde kültür politikamızı birkaç cümle i!e 
özetlemek istiyorum. 

Kültür, kavram olarak toplumun, özellikle millet 
seviyesine yükselmiş toplumların kendilerine has, 
ena kişilik kazandıran, diğer milletlerden farkını orta
ya koyan, zaman içerisinde tabii bir şekilde teşek
kül etmiş maddi ve manevi varlık ve değerlerin ahenk
li bir bütünü olarak düşünülmektedir. Bu varlık ve 
değerler o milletin dili, dini,, tarihi, edebiya'h, sanatı, 
etnografyası ve folkloru; mimariden el sanatlarına ve 
dişlerine, müzik aletlerinden musikisine, sahne sa
natlarına, gelenek ve göreneklerinden yemeklerine, 
düşünüş ve yaşayış tarzlarına kadar bütün özellik
lerini ihtiva eder. 

Büyük Atatürk'ün; «Türkiye Cumhuriyetinin te
meli kültürdür ve kültür derken milli karakterimize 
uygun bir kültür kastediyorum; çünkü milli dehamı
zın, yaratıcılığımızın tam gelişmesi ancak böyle bir 
kültürle temin olunabilir. Kültür fikri zeminle mü
tenasiptir. O zemin, milletin karakteridir.» sözlerin
den ilham alarak, milletin bölünmez bir bütün ha
linde' gelişmesinde, yükselmesinde en büyük rolü ve 
payı bulunan manevi anlaşmanın ve kaynaşmanın en 
güçlü, bağlayıcı, bütünleştirici, sosyal dayanışmayı 
kuvvetlendirici, yüceltici kaynağı ve aracı olan milli 
kültürün bütün anaunsurları ile özüne, ruhuna de
ğerlerine ve varlıklarına bağlı ve saygılı kalarak yeni 
bir hamle gücü ile araştırılması, korunması, yaygın
laştırılması ve benimsetilmesi milli kültür politikamı
zın temelini teşkil edecektir. 

Milli ve manevi değerlerimiz, köklü ve zengin ta
rihimiz, milli birliğimizin en etkili ve bağlayıcı tem-
îTİIc'ir-i ve aracı olan kutsal inançlarımız, örf ve âdet
lerimiz, sanatımız ile insan, aile, ahlak, Devlet, hu
kuk, eğitim konularındaki milli görüşlerimizden 
meydana gelen ve milli varlığımızın birbirinden kop
maz bağlarla örtülü özü olan manevi ve kültürel kal
kınmamızın unsurlarının ekonomik ve sosyal kalkın
mamızın da temeli ve dayanağı olduğunu dikkate, 
alarak, kültürel çalışmalarımızın amacı, milli kültü
rümüzün her yönü ile araştırılması, işlenmesi, zen-
ginleştirifme»si, yayılması, tanıtılması, benimsenmesi; 

geçmişine saygılı, geleceğine güvenle bakan, dilini, 
dinini, gelenek ve göreneklerini titizlikle koruyan, 
başka milletlerin ve kültürlerin esiri ve hayranı olma
yan bir nesil yetiştirmektir. 

Çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında sevgiyi, 
saygıyı, hoşgörüyü, dostluğu, arkadaşlığı, dayanışma
yı ve işbirliğini geliş'iirmek, onları milli kültürümü
zün bağlayıcı ve birleştirici değerleri, renkleri, gü
zellikleri içinde toplamak; ayırıcılığı birleştirîciğe, kin 
ve nefreti sevgiye, silahı kitaba, sokağı okula, inti
kam duygusunu insanlık ülküsüne ve saygısına çevir
mek, yöneltmek ve ulaştırmak bakımından uzun va
deli de olsa en köklü, gerçekçi ve güvenilir tedbir 
olan milli kültüre dayanmak ve bu kaynaktan il
ham ve güç almaktır. 

Sayın senatörler; 
Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına ve 

milletine sadık, öz değerlerine saygılı, Türk - İslâm 
sentezinin yarattığı kültürün bir üyesi ve mensubu ol
manın verdiği gurur ve heyecanla mutlu, milli so
rumluluk duygusu üstün ve yüksek bir nesil yetiştir
menin yolunun, milli kültürümüzü Devletin en önde 
gelen temel politikası, partiler üstü bir devlet poli
tikası olarak kabul edilmesinin, milli varlığımızın ko
runmasının ve devamlılığının temel şartı olduğuna 
inanmaktayız. 

İşte bu inanç ile gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 
hizmetleri sıralamadan önce Büyük Atatürk'ümüzün 
doğumunun yüzüncü yıldönümü münasebetiyle kutla
ma programının hazırlanması ve uygulanmasına iliş
kin hizmetlerin koordinatörlüğü Bakanlığımıza görev 
olarak verilmiş olduğu için, bu konuda yapacağımız 
hizmetleri çok kısa olarak ifade etmeden geçmek 
istemiyorum. 

1981 yılı içinde gerçekleştirilecek olan bu hizme
tin Büyük Atatürk'ün ve aziz milletimizin vakarına 
yakışır bir seviyede olması amacıyla bu hizmeti ger
çekleştirecek olan kanun tasarısını Meclislerde ilgi 
ile takip etmekteyiz. Çok kısa bir süre içinde Milli 
Eğitim Komisyonundan çıkarak yürürlüğe girecek 
olan bu kanunun istikametlendireeeği çalışmalarımız 
arasında Büyük Atatürk'e ait bütün eserlerin topla
tılarak yayılması ve ona ait bütün filmlerin, kalıcı 
filmlerle tespit edilerek arşivlenmesi mevcut olup, ay
rıca Büyük Atatürk'ün anısına bir milli kültür parkı 
kurulması, milli mücadele abidesi diyebileceğimiz 
Samsun, Sivas, Amasya, Erzurum'da milli mücadele 
anıtları kuruluşu kararlaştırılmış bulunmaktadır. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Ayrıca, hicretin 14 ncü yüzyılı, 15 nci yüzyılı baş
langıcı münasebetiyle Sayın Senatörümüz Lûtfi Do-
ğan'ın ifade ettikleri gibi, Müslüman Türkiye için de 
önem taşıyan ve İslâm - Türk Tarihi yönünden bü
yük manası olan bugün için İslâmi eserlerin basılıp 
yayılması ve ayrıca bir İslâm konferansının tertip
lenmesi çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Milli kültürümüzün en değerli varlığı olan Türk 

Dilinin kendi birlik ve tutarlılığı içinde kendi kaide-^ 
leıine uygun ilmi ve tabii yollarla geliştirilmesi ve 
zenginleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Gerçekten biraz önce yapılan konuşmalar sırasın
da dikkatimi çeken bir noktayı arz edeceğim. 

Sayın Yıldız'ın konuşmalarını ben anlayamadım, 
kısmen anlayamadım. Sebebi şudur : (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugün içinde bulunduğumuz bir dil yozlaştırılma-
sı, bir dil uydurmacası münakaşası vardır. Bu müna
kaşa aslında pek küçüksenecek bir olay değildir ve 
kültürümüzün temelini teşkil ediyor diyebileceğimiz 
Türk Dilinin üzerinde bir uydurmaca vardır, yoktur 
münakaşasının mevcudiyeti aslında Türk Dilinin ta
rihinden gelmektedir. Selçuklular Farsçayı resmi dil 
kabul etmişler, Osmanlı İmparatorluğu saray çevresi 
ve aydınları Farsça, Arapça, Türkçe kelime ve ter
tiplerden ibaret lüks konuşma diyebileceğimiz Os
manlıca dilini benimsemişler ve Cumhuriyetin kuru
mlusunu takiben verilmiş olan Türkçesi zengin eserler 
ki, bunlardan yüzlercesini saymak mümkündür, Fa-
lih Rıfkı Atay'ların ve emsali şahsiyetlerin verdikleri 
yüzlerce eser Türk Dilinin dünyadaki mevcut dillerin 
çoğunun önünde zenginliğe sahip olduğunu sezen 
Büyük Atatürk Türk Dil Kurumunu kurdurmuş ve 
bu Kurum başlangıcında Türk Dilini gerçekten zen
ginleştirmek için güzer örnekler vermiş; ama zaman
la Dil Kurumu bir zorlama içine girmiş; âdeta keli
meler uydurarak dilimizi bugün nesilleri birbirinden 
koparan, hatta aynı çağın insanlarını birbirinden ko
paran bir uydurma Türkçesi ortaya çıkarmış bulun
maktadır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Bravo Sayın 
Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Şimdi Türkiye'de hemen her seviyedeki 
vatandaşın şikâyeti şudur : Baba oğlunun dilini, oğul 
babasının dilini anlamaz duruma gelmiş, bunun ya
nında... 

! AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senatör 
: senatörün dilini anlamaz duruma gelmiş. 
! KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De-
i 

İ vamla) — ... Bunun yanında çağlar, nesiller birbiri -
j ni anîamaz duruma gelmiş. İşte dilimizi ve ilmi esas-
! lar içinde normal gelişmeye, büyük Atatürk'ün arzu 
i ettiği manada gelişmeye tabi tutmak için bir Türk 
| Dil Akademisi veya Atatürk dil akademisi kurulma-
| sı çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. 
ı Sayın senatörler; 
I Hemen şu noktada müsaade ederseniz tenkitleri 
| cevaplamaya çalışacağım. Ancak bu arada ilk defa 
| Sayın Benderlioğlu'nun birkaç sorusunu cevaplamak 
! istiyorum. 
; Personel hususunda birkaç rakam ifade ederek 
; Sayın Benderlioğlu, «bizden önceki CHP İktidarının 
i 2 151 yeni personel tayin ettiğini, bunların hemen 
| hepsinin militan olduğunu duyduklarından» bahset-
' tiler. 
• Eve;, verilen rakam doğrudur 2 151 personel ye-
I niden işe alınmıştır. Bunların 772'si merkezde, 1 379'u 
; da. taşrada doğrudan doğruya kadrolara dışarıdan ata

ma suretiyle yapılmıştır. 
• Sayın Yıldız, tenkitlerini yaparken, «Siyasi par-
; tilerin iktidarlara geldiklerinde personelleri kendi is-
ı tikametlerinde tayin ediyorlar.» şeklinde bir endişesi

ni ifade ettiler. 

i Bu, gerçekten CHP İktidarının hemen insafsız di-
j yebileceğ.'rniz seviyede tevessül ettiği partizan bir dav-
: ranışm örneği olarak görülmektedir. (AP sıralarından 
' alkışlar) 
i 

Eğer, 160 bin personeli olan Milli Eğitim Bakan-
| lığında 2 151 tayin yapılmış olsaydı, nihayet bu % 1 
! veya % 2'ye yaklaşan bir rakamı ifade eder şeklinde 
} küçümsenebilirdi; ama bütün kadrosu Türkiye ça-
| pında kadrosu 7 binden ibaret olan Kültür Bakanlığı 
! bünyesinde yarıya yaklaşık 215! personelin yeniden 

tayini gerçekten partizan davranışın örneği olmak gere
kir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem senatörler; 
Ayrıca Sayın Benderlioğlu, «Bunların militan olup 

olmadıklarını» sordular. 
17 . 12 . 1979 tarihinde Kültür Bakanlığını, Kül

tür Bakanlığının personeli işgal etti. Gazetelerden oku
dunuz. İşte bu kanunsuz davranışı, bu hukuk dışı 
davranışı, bu Devlete saygısız davranışı yöneten kişi
ler, bir kısım beyanname de dağıttılar. Bu beyanna
melerin çoğu TÖB-DER'in, TÜM-DER'in, DEV-
YOL'un beyannameleriydi ve personel de Kültür Ba-
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kanlığı personeli idi. Devlet güvenlik kuvvetleri tara
fından tespit edildiğine göre, bu baskını yapan per
sonelin tamamı Kışlalı zamanında vazifeye alınmış 
kişilerdi. Her halde şu ifadem Sayın Benderlioğlu'nun 
sualini cevaplamış olacaktır. 

Personel konusundaki iddiaları ve tenkitleri zama
nın müsaadesi nispetinde bu kadar cevapladığımı arz 
ederk, Devlet tiyatroları yönünden iki sözcümüzün 
de ayrı ayrı temas edişleri nedeniyle bu konudaki en
dişelerini gidermek için cevaplarımı arz etmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Verilen rakamlar gerçekten hatalıdır. 1978-1979 

sezonunda 1600 koltuk kapasiteli Atatürk Kültür 
Merkezi hizmete girmiştir. Ama, CHP İktidarından 
önce Atatürk Kültür Merkezi yanmış olduğu için 
1977 öncesi ile değil de, 1978 - 1979 sezonundaki sah
neleme, eser ve seyirci sayısını 1970 - 1971 yıllarıyla 
kıyaslamak gerekir. Zira, o tarihlerde de Atatürk 
Kültür Merkezi hizmetteydi. Çünkü, 1600 koltuklu 
bir tiyatro salonunun mevcut olmadığı zamanla oldu
ğu zamanı mukayese etmek hatalı olur. Kaldı ki, 
daha geriye bir tarihle mukayese ettiğimiz zaman, 
evleviyetle sonraki tarihin avantajlı olmasını göz önün
de bulundurmadan ben, 1970 - 1971 yılı İktidarı ile 
1978 - 1979 İktidarı arasında bir mukayese yapmayı 
faydalı görmekteyim. 

1970 - 1971 sezonunda ortalama oyun sayısı 31, 
seans sayısı 1340 - 1590 arasında değişiyor; seyirci 
sayısı 433593 civarında. Şimdi, 1978 - 1979 sezonunda 
ise, 28 oyun, 1697 seans sayısı, 527 445 seyirci sayı
sı. Bunun içine, bizim tiyatro sahnesi ve eserleri seyir
cisi olarak dahil etmediğimiz bazı rakamları dahil ede
rek rakamı biraz büyütmüşler. Aslında o rakamı bile 
çıkarmasanız, aradaki fark âdeta (1970 ile 1979 ara
sındaki fark) sadece bir 50 binden mi ibaret kalıyor 
diyeceksiniz; ama aslında o 50 bin rakamı da ayrıca 
çocuk tiyatroları, Ordu ve İstanbul'daki şehir tiyatro
larına ait rakamdır; Onu çıkardığınız zaman 1979 
sezonunda, ne oyun sayısında, ne seans sayısında, ne 
seyirci sayısında bir değişiklik yoktur; arada 9 yıl gi
bi bir fark olmasına rağmen. 

Diğer taraftan, tiyatroya 22 aylık Cumhuriyet Halk 
Partisi döneminde 330 yeni personel alınmış; bir kıs
mı sanatçı olarak, bir kısmı da sanatçı olmadığı hal
de sanatçı kadrosuna. Şimdi, 330 personel farkına 
rağmen, 1970 - 1971 sezonundaki rakamların 1978-1979 
rakamları ile denk oluşu, her halde rakamların hatalı 
oluşunu ifade etmiştir tahmin ederim. 

Devlet tiyatroları geçmiş dönemlerde yurt dışında 
yabancı tiyatro otoritelerinin, eleştirmenlerinin hay

ranlığını kazanacak mükemmellikte turneler düzen
lemiş olmasına rağmen, 1978 - 1979 döneminde Kıb
rıs'a gönderilen küçük bir piyesle düzenlenen turne 
dışında hiç bir yabancı ülkeye turne yapılmamıştır. 

Yerleşik tiyatrolar kurulması meselesi ise, geçen 
dönemde tamamen ihmal edilmiş bir konudur. Tiyat
ronun yaygın hizmet vermesine gelince; tiyatro daha 
önce de bütün illere ve bir kısım ilçelere götürülmüş
tür. Bunun yeni bir hizmet olduğunu söylemek, geç
mişi karalamaktan başka bir işe yaramaz. 

Sayın senatörler; 
Tiyatroyu yurdun her köşesinde ve toplumun her 

kesiminde yaşanılır kılmak için yaygın, değerli, nitelik
li tiyatro temel çalışma hedefimiz olacaktır ve Cum
huriyet Halk Partisi İktidarının gerçekleştirmekte mu
vaffak olamadığı yerleşik gençlik ve çocuk (tiyatrolarını 
gerçekleştirmeyi ve bölge tiyatrolarını yurdun her ke
siminde istifade edilecek seviyede gerçekleştirmeyi 
de amaçlamış bulunmaktayız. Ancak, tiyatronun Ge
nel Müdürlüğünden alındı, gerçekten başarılı ve değer
li bir sanatçıydı, yerine 6,5 yıllık hizmeti olan ve 
henüz şöhret de yapmış Ergin Orbey getirildi. Ergin 
Orbey, Cüneyt Gökçer'in yerine haksız olarak geti
rilirken hiç kimse itiraz etmiyor da, Ergin Orbey va
zifesinde kusur işlediği ve teftiş kuruluna sevk edilip 
de görevinden alınması lâzım geldiği seviyede kaba
hatli olduğu halde görevinden alınıp da, tekrar başa
rılı olan Cüneyt Gökçer yerine getirildiği zaman ne
den bir bardak suda fırtına koparılıyor? Bunu izah 
etmekte güçlük çekiyorum. 

Sayın senatörler; 
Şu noktayı hassaten ifade etmekte zaruret görmek

teyim : Cumhuriyet Halk 'Partisi İktidarı, Necip Mir-
kelâmoğlu'nun, «İnönü Ecevit'i Anlatıyor» ve yine 
aynı yazarın «Ecevit Ecevit'i Anlatıyor» kitaplarını 
kütüphaneden çıkartıp, kütüphanelere alınmaması 
kararı alıyor. Ne için?.. Bir siyasi partinin liderini ko
rumak için; ama onun ardından ne yapıyor?.. Dev
let tiyatrolarında, yine bir başka' siyasi partinin ge
nel başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
başına, «Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım» pi-
yesiyle tenkit yerine tahkir ve tezyif cümleleri kul
landırıyor. Bu mu sanat anlayışı?.. Bu mu tarafsız
lık?.. Bu mu tiyatro sevgisi?.. Bunu da bir tarafa bı
rakalım; «Çavuş Vaskera'nın Dansı» adlı oyunda, 
kömür işçisi : 

«Bir iki üç dört, kocan yoksa perdeni ört, 
Beş altı yedi sekiz, korkma gel bizbizeyiz, 
Dokuz on onbir oniki, gel al kocamın yerini, 
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Onüç ondört onbeş onaltı, koynuma gir edelim şu 
haltı.» 

Saçmalığa bakın. Bir başka perdesinde aynı oyu
nun... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin dolmasına 
beş dakika kalmıştır efendim. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN 
(Devamla) — «Size bir asker ne işe yarar anlatayım : 
Gümbürdeyen davulun arkasından giderek, işte ka
sabanıza geldim kızlar diyerek, haklayabildiğimce 
düşman eri haklarım, hem savaşa giderken, hem sa
vaştan dönerken, her kız benim orospum, hangisini 
istersen, görün onları hele altımda çırpmırken... İşte 
bunlar askerin yaptığı iş bizimle» 

Sayın senatörler; 
Şu okuduğum cümlelerdeki tüm milli terbiye ve 

ahlak anlayışımızı yok edici, âdeta şerefli askeriyle 
milletinin arasına paslı çivi çakan bu cümlelerden ne 
fayda umduklarını anlamakta her halde siz de güç
lük çektiniz. İşte Ergin Orbey'in getirdiği tiyatro sa
natı bu. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Eğer ısrar ediyorsanız, Operadan da birkaç misal 
arz edeyim : 

«Operanın Genel Müdürü Gürer Aykal'ı vazifeye 
başlar başlamaz görevinden aldı» dediler. 

Muhterem senatörler; 

Genel Müdür Vekili Gürer Aykal, Operanın Ge
nel Müdürü olarak tayin edilmiş değildi. Üzerinde 
üç vazife birden vardı. Genel Müdür Vekili Gürer 
Aykal, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Yar
dımcılığı, Oda Orkestrası Şefliği, Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı gibi üç ağır 
ve zor görevi deruhte ettiği için, Devlet Opera ve Ba
lesi sahneleri âdeta susmuş durumdaydı. 

Bakınız, örnekler arz edeyim : 
Daha göreve gelir gelmez, yabancı uzmanları geri 

göndermiş Gürer Aykal, bunların boşluğunu doldur
mak için kendisi İngiltere'ye, eşini Amerika'ya gön
dermiş; fakat sırf seyahat maksadıyla gittiği için eli 
boş dönmüştür. 

Üç ay tatil yapması gereken Opera 1978 yılında 
5,5 ay tatil yapmıştır. Yeni bir oyun sahneye konula
mamıştır. Haftada dört temsil vermesi gereken Ope
ra, ancak bir veya iki temsil verebilmiştir. Taraf tu
tulmuştur. 104 yeni personel alınmıştır. Sanatçı olma
yanlar da sanatçı kadrosuna tayin edilmişlerdir. 

Bir yılda yedi sekiz dış seyahate giden Gürer Ay
kal, Operanın sık sık perdelerinin kapanmasına sebep 
olmuş, 1979 yılında Cumhuriyet ve Kurban bayram

larında Opera 15 gün kapalı kalmıştır. Seyirci sayısı 
yarıya düşmüştür; hatta benim Bakanlık vazifesini 
deruhte ettiğim günlerde, dört, beş, yedi civarında bi
let satıldığı günler olmuştur. Bunun sebebi de, reper
tuarlarına aldıkları ve seyirciden uzaklaştırdıkları 
eserlerdir. 

Ayrıca Gürer Aykal, yetkisini aşarak, Bakanlığın 
onayını alması lazım gelen miktarda parayı re'sen 
kullanmış ve hakkında tahkikat açılmış, bu tahkikatın 
selameti için eski görevine gönderilen Gürer Aykal 
hakkında müfettişlerce verilen rapor metninde de, 
«Bu görevinden alınması lazım geldiği...» hususu be
lirtilmiştir. 

Değerli senatörler; 
Çok kısa bir süre kaldı. Hangi noktadan başlaya

cağımı tespit etmekte güçlük çekiyorum. Söylenecek 
çok şey var. Saatlerce şurada konuşabilirim; ama Sa
yın Yıldız bir noktayı işaret etmeselerdi; benden ön-

| çeki değerli Bakan arkadaşım Sayın Kışlalı'nrn basına 
1 v::diğ: birkaç cümleyi, o burada bulunmadığı için 

cevaplamak istemiyordum; ama Sayın Yıldız ona ve-
1 kâlet ettiler ve «Gazetelerde Kışlalı bir şeyler yazdı, 
i bunlar cevap bulmadı ve biz endişedeyiz. Bu endi-
| seterimizi Sayın Bakan gidersin» dediler. Evet, hak-
| lılar. Gerçekten de kardeşinin yazdığı, kardeşinin 
i mecmuasında kendi sorarak, kendi cevaplandırarak 
! bazı şeyleri gerçekten değerli Bakanımız dile getirdi-
j 1er. Tamamının doğru olmadığını ifade ederek sözle

rime başlayayım ve zamanımın müsaade ettiği nispet-
| te neden doğru olmadıklarını ifadeye çalışayım. 
İ BAŞKAN — Tabii Sayın Bakanım, zamanınızın 
| kalmadığını şu anda size duyurmaya mecburum. 

I KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN 
i (Devamla) — Müsaade ederseniz iki misali iki, üç 
i dakika içinde arz ederek sözlerimi tamamlayacağım 
j Sayın Başkan. 
\ «Bir Bakan, herhangi bir kitabın içerisine hangi 

ozanların, hangi yazarların, hangi eserlerin gireceği-
i ne Bakan müdahale etmemelidir.» diyor. Bu Bütçe

deki bizatihi Kışlalı'nın kendi konuşmaları. Arkasın
dan kalkıyor bir kitaptaki bir cümleyi «Cumhuriyeti 
eleştiriyor» diye, «Abide Şahsiyetler» adındaki ki
taptan bir iki cümleyi okuyor. 

Şimdi, bir kitabın içinde neler yazılı olduğu, bu 
kitabın muhtevasının bakan tarafından takdir edile
meyeceği cümlesini söyleyen Bakan, şimdi o kitabı 
hiç eleştirmemesi lazım gelirken, tutuyor da benim 
ikibuçuk ila üç ay arasındaki Bakanlığıma ait imiş 
gibi kamuoyunda Koraltan'ın Kültür Bakanlığında 
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yapılmış bir tasarruf gibi kamuoyunu yanıltıcı bir ta
sarrufa tevessül ediyor. Bu gerçekten Bakanlık yap
mış bir parlamentere yakışmayacak bir tutumdur. Şu 
kürsüden beni bu şekilde konuşmaya mecbur ettik
leri için hepinizden özür dileyerek devam ediyorum. 

Sayın Kışlalı... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu size gerekli müsa

maha yapıldı. Gecenin şu saatinde izin verirseniz to
parlama imkânı bulalım.' Çünkü, sizden sonra da ko
nuşmacı arkadaşımız var efendim. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN 
(Ddvatmla) — Eğer bu davranışında samimi olsa
lardı ne bu suali sorarlar, ne bu tutum içine girer
lerdi; ama bastırdığı 49 kitabın içinde hem Cum
huriyet eleşitirilmıiş, hem Atatürk yerilmiş, hem 
Türk ahlak ve terbiyesine yakışmayacak çok çirkin 
cümleler bulunan kitap, mecmua ve Ulusal Kültür 
adındaki çıkardıkları mecmuada makaleler zikre
dilmiştir, bunları Basına aksettireceğim; ama b'r 
tanesini huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.. 

Sayın Taner Kışlalı'nın Danışma Kurulu Üyesi 
ıMete Tuncay Atatürk için şunları söylüyor: Top
lum ve Bilim Dergisi 1978 kış sayısı... 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, onu okuduğunuz za
man sözünüzün bittiğini kabul edeceğim. Lütfen. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN 
(Devamla) — Evet efendim, 

«Tek parti yönetimini milletvekillerinin bir 
tek seçici tarafından atanmasını, iki dereceli, açık 
oylamalı, gizli saymalı seçimleri, göstermeli kurum
ları, eğitim ve kültürün propaganda aracı kılınma
sını, tarihte ve dilde girişilen tutara sözde fetih
leri, Basın da sansürü de aban hiç yazdırmama
ları ya da yalnız; dilediğini yazdırmaları, Atatürk 
döneminin daha çök özelliklerini bugün için savun
ma olanağı var mıdır?» Diyor ve devam ediyor: 
«Yakın tarihimizde birtakım taibular koymuşuz. 
Sonuç, Atatürkçülüğün ilkel bir din görünümüne 
ıbüriünmesi oluyor. Atatürklün resimleri evlerimiz
de de var ya, Devlet dairelerinin, hatta özel işlet
melerin bütün odalarında asılı, heykelleri meydan
larımız süslüyor, büstleri okul bahçelerinde, köy 
alanlarınida< Ölümünün yıldönümünde 9.05 geçe 
saygı duruşuna kalkıyoruz. Her ulusal bayramda 
onu yücelten söylevler çekiyoruz, yazılar yazıyoruz, 
şimdiye delk söylenmemiş ötvgiü cümleleri arıyoruz; 
ama askerler kururn'sallaşan törelerinde hepimizi 
geçiyor. Kara Harp Okulunda yoklama yapılırken 
onun okul numarasını okuyup «içimizde» diye ba-
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giriyor, şehirlerimizin kurtuluş bayramlarında büs
tünü kucaklayıp koşturuyoruz. Bütün bu gösteriler
de itiraf etmek gerekir ki, çoğucası bir laf etmek
teyiz.» 

İşte Atatürk'ü böyle eleştiren yazıları, bizzat 
kültürü hedeflendirecek olan Kuruluna üye seçiyor, 
bundan daha beterlerini Ulusal Kültür Dergisinde 
neşrediyor, çocuklara dağıtılan kitaplarda Türk Di
nini, Türk Dilini, Türk küiter, ahlâk ve terbiyesini 
tahrip edici, sokaklarda devrimci adıyla Devlete düş
man gençlerin dağıttıkları beyannameler, aşırı sol 
raksiyonların dağıttığı beyannamelerden daha çok 
tahrip edici cümleler alıyor, bunlar sorulduğu zaman 
cevaplandıraca'k durumdayım onun için burada böy
le arz ediyorum, sonra geliyor 1975 senesinde Prof 
Tahsin Bartguioğlu'nun imzasıyla oluru alınmış ve 
bastırılmış bir kitalbın içindeki bir cümleden dolayı 
Bakanlığımızın tutumunu eleştirmeye kalkıyor. Bu
nun adına dilim müsaade etmiyor söylemeye; ama 
yalan denir. Yalanla politika yapılmaz., 

Çok değerli senatörler; 
IBurada sizlere yapacaklarımız ve bize yöneltilen 

tenkitler hakkında söylenecek çok sözüm var; ama 
kısa bir sürede bir basın toplantısında bunları kamu
oyuna ve yüce senatörlere duyurmaya çalışacağım. 

Zamanım bittiği için sözlerimi kesiyor, günün bu 
saatinde beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygı
larımı tekrarlıyorum * 

Teşekkür ediyorum. (AP sıralarından alkışlar ve 
«ıBravo» seslen.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
iSayın Hatip, buyurun efendim söz sırası zat-ıâli-

nizim 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 

Başkan, değerli senatröler. Kültür Bakanlığı mensup
ları, muhterem Bakan; 

Gecenin bu saatinde daha doğrusu sabahın baş
langıç saatlerinde sizlere kısaca hitap etmek istiyo-
rum< 

Türk tarihinin, kültürünün, sanatının çok geniş 
bir bölümünü teşkil eden 10C0 yıllık bir devresi, ec
dadımızın İslamı kabul etmelerinden Tanzimata ka
dar geçen devresini mutlak olarak İslam içerisinde 
mütalaa etmek, ilim adamlarınca kabul edilen bir 
mütearife olmuştur. 

Türkler islam ümmeti camiasına girerek islam 
medeniyeti adını verdiğimiz insanlığın en büyük kül
tür sahasının işlenmesi ve genişletilmesinde çok bü
yük hizmetler vermişlerdir. Araplar, İran'lar ve sair 
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müslüman unsurlarla el ele 1000 yıldan fazla çalış
mışlardır. Muhtelif İslam diyarlarında askeri silsile
ye dayanan devletler kurmuşlar, büyük Selçuklu İm
paratorluğunun kuruluşundan itibaren de Anadolu 
Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu ile son asra 
kadar İslam dünyasını birlik ve beraberlik içerisinde 
kendilerini kabul ettirerek idare etmişlerdir. 

Hegemonya bile diyemeyeceğimiz gönüller üzeri
ne kurulmuş kardeşlik esasına müesses kuvvetli bir 
bağ ile bilhassa İslam ülkelerinin mukadderatı üze
rinde rol oynamışlardır. İslam âlemi bu Selçuklu ve 
Osmanlı İmparatorlukları, bu büyük medeniyet ker
vanı dünya ülkeleri ve milletlerinden hiç bir zaman 
mücerret, izole yaşamadığı için, dünyanın gidişatı 
üzerinde de büyük ve devamlı tesirler icra etmiştir. 

Bu sebeple, nasıl ki İslam tarihini, İslam kültürü
nü ve tesirini bilmeden dünya tarihini anlamak müm
kün değilse, aynı şekilde orta zaman Türk tarihini 
ve kültürünü anlamak için ancak onunla bölünmez 
bir bütün olan İslam tarihi ve kültürünü kemaliyle 
bilmek icap eder. 

Hiç bir milletin tarihi ve kültürü yeryüzündeki 
umumi tarih ve kültür çerçevesi içerisindeki tabii ye
rine sokulmadan tetkik ve tarif edilemez. İnsanlık ta
rihinde hakiki yerimizi bu sebeple cesaretle tespit et
mek, aslımızı inkâr etmeyen, ona sahip olan bir mil
li kültür politikası takip etmek mecburiyetindeyiz. 
Aziz milletimizin tarihimizin ve kültürümüzün haiz 
olduğu kıymet, umumi, beşeri tarih ve kültür hadi
seleri üzerinde maddi ve manevi olarak yapmakta ol
duğu tesirlerin çok ve devamlı olması sebebiyle pa
ha biçilmez ölçülere varmakta olduğu izahtan vares
tedir^ 

Bu sebeple, terbiye ve yetiştirilmesinden mesul ol
duğumuz yeni nesillere bir varlık, bir canlılık, bir 
şahsiyet verebilmemiz, milletimizin tarihini, kültürü
nü ancak kendi tarihimiz ve mensup olduğumuz kül
tür çerçevesi içerisinde tanıtacak, öğretecek bir çalış
ma yapmakla mümkündür. 

İşte bu bakımdan, tarihimizin en şerefli, en par
lak 1000 senesini İslam kültürü dairesi içerisinde ge
çiren biz Türkler için, meydana getirilmesinde ve 
yayılmasında bizim de çok büyük rollerimiz olan sa
yısız manevi, maddi kültür ve sanat abidelerimizi la-
yıkı ile tetkik etmek, yalnız ilmi bir çalışma gereği 
değildir, milli bir mecburiyettir. Bu mecburiyet kül
tür, fikir ve sanat dallarında olduğu gibi, 1000 yıllık 
Devlet idaresi, hususi hukuk, din gibi sosyal her çe
şit şubelerde yapacağımız çalışmalarda daima kendi-

; sini göstermelidir. Çünkü, bunlar toplumuzun anaya-
j pisinin temelleridir. 

Değerli senatörlerim; 
Kültür Bakanlığı vaktiyle Milli Eğitim Bakanlığı 

içerisinde departman iken, belki de isabetli bir tasar
rufla ayrı bir hüviyete ve şahsiyete kavuşmuştur; 
ama yüklendiği büyük hizmetin özelliği yine millidir. 
Hizmetleri milletimiz ve bilhassa yeni nesil ve genç
lerimizin milli kültüre olan bağlarının kuvvetlendiril
mesi için olacaktır. O halde isminin de, fonksiyonun 
da milli kelimesine kavuşturulması lazımdır. Milli 
Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı; niye yal
nız Kültür Bakanlığı?... Öyleyse buna da milli kül
tür bakanlığı dememiz şarttır. 

Sayın Bakanımızın, burada giriş konuşması sıra
sında yaptığı gibi, milli ve manevi değerlerimizin her 
bakımdan ele alınması, ilerletilmesi için bu Bakanlı
ğın büyük bir rol oynaması gerekir. 

Kültür ve sanat hazinelerimiz, nadide el yazma
ları ve taş basması yüzbinlerce eserlerin tamamı iti
bariyle İslam alfabesi ile yazılan Osmanlıca olduğu
na göre, yeni neslin ve araştırmacıların bu hazineye 
kolaylıkla girebilmelerini temin için onların eline ve
rilecek anahtarın bir an evvel verilmesi lazımdır. 

Bakanlığın vaktiyle açtırmış olduğu eski Türkçe 
yazı kursları yalnız meslek mensuplarına hasredil
miştir. Halbuki, bu eserler yalnız kütüphane uzman
larına veya yalnız oryantalistlere, müsteşriklere de
ğil; geçmişimizi, geleceğe bağlayacak genç kuşaklara 
da cazip sayfalarını açmak üzere, bu kursların yeni
den ve geniş okuyucu kitlelerine hitap edecek şekil
de, hatta kurs hüviyetinden de kurtarılarak devamlı 
bir şekle sokulması şarttır. 

Değerli senatörler; 
Sözlerimin bu kısmında muhterem Bakanımızın 

ve Lütfi Doğan Hocamızın, hatta bir vesile ile Kabe 
baskını vesilesiyle bu çatı altında muhtelif değerli 
parlamenterlerin dile getirdikleri ve iftiharla bahset
tikleri Hicret olayına da temas ederek sözümü ta
mamlamak istiyorum. 

1979 Kasım ayında, Hicri 1400 yılına girilmiştir. 
Bu İslam tarihinde ve milli tarihimizde çok büyük 
ehemmiyeti olan bir hadisedir. Hadise, Peygamber 
Efendimizin başlattığı büyük inkılabı hazmedemeyen, 
cehil karanlıkları içerisine boğulan insanlığın, nurlu 
ufuklara intikal edişinin başlangıcıdır. İnsanlığa beka 
duygusu ve insanlık için yaşama aşkı, inandığı ulvi 
davası ve milleti için gerektiğinde ölebilme azmi ve
ren ve insanları parlak medeniyetlere kavuşturan, be
şerin yaşadığı en büyük hadisenin başlangıcıdır.. 
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Peygamberimiz kimdir, ne yapmıştır, ne demiştir, 
ne getirmiştir?... Bunları Hadis-i Şeriflerden öğrene
biliriz. Bunları inceleyen, derleyen ve insanlık âlemi
nin istifadesine sunan büyük muhaddisler yetiştirmiş
tir bu büyük millet. 

Binaenaleyh, 1400 ncü senesi nedeniyle yapılacak 
faaliyetler arasında, Diyanet İşleri Başkanlığının altı 
temel hadis kitabından Tecrid-i Sarih olarak tercü
me ettiği Sahii Buhari yalnız bırakılmamalı, Müslim 
yalnız bırakılmamalı, diğer dördü de Kültür Bakanlı
ğı eli ile tercüme ettirilmeli, daha doğrusu bugünkü 
neslin anlayabileceği şekilde bunlar takdim edilmeli
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Burada hazin bir hususu ifade ederek sözlerimi 
bitiriyorum. 

Uzun senelerdir gerek İslam tarihi, İslam huku
ku, fıkıh bütün İslami ilimler dallarında Avrrupa'ya 
gidiyor gençlerimiz. Dil - Tarih mezunları, İlahiyat 
Fakültesi mezunları, Yüksek İslam Enstitüsü mezun
ları orada oryantalist, haddi zatında belki Hıristiyan 
kimselerin taht-ı nezaretinde doktora yapıyorlar. Yap
sınlar, buna diyeceğimiz yok; ama İslami en iyi bir 
şekilde hazinelerinin bulunduğu memleketimizde öğ
renmek ve bunun üzerine doktora yapmak mümkün
dür. 

Avrupa bu işe ehemmiyet verirken, biz bu ehem
miyeti bazı mutaassıp görüşlerle idrak etmemiş ol
mak hüviyetinden artık sıyrılmahyız, bu imkânları 
gerek mekteplerde, gerekse ilim yapmak isteyen 
gençlerimiz nezdinde vermeliyiz. 

Hepinizi hürmetlerimle selamlar, Bütçenin hayır
lı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 

Sayın üyeler; 

1980 Yılı Kültür Bakanlığı Bütçe Kanun tasarısı 
üzerindeki konuşmalar, müzakereler tamamlanmış
tır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Katılanların oybir
liği ile kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 585 813 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları- ' 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Kütüphanecilik - Eski eser ve 
müzecilik ile folklor hizmet
leri 1 877 816 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kültür - Sanat ve eğitim hiz
metleri 379 806 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi hizmetleri 210 055 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1 233 215 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1980 Yılı Kültür Bakanlığı Bütçe Kanun tasarısı 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. Hayırlı, 
uğurlu ölsün efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu suretle bugünkü program tamamlanmıştır. 
9 Şubat 1980 Cumartesi; yani bugün saat 10.00'da 

toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 02.30 
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1980 Yılı Hudut ve Sabiiier Sağlık Genel Miidtklüğü Bütçe Kanun Tasarısına 
(S. Sayısı : 974) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 140 

Kabul edenler : 109 

Reddedenler : 30 

ÇeMnserler : 1 

Oya katılmayanlar : 44 

Açık: üyelikler : — 

Yerilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoyitrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunekanat { 
Ahmet Yıldız i 
Muzaffer Yurdakuler ' 

AFYONKARAHİSAR ) 
Kâzım Karaağaçlıoğlu \ 
Ahmet Karayiğit f

t 

ANKARA İ 
Mehmet Atıf Benderlioğlu' 
Turhan Kapanlı jjj 
Yiğit Köker i 

ANTALYA | 
Şerafettin Paker 
Remzii Yıkmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

t 
A. Metin Taş ; 

BALIKESİR | 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu j 

Cemal Örgen 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşü 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkuıt 

HAKKÂRİ 
Abdühalulk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Baltam 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emlin Uyansoy 

İZMİR 
I Mehmet Münir DaiJal 
ı Kâmran Erkmenoğlu 
i Akın Özdemir 
İ Süleyman Tuncel 
| KAHRAMANMARAŞ 
I Adnan Karaküçük 
t KARS 

l Halim Dursunoğlu 
l KASTAMONU 
I Ali Münif İslâmoğlu 
j KAYSERİ 
l İbrahim Kirazoğlu 
| Sami Turan 
j KONYA 
| Osman Nuri Canpolat 
I Muzaffer Demirtaş 

Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mefrmot Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharrem oğlu 

MUĞLA 
Haldun. Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Ardan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

f NİĞDE 
ı Ergun Özkan 
İ RİZE 
f Şükrü Meto 

| SAKARYA 
\ Osman Salihoğlu 
| SAMSUN 
» Cemal Aralan 
I Şaban Demurdağ 
f Doğam Kiıtapiı 
J SİİRT 
f İdris Arnikan, 
| SİVAS 
f Muhittin Taıylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
I Osman Çetin 
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TRABZON 

Ahmet İhsan Birinaoğlu 

Ahmet Cem'i'l Kara 
I 

URFA İ 
Hasan Ora! | 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
Şebip KaramutUaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

TABİİ ÜYELER 
M. Şükran özkaya 

ADANA 
M. Nuri • Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Möhmet Ünaldı (B^k.V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şenleri 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
İ. Sabri ÇağlayangM 
(Başkan) 

VAN 1 

Fevzi Kartal 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

YOZGAT Zeyyat Baykara 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

Kemal Canıtürk 
Hüsamettin Çelebi 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

[Çek 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Ak SAÇ 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbii Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

inser] 
ORDU 

Ata Bodur 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

HATAY 
Mehmıat Söomıez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlü 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel OBalyıklal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
: Nurhan Artemiz 

....> . « > 

— d 

Şeref Bakşık 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Sırrı Atalay 
1 Halis Soylu 
i KOCAELİ 

Lütfi Tokoğlu 
MALATYA 

Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fetatti Güneş 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

« < » - «. . . 
07 — 

Fahri Çöker 
Hiîmli Fırat 
H. Nail Kübalı 
N. Kemal Şentürtk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

ORDU 
İdris Gür&ov 
Orhan Vural 

SIVAŞ 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Namı Taşan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Metimı Somuncu_ 

URFA 
Abduligani DemıMcol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadii Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Safa Reisoğlu 
Nennin Abadan Unat 
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A - BAŞKANLİK DİVANİNİN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

111 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARALAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve büt

çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/315: 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı: 949) (Dağıtma tari
hi: 3 1 . 1 . 1980) 

X 2. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1 340; C. Se
natosu : 1/674) (S. Sayısı : 974) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 3. — 1980 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/331: C. Senatosu : 1/665) (S. Sayı
sı : 965) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 4. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/330; C. Senatosu : 1/664) (S. 
Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 5. •— 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 1/660) (S. Sayısı : 960) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 6, — 1980 yılı Arikara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (S. Sayısı : 
953) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 7. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 1/662) (S. Sa
yısı : 962) (Dağıtma,tarihi : 31.1.1980) 

X 8. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/332; C. Senatosu : 
1/666) (S. Sayısı : 966) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 9. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 1/658) (S. Sa
yısı : 958) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 10. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1 325; C. Senatosu : 1/659) (S. Sa
yısı : 959) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 11. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/657) (S. 
Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 12. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 1'669) (S. 
Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 13. — 1980 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu • 1/656) (S. Sayısı : 
956) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 14. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/661) (S. Sayısı : 
961) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 15. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/652) (S. Sa
yısı : 952) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 16. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 1/654) (S, Sa
yısı : 954) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

(Devaııu arkada) 



X 17. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/663) (S. Sayısı : 
963) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 18. — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/670) (S. Sayısı : 
970) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 19. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/333; C. Senatosu : 1/667) 
(S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi . 31.1.1980) 

X 20. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 1/668) (S. 
Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi : 31.1.i 980) 

X 21. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 1/655) (S. Sa
yısı : 955) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 22. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu : 
1/672) (S. Sayısı : 972) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 23. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) 
(S. Sayısı : 971) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 24. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Senatosu : 

1/675) (S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 25. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : î /342; C. Senatosu : 1/676) 
(S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 26. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/343; C. Se
natosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 27. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu : 1/679) (S. 
Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


