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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, gün
dem dışı söz alarak Sayın Cumhurbaşkanının de
meçleri hakkındaki görüşlerini açıkladı. 

Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanı Kâmran Evliyaoğlu'nun 
dönüşüne kadar kendisine, imar ve iskân Baka
nı Muhiddin Güven'in vekillik etmesini, Başba
kanın teklifi üzerine muvafık görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Diyarbakır Milletvekili Recai îskenderoğlu'-
nun, 2 Mayıs 1962 tarihinde Başbakan tarafın
dan cevaplandırılmasını istediği sözlü sorusunu 
ıgeri aldığına dair yazısı okundu ve isteği üzerine 
ıgeriverildi. 

Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için beşinci 
defa yapılan seçim sonucunu bildiren ayırma he
yeti mazbatası okundu, bilgi edinildi. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylığını koy
duğunu bildiren Ankara Barosu avukatlarından 

Mustafa Agabigum'un telgrafı ile Avukat ve öğ
retmen Ziya Gökalp'm, yazısı okundu, bilgi edi
nildi. 

Anayasa asıl üyeliği için yapılan 6 ncı 7 nci 
ve S nci turlarda da çoğunluk temin edilemediği 
anlaşıldığından Çarşamba günü tekrar seçime de
vam edileceği Başkanlıkça bildirildi. 

İşsizlik mevzuunun 22. 5.1962 Salı günü sa
at 15 te görüşülmesi hakkında Giresun Milletve
kili Ali Cüceoğlu ve Amasya Milletvekili Musta
fa Kemal Karan'm önergeleri kabul olundu. 

22. 5.1962 Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
iBaşkanvekili 

Ömer Zekâi Dorman 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 

Kâtip 
istanbul 

Ferruh Bozbeyli 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz var, gündeme 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
%n, T. B. M. Meclisi Adalet Partisi üyelerine ve 
dolayısiyle Meclise yöneltildiğini ifade ettiği teh
dit mektubu ile ilgili demeci 

MEHMET ALI AYTAŞ (izmir) — Gün
dem dışı söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Hangi mevzuda? 
MEHMET ALt AYTAŞ (Devamla) — Mec

lise yapılan bir tehdit var. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ALt AYTAŞ (izmir) — Muhte-
rem arkadaşlarım; Meclise yapılan bir tehdidi 
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Yüce Heyetinize bildirmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

12 . 5 . 1962 tarihinde yazılmış ve Ankara'
dan postaya verilmiş bu tehdit mektubunu aynen 
okuyorum : 

«Kardeşim Mehmet Ali; eğer sende biraz akıl 
ve izan varsa, beni dinle. Yok ise, günah benden 
gitsin. Bak, durum çok kritiktir, ister açık ol
sun, ister sinsi olsun, her türlü D. P. bakiyesi
nin kesin olarak temizlenmesine karar verilmiş
tir. Bu mey anda senin de sehpa veya zindanı I 
boylamanı istemem. Çünkü, mektep arkadaşınım, 
çocukluk hâtıraları, ne de olsa, insanları birbi
rine bağlar. Başına bir felâket gelmesini istemi
yorum. Sen gel de şu sahte A. P. sinden, uydur
ma şu mebusluktan istifa edip çekil, hayatını 
kurtar bari. Bunu yapar isen, seni müdafaa edip 
kurtarabiliriz. A. P. üyesi ve mebusu olarak ya
kalanırsan, ya ipe, ya kodese gideceksin. Bir an | 
evvel şu boklu işlerden ve hainler grupundan 
uzaklaşmaya bak. 

Çok selâmlar ve öperim. 

Gafil davranma, beni dinle Mehmet Ali, hüs
nüniyetle seni ikaz ediyorum. 

Okunmayan bir imza» 

(Orta sıralardan «ne alâkası var?» sesleri), 
(«îmza, imza» sesleri) 

Dinleyin arkadaşlar. 
Bana ve benim şahsımda Adalet Partisine, 

hürriyet cephesinde olan bütün partilere ve 
umumiyetle Yüksek Meclise yöneltilmiş olan bu t 
kudurmuş tehdit nereden geliyor? 

Bunu biz biliyoruz. Bu tehdit asırlarca mil- I 

1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürü
yüş yapmaları ile tezahürü had bir seviyeye ula
şan - işsizlik - problemi hakkınde Genel Görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Efendim gündemimizde bir 
madde var. Çankırı Milletvekili arkadaşımız 
Nurettin Ok, işsizlik problemi hakkında genel 
görüşme açılmasını istiyorlar. 

Ayrıca; Sayın Sadrettin Tosbi, sizin grup 
sözcüsü olarak bir konuşma talebiniz var. Sa
yın Ahmet Oğuz ve Muhlis Ete grup sözcü-
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letin mukadderatına hükmeden eli silâhlı bir 
kara kuvvetten geliyor. Bu tehdit Lâle Devrinde 
başlamış olan kalkınmayı tahribeden kara kuvve
tin bugün hâlâ can vermemiş mel'un temsilcile
rinden geliyor. Bu tehdit Üçüncü Selim Devrin
de hızlanan fazilet, ahlâk ve vatan sevgisine ca
navarca saldıran kılıcı ağır, fakat kafası ve vic
danı boş bir zalim çeteden geliyor. Bu tehdidin 
failleri 31 Mart faciasını yaratan mel'unlarm 
sonuncu temsilcileridir. 

Milletin bize yüklediği vazifenin neden iba
ret olduğunu bilen insanlardan biri olarak her 
türlü tehdide karşı koymaya azmetmiş bulundu
ğumuzu Büyük Meclise, büyük milletimize ve 
demokrat cephenin şerefli milletlerine ilân etme
mizin tarihî vazifelerimizden biri olduğunu id
râk etmiş bulunuyoruz. Bu kara kuvvetin kahpe, 
zalim ve mel'un tehditleri karşısında vazifeleri
mizden inhiraf etmeye katiyen niyetli olmadığı
mızı ilân etmekten şeref duyuyorum. 

Bu tehditler karşısında şerefsiz yaşamaktan
sa şimdi, şu dakikada bu zalim ve hain kuvvetin 
kurşunlarına hedef olmayı bekliyorum!. 

Bu zalimler bilmelidirler ki, biz, hepimiz bir 
gün yok olacağız. Fakat Türk Milleti demokra
sinin ve şanlı tarihimizin verdiği kuvvetle fazi
letli insanlık dünvasmdaki mümtaz mevkiini şe
refle ve şanla müdafaa edecektir. 

Bu zalim ve kaba kuvvetin sonu hüsran ve 
bozgundur. Kaderi ahlâk ve faziletin silâhsız fa
kat kahredici büyük kuvveti karşısında yok ol
maktır. Yaşasın Türk Milleti. Yaşasın şanlı de
mokrasimiz! (Alkışlar) 

sü olarak konuşmuşlardı. Siz de grup adına 
mı konuşacaksınız? 

SADRETTÎN TOSBl (Kütahya) — Biz ara
mızda iş bölümü yapmıştık. Mevzuun bana isa
bet eden kısmını arz için bendenize sıra gelme
diğinden konuşamamıştım. 

BAŞKAN — Buyurun, size isabet eden kıs
mı da dinleyelim. 

SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar, mevzu cümlenizin mâlûmn. 
İşsizlik namı altında bir müzakere açıldı ve bu 
müzakerenin devamı, araya bayram tatilinin gir-

4. — GENEL GÖRÜŞME 
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rnesİ dolayısiyle, ancak bugün mümkün olabi
liyor. Biz mevzuun sırf işsizlik cephesinden 
mütalâa edilmesinin pek yerinde olmadığı ka
naatindeyiz. Arkadaşlar, hep biliriz ki, bir 
insanın ateşinin çıkması, onun sıhatinin muhtel 
olduğuna ve organizmanın normal foksiyonu-
nu ifa etmediğine delâlet eyler. Bu itibarla 
ateş yükselmesi fiziyolojik bünyenin arızalan
dığının haricî bir semptomu işaretidir. Bu du
rumda yapılacak ilk iş, ateşin hangi sebeple 
yükseldiğini tesbit eylemek, yani marazı teş
his ederek tedaviye girişmektir. Belki, bir
takım ateş düşürücü ilâçlar da mevcuttur. Fa
kat bunların tesiri geçicidir. Eğer hastalık 
katî şekilde tedavi olunmazsa ateş yine yük
selir. îşte tıpkı bunun gibi, bir toplumda iş
sizliğin başgöstermesi, işsizler yekûnunun günden 
güne kabarması da o cemiyetin ekonomik bün
yesinin arızalandığının işaretidir. Bu takdir
de de belki birtakım palyatif tedbirlerle işsiz
lik muvakkat bir zaman için önlenebilir. Fakat, 
işsizliği doğuran hakiki sebepler ortadan kal
dırılmadıkça, yani ekonomik bünye sıhhat ve 
selâmete kavuşturulmadıkça, işsizliğin eski
sinden daha şiddetli olarak tekrar ortaya çık
ması mukadderdir. O halde işsizlik problemi
ni mütalâa ederken memleketin umumi ikti
sadi meselelerini bir kül halinde ele almak ve 
onlar üzerine eğilmek zarureti mevcuttur. 

Hepimizi tazyik eden bir sıkıntı var : Bu sı
kıntı geçim sıkıntısıdır. Biz mebuslar da dâ
hil olmak üzere hepimiz, elimize geçen para 
ile geçinmek imkânını kaybetmiş durumdayız. 
İçimizde zengin olanlar, mebus maaşından baş
ka geliri bulunanlar, belki bu sıkıntıdan vares
te kalmak imkânını muhafaza etmektedirler. 
Ama geliri yalnız mebus maaşına inhisar eden 
arkadaşlar, koridorda buluşarak «halimiz ne 
olacak» diye düşünüyoruz. Neticede de hâdi-
sata seyirci kalıyoruz. 

Arkadaşlar, bize nazaran Türk Milleti ge
çim sıkıntısında fersah fersah ileridir. Biz sı
kılıyorsak, Türk Milleti inliyordur. Binaen
aleyh, bizim vazifemiz, koridorda yekdiğeri-
mizle münakaşa edip, halimiz ne olacak, 50 
lira borç versene, 100 lira borç versene de
mekle vakit geçirmek ve hâdisata seyirci kal
mak değildir. Üstünkörü tedbirlerle günü gün 
etmek değil, memleketin hakiki iktisadi prob
lemleri üzerine eğilmek suretiyle bu dâvayı kö- | 
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künden halletmek ve hem kendimizi hem de 
memleketi kurtarmak, Türk Milletini refaha 
kavuşturmak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, bunun kurtuhış çaresi nedir? 
Basita icra ederek söylüyorum, millî geliri ar
tırmak, istihsali çoğaltmak. Fakat bunlar umu
mi lâflardır, yuvarlak lâflardır, karın doyur
maz. Evet, istihsali ve millî geliri artırmak lâ
zımdır. İstihsal ve millî gelir nasıl artırılacak, 
kısaca buna temas etmek istiyorum. Maksa
dımız yalnız tenkid yapmak değildir arkadaş
lar, çareleri de göstermek gerek. İstihsali artır
mak için elimizde üç tane faktör mevcuttur. 

Bir tanesi tabiat faktörü, ikincisi kapital, 
üçüncüsü de emek faktörüdür. Biz memleke
timizin darlığından, tabiatın hasisliğinden şi
kâyet edemeyiz. Canabı Hak hiçbir nimetini 
bu aziz vatandan esirgememiştir. Eğer biz bu 
nimetlerden faydalanmasını bilmiyorsak ka
bahat kimin? Belki teşekkül etmiş kapital nok
sanlığından bahsedilebilir. Fakat muhterem 
arkadaşlar, unutmamak lâzımdır ki, kapital 
gökyüzünden yağmaz. Kapital emekten doğar. 
Şayet biz emeği istihsal emrine kanalize etme
yi becerebilseydik, bu emek karşımıza işsiz
lik şeklinde bir dert olarak çıkmıyacak, bilâ
kis kıymet ve bereket yaratan bir feyiz kay
nağı olacaktı. Biz ne tabiatın hasisliğinden, 
ne de kapital teşekkül etmemiş olmasından ve 
ne de nüfus artışından şikâyet edebiliriz. Bü
tün sıkıntımız bu istihsal unsurlarını kombine 
edip, istihsal emrinde kullanacak idare ve 
ibda edici eleman noksanlığıdır. Bu vazife Tür
kiye'yi idare etmek mesuliyetini üzerlerine alan
lara düşer. Onlar bu vazifelerini kifayetle ifa 
edebildikleri zaman istihsal ve dolayısiyle Mil
lî hâsıla artacaktır. Millî hâsıla mefhumu üze
rinde bir nebze durmak istiyorum : Millî hâsıla, 
bir millî iktisat çevresi içinde bir sene zarfın
da icra edilen iktisadi faaliyetlerin nihai neti
cesidir. Millî hâsılanın hepsi istihlâk edilirse 
millî sermaye stoku artırılamaz ve neticede 
yatırım da yapılamaz. Bugün, bütçede görül
düğü üzere, yatırım olarak ele alman husus
lar, iktisadi mânada envestisman sayılamaz. 
Çünkü bugün Türkiye'de elde edilen millî hâ
sılanın tamamı istihlâk edildiği gibi, dışardan 
alman yardımlar da istihlâk edilmektedir. O 
halde yatırım olarak öne sürülen ve ilerde ne
ma vereceği iddia edilen faaliyetler, bu ba-
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kımdan tamamen kısır kalmaya mahkûmdur. 
Icabederse hesaplarla bunu izah edebi1 irim. 
Millî hâsılanın tamamı istihlâk edilmektedir. 
Ayrıca dışardan yardım namı altında aldığı
mız meblâğlar de istihlâk edilmektedir. Doğ
rudan doğruya iktisadi euvestisman mefhumu
na uygun olarak Türkiye'de bir yatırım yok
tur. Bu imkânlarla da ilerde refaha kavuş
mak çok zordur. Bu mevzudaki ilmî münaka
şaları uzatmakta fayda görmemekteyim, ikti
sadi vaziyetimizin ıslahı, teorisyenlerdn ilmî 
münakaşalarından ziyade iktidar mevkiinde | 
bulunan insanların cesaretle alacakları karar- ı 
larm bir mahsulü olabilir. Fakat maalesef bu 
cesareti de görememekteyiz. Hükümeti bu yol
da bir karar almaya sevk edecek bir kanaat 
ve müşahede bugün maalesef bizde mevcut de
ğildir. Zira sadece hakikatlerin bilinmesi mak
sadı temine kâfi gelmez. Eğer bu hakikatleri 
tahakkuk ettirmek imkânını temin edecek vası
taları kullanmasını beceremezsek hakikatler 
dilsiz kalmaya mahkûmdur. Her türlü iktidar 
saflarında olan kimselerin bunları tahakkuk 
ettirecek imkânları mevcut iken maalesef bir 
faaliyetlerini göremiyoruz. Onlar bunu ilmin 
ışığı altında tahakkuk ettirmek mecburiyetin
dedirler. Bütün memleket ve millet bunun za
ruretine inanmış bulunmaktadır. 

Diğer bir nokta : Sistem meselesidir arkadaş- I 
lar. Ben, Hükümet programı okunurken bu 
sistem mevzuuna temas etmiştim. Fakat, bu 
mefhum anlaşılmadı ve gürültüye gitti. Bu mev- I 
zua tekrar temas etmek istiyorum. I 

Türkiye'nin ekonomik sistemi nedir? Bu- I 
gün iktidar mevkiinde bulunan Koalisyon Hü- I 
kümetinin kabul ettiği ve tatbik etmek iste- I 
diği ekonomik sistem hangisidir? Bu soruya I 
hanginiz cevap verebilirsiniz Buna Hükümet I 
de cevap veremez. Bugünkü Hükümet kendi I 
sisteminin ne olduğunu bilmiyor. (Sağdan . I 
Bravo sesleri) Sistem belli olmadıkça plân da I 
belli olmaz arkadaşlar... Her defasında, eko- I 
nomik plân mevzuubahsolduğu zaman derhal I 
karşımıza «Plânlama Dairesi hazırlık devresin- I 
dedir; plânları hazırlıyarak getirecek ve Tür- I 
kiye'nin ekonomik kalkınma meselesi bir anda I 
halledilecektir.» gibi sözler çikıyor. Sanki plân, I 
bir sihirli değnekmiş te her şeyi bir anda hai- I 
lediverecek!.. Arkadaşlar; buna imkân yok- I 
tur. Esasen şimdi serd «deceğim sebepler dola- | 
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yısiyle bir plânın mevcudolabileceğine şahsan 
kaani değilim. 

Arkadaşlar, sistem belli olmadıkça, plân 
yapılmaz. Her sistemin icabettirdiği bir plân 
vardır. Bugün Rus Kollektivizmi veya Alman 
Nasyonal Sosyalizmi hemen hemen aynı eko
nomik formüller içerisinde plânlı ekonomiyi 
yürütmüşlerdir. Keza harb içerisinde Amerika 
ve İngiltere'de muvakkaten plânlı ekonomi 
cari olmuştur. Holânda, Fransa gibi bâzı Av
rupa memleketlerinde de plân mefhumuna tesa
düf ediyoruz. Görüyoruz ki bütün memleket
lerde bir plânın mevcudiyeti tâyin ve tebellür 
ediyor. Plân bir sistem içerisinde meydana gele
bileceğine göre sistem, plânın temelidir. Plân-
sistemin tezahürü olarak ortaya çıkan bir neti
ce olmaktadır. Binaenaleyh, Eğer Hükümetin 
'benimsemiş olduğu bir sistem mevcut değilse 
bu plânm tahakkuku bence imkânsızdır. Birisi 
bir mimara bana bir bina yap derse mimar, 
apartman mı istiyorsun, han mı istiyorsun, de
niz hamamı mı istiyorsun, !havuz mu istiyorsun 
diye soracaktır. Sistem belli olmadıktan sonra 
plânın tahakkuka imkân olmadığına göre Plân
lama Dairesinin plânları bir lâboratuvar faali
yetini aşamıyacaktır. Bununla beraber tatbik 
şekli her ne olursa olsun, şayet plânlı bir eko
nomi sistemi bahis mevzuu ise bu sistem bizza-
rure müdahaleci olacaktır. Devlet müdahalesi 
olmaksızın plânlı bir iktisattan bahsedilemez. 
Nitekim Devlet Plânlama Teşkilâtı da bu nok
tayı kabul etmiştir. (Plânlama) isimli' broşür
de şu ifadelere rastlıyoruz: «Süratli kalkınma 
bir zaruret olduğuna göre toplum hayatına sis
temli, plânlı bir müdahale gerekmektedir. Böy
le bir müdahaleyi ancak en yüksek otorite olan 
Devlet yapabilir. Devlet sosyal ve iktisadi ha
yata müdahale edecektir. Devletçe tutulacak 
en iyi yol plânlı müdahaledir... Ancak Devlet 
yapacağı işleri toplumun hangi sahasına, ekono
minin Üıangi unsurlarına ve ne dereceye kadar 
müdahale edeceğini önceden hesap etmezse 
menfî neticeler doğabilir.» 

Arkadaşlar sorarım sizlere biz bugünkü 
Koalisyon Hükümetinin bu ifadenin kasdettiği 
mânada müdahaleci bir iktisat siyaseti güdece
ğinden haberdar mıyız? Bu müdahalenin hudut 
ve şümulünün ne olduğunu nerede başlayıp ne
rede biteceğini biliyormuyuz? Hususi sektörde 
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yatırım yapacak iş adamları bunları biliyorlar I 
mı ? Bunlar malûm olmayınca elbette ki piyasada f 
istikrar olmıyacak. Hususi teşebbüs yatırım ya- ; 
pamıyacak ve işsizlik uzayıp gidecektir. Muh
terem arkadaşlar, sistem meselesinin üzerinde 
tekrarj tekrar duruşumun işte asıl sebeplerin
den birisi budur. Sistem belli olmazsa Hüküme
tin iktisat politikasında vuzuh olmaz. Vuzuh 
olmazsa piyasada emniyet ve istikrar teessüs et
mez ve bilnetice yatırım ve iş 'olmaz. Yatırım 
olmayınca da işsizlik devam eder gider. Keza 
sistemin vuzuhla tâyini plân bakımından da son 
derecede mühimdir. Tam bir fikrimiz bulun
mamakla beraber Plânlama Dairesinin «model
ler» metodundan faydalandığını. duymaktayız. 
Bu metot son seneler zarfında içinde bulundu
ğumuz devrenin karakteristiğini teşkil eden 
nevzuhur bir metotdur. Modeller metodu bir 
taraftan kemmî, mikroskopik ve dinamik şekli 
ile teoriyi ve diğer taraftan kısmi regresyon ve 
korelasyon teknikleri ile istatistik! ele almak
ta ve bunların birbirleriyle bağdaşmaları im
kânını sağlamaya gayret etmektedir. Modeller 
metodu sayesinde nazariyat ile tatbikat birbi
rine yaklaştırılmak istenilmektedir. Modelin 
ne olduğuna gelince :Model, bir cemiyetin, me
selâ bir milletin muayyen bir devre zarfındaki 
ekonomik gelişmesinin basit ve fakat kâmil 
olarak rakamlar veçhesinden ifade ve temsili
dir. Bu itibarla modeller metodunun nispî bir 
fayda sağlayabilmesinin ilk ve esas şartı sıh
hatli ihsaî donelerin mevcudiyetidir. Başlıca 
üç model tipi vardır ki, bunlar da sırasiyle: 
Teorik model, tarihî model ve previzyonel mo
del tipleridir. Bu model tiplerinden ikincisi, 
yani tarihî modeller bir kısım iktisatçılar ta
rafından maksada uygun görülmekte ve bu ara
da Amerika'da Hansen ve Samuelson, ingilte
re'de Kaldor, İsveç'te Lundberg ve nihayet 
Holânda'da Tinbergen bunlar arasında bulun
maktadırlar. Bilindiği üzere Tinbergen şimdi 
bizde mütehassıs olarak çalışıyor. Benim bura
da bütün bu mâruzâtımın sebebi, bizzat Tin
bergen'in ifadesiyle şu hususu tebarüz ettir
mektir : «Teorik bir münasebetin sıhhati 
hakkında istatistikçinin ortaya koyduğu ispat 
ve delil daima bir hudut ile mukayettir. Nite
kim mazide doğru olarak ele alman bir müna
sebet, bir müddet sonra ortaya yeni şartların 
çıkması üzerine doğruluğunu kaybedebilir.» | 
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Bu ifadede gösteriyor ki Plânlama Dairesi bir 
lâboratuvar mesaisi sarf etmektedir. Maalesef 
ellerinde sıhhatli istatistik mutalarda yoktur. 
Binaenaleyh, şüphesiz faydalı olmakla beraber, 
gelecek plân meseleyi asla halletmiyecektir. 

Arkadaşlar hatırlarsınız, bundan bir müddet 
evvel Sayın Devlet Vekili Turhan Feyzioğlu, 
memlekette ihsaî mutaların sıhhatsizliğinden, 
istatistik donelerinin eksikliğinden bahsetmek 
suretiyle, acı acı şikâyet etmek suretiyle, İstatistik 
Enstitüsünün biran evvel kurulmasının zarure
tine işaret ediyorlardı. Şimdi Plânlama Teşki
lâtının kullandığı modeller metodu acaba hangi 
mutalara istinadetmektedir. Acaba Plânlama 
Dairesi 'hangi materyellerle çalışıyor? Plânla
ma Dairesinin takibettiği modeller metodu için 
muhakkak surette doğru istatistik donelere ih
tiyaç olduğu ilmen sabittir. Plânlama Dairesi
nin bu meseleyi nasıl çözdüğünü defaatle Dev
let Bakanından rica ettim, sordum. Buna rağ
men, sırası geldiği zaman lâzımgelen izahat ve
rilecektir, dedikleri halde maalesef bugün dahi 
burada Hükümeti temsil eden zevat arasında 
Plânlama Dairesinin işleriyle meşgul olan zatı 
göremiyorum. Her halde onun vekili vardır, ce
vap verir belki. Fethi Çelikbaş: Avrupa'da va
zifede, Müşterek Pazar müzakeresinde... 

Müşterek Pazar deniyor arkadaşlar. Bu mev
zua da temas edip sözlerimi bitireceğim. Çünkü 
benden başka bâzı arkadaşlar da konuşmak is
teyeceklerdir. 

Arkadaşlar; Plânlama Dairesine ait 69 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesi, plânın Türkiye Büyük 
Millet Meclisine getirilip Meclisin reyine sunula
cağını âmirdir. Sayın Hükümet Başkanı, plânın 
Haziran ayı içinde Meclise sevk edileceğini ifade 
ettiler. Plân, uzun mesai sonunda hazırlanacak 
bir şeydir. Bu plân buraya gelecek kabul, ka
bul, ret ret; üzerinde malûmatımız yok... Bu plân 
bu teşriî devrenin sonuna da sâridir. Çünkü plân 
beş seneliktir. Meclis ise üç buçuk senesi kaldı. 

Bir de kısaca Müşterek Pazar mevzuuna te
mas etmek istiyorum. 

Müşterek Pazara girmeli mi, girmemeli mi? 
Bu nokta halledilmemiştir. Bu, o kadar mühim 
bir mevzudur ki, o kadar hayati bir mevzudur ki, 
bunu hiç olmazsa Meclise malûmat kabilinden 
arz etmeleri lâzımdır. Bu mevzuda Odalar Bir
liği ve Vekâletler Müşterek Pazara girip girme
me hususunda bir karar verememişlerdir. Türki-
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ye'nin Müşterek Pazara girip girmemesi husu
sunda fayda mı vardır, mahzur mu vardır? Bun
dan da malûmattar değiliz. 

Sayın Devlet Bakanı Müşterek Pazar müzake
relerine katılıyor. Müşterek Pazarda üç türlü 
âzalık var, asli âzalık, namzet âzalık ve bir de mü
şahit âzalık, biz bunlardan hangisiyle temsil edi
leceğiz, bunu da bilmiyoruz. 

Arkadaşlar, hepinizi hürmetle selâmlarken şu 
ciheti de ifade etmeden 'geçemiyeceğim. Meclis 
olarak yalnız Hükümetin getireceği problemler 
kanunlar üzerinde rey vermek durumda kalmıya-
lım, bu sahada Meclis fonksiyonunu tevsi etmek 
suretiyle kendi dertlerine deva olacak çareleri 
burada bulmalıdır. 

. Ben ilk defa bundan beş ay evvel bu mevzua 
temas etmiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Bunun 
için memleketin iktisadi dâvaları ele alınsın ve 
bunlara, bir deva tarzı bulunsun. Encümen mi 
kuracağız, Şûra mı toplıyacağız, ne yapacaksak 
yapalım. Buna zamimeten şurasını da göz önün
de bulundurmak lâzımdır ki, bu memlekette pro
fesörlerin vazifeleri sadece kürsüye çıkıp ders 
vermek değildir. Coplansınlar ve memleketin ik
tisadi meselelerini tetkik etsinler. Plânlama Dai
resiyle akuple bir çalışma yapsınlar. Bir plân 
geldiği zaman iyi ve öktü tarafları üzerinde uzun-
boylu münakaşalar yapılsın ve bu suretle bir 
netice almaya çalışılsın. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Karan. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) —• 

Aziz arkadaşlarım; bayramdan evvel gündeme 
giren bu mevzu, o günkü Birleşimde tam 8 saat 
görüşüldü. Bu 8 saatlik müzakerede tamamiyle 
Hükümetin yatırım politikası ve bütçesinin ten
kidinden ileri gidilemedi. Sangi mevzu, Hükü
metin yatırım politikasını tenkid etmek ve Hükü
metin bütçe faaliyetlerini ele alarak ona hücum 
etmektir. Muhterem arkadaşlarım, esas mevzu 
bu değildir. Evvelâ mevzuun üzerine eğilmemiz 
lâzımdır. Yatırım bunun bir unsuru ise de kökü 
değildir. 

Esas mevzuumuz, Türkiye'deki işsizlik dâva
sının kökünü bulup bunlar üzerinde münakaşa 
etmektir, milletvekilleri olarak Hükümete ışık 
tutmaktır, bizlerin vazifesi budur, bu yolda mü
nakaşa etmemiz icabeder. 
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Muhterem arkadaşlarım; bizde işsizlik den

diği zaman, kalifiye işçi meselesi mevzuubahis 
değildir; köyde veya şehirde çalışan insanlar ak
la gelmektedir; köylerdeki boş kalan ziraat iş
çisinin, yani çiftçilerin şehirlere doğru akın et
melerinden ve buralarda da iş bulamiyan bu in
sanların işsiz kalmalarından doğan bir meseledir, 
Bizde nüfusumuzun yüzde 70 inin oturduğu köy
deki hayat şartlarının çok bozuk ve geçim im
kânlarının noksan olması köylü vatandaşlarımı* 
zın şehre doğru akımına sebebolmaktadır. 

Bu sebepler içinde şunlar da vardır: Mek
tepler vasıtasiyle kültür köye gidiyor. Nakil im
kânlarının çoğalması dolayısiyle, köy ve şehirle
rin temas imkânlarını kuvvetlendiriyor. Bu im
kânların çoğalmasından köyün ağası geçinen, 
köyde refah içinde yaşıyan insanlar, şehre gel
miş, köyünde daha dar seviyede yaşıyan, hamal
lık yapan, odacılık yapan hemşehrilerini kendi
sinden daha üstün hayat şartları içerisinde gör
meye başlamıştır. Bu hal devam ettikçe vatan
daş köyden şehre gelerek iş aramak istiyecek 
ve köyden şehre doğru akın edecektir. Köyden 
şehre doğru olan akınlar şehirlerimizin etrafın
da birtakım gecekonduların doğmasına sebeb
olmaktadır. Bu suretle de işsizlik dâvası, işsizlik 
problemi büyümektedir. O halde, dâvanın başı 
olarak köyden şehre akını durdurmak birinci 
problemimiz olmalıdır, kanaatindeyim. Köyden 
şehre doğru akını durdurmak için, Hükümetin 
alması icabeden tedbirler vardır. Bugün, köy
lerimizde hayat şartları çok kötüdür, fecidir. 
Çünkü, bugün köylümüzün mahsulü para etme
mekte ve yalnız karın tokluğuna çalışmaktadır. 
Bugün köylerimizin ve bütün memleketimizin 
ana mahsulü olan buğday, dünya piyasasında 
hiçbir yerde bizimki kadar ucuz satılmamakta
dır. Türkiye'de müstahsilimiz, çiftçi hasadettiği 
buğdayı götürüp sattığı zaman kendi geçimini 
temin edemez ve hayat şartını tanzim edemezse 
buğdayını ucuz fiyatla satarsa, elbette ki, o çiftçi 
köyde barınamıyacak ve şehre gelecektir. 

Şehirlerde istediğiniz kadar yatırım yapın; 
fabrika kurum, baraj yapın, amele yevmiyesi yük
seldikçe köyden de şehirlere o kadar akın ola
caktır. 

Onun için Hükümetin, evvelâ zirai mahsulle
rimizin verimini artırmak hususunda ne yapıp 
yapıp bir iktisadi politika tatbiki ile köylünün 
mahsulünü değerlendirerek onu, köye bağlama-
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lıdır. Biz, köylümüzü toprağına ve köyüne bağ- I 
lamadıkça ve onu mecbur bırakmadıkça, o top
rağını bırakıp başka tarafa gitmez. Fakat, buna 
mecbur bırakıldığındandır ki, akın akın şehir
lere göç edecek, buralarda kendisine amelelik 
arıyacak ve bundan dolayıdır ki, bir işsizlik 
problemi önümüze serilmiş bulunacaktır. 

Arkadaşlarım; dünya piyasasında buğday fi
yatlarının 100 kuruşun üstünde olması karşısın
da, bizim buğday fiyatlarımız 60 kuruştur. Buğ
daya 60 kuruş üzerinden fiyat verirsek, çiftçi tabi-
atiyle buğdayı 60 kuruştan satacaktır. Çiftçi zaten 
borç içindedir. Mahsulünü aldığı zaman borçla
rını ödeme durumuna geçecek ve ancak bunu ! 
karşılıyabilecektir. Beri tarafta bu mahsulleri 
birtakım sermayedarlar toplıyacak ve yine Türk 
milleti buna 80 - 90 kuruş ödiyecektir. Arada yi
ne çiftçi üzülecek, borçlarını ödiyemiyecek hale 
gelecek, mahsulü azalacak ve böylece de bir iş
sizlik problemi doğacaktır. 

İşsizliği artıran tipik bir misal, Hükümetin 
pancar ve şeker politikasıdır. Arkadaşlarım, 
Hükümetin şeker ve pancar politikası, Türkiye'
de 700 000 dönümlük pancarın az ekilmesine-
sebebiyet vermiştir. 700 000 dönümlük pancarın 
az ekilmesi demek; bir dönümlük pancarı işletmek 
için 20 ameleye ihtiyaç olduğuna göre, 1 400 000 
iş gününün boş kalması demektir. 

Memlekette zirai istihsali artıralım derken, 
pancar istihsalinin azalması, görülüyor ki, işsiz
lik dâvasına tesir "etmektedir. İstatistiklere ba
kıyoruz; Şubat ayında îş ve îşçi Bulma Kuru
muna müracaat eden işçi adedi 9 bin iken, 
Mart ayında bu aded 17 bine çıkmıştır. Bu işçi 
belki de ziraat işçisidir. Köyde iş bulamamış, 
şehire gelmiş ve iş aramıştır. Mart, Nisan ve 
Mayıs ayları pancar amelesinin iş bulduğu, 
arandığı aylardır. Memleketimizde 700 bin dö
nümlük pancar arazisinin ekilmemesi işsizliğe 
tesir etmiştir. O halde Hükümet olarak istihsali 
artıralım, zirai istihsali artırmak ana dâvamız 
derken, istihsali kısacak şekilde tedbirler al
mamız hiçbir zaman doğru değildir. Memlekette 
şeker istihlâki azdır istihsali de istihlâke ayar
lamak lâzımdır, düşüncesinde olmak yersizdir. 
Eski hükümetlerin bıraktığı bu fikri bu Hükü
metin savunmasını ben hiçbir zaman tasvibet-
miyorum. 

Arkadaşlar; belki Hükümet bu mevzu üzeri-
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ne eğilecektir. Eğilecektir ama, 'bir an evvel 
eğilmesini temenni ediyoruz. 

Bizim memleketimizde zirai istihsali artır
makla kalkınacağımıza inanmaktayım. Yatırım
lar denirken çeşitli yatırımlar akla gelir, bunu 
başka mevzularda da düşünmek lâzımdır. Ev
velâ Hükümet zirai yatırımları ele almalıdır. 
Zirai yatırımları kuvvetlendirerek köylüyü de 
köye bağladıktan sonra, diğer yatırımlara ge
çilmesi lâzımdır. Köylü köyüne bağlanmadık
ça, bu dâva halledilememiş demektir. Bir de 
orman içindeki köyler vardır. Orman köyleri 
hakkında da Hükümetin bir faaliyetini müşa
hede etmedik. Bu hususu da Hükümetten bek
lemeye elbette ki hakkımız vardır. Mavi küf 
hastalığı çıkalıberi tütün mevzuunda da faali
yet az idi. Fakat hastalık münasebetiyle, bâzı 
tedbirlerin alındığına ve memleketimizde tütü
nün para ettiğine şahidolduk. Bu şekilde diğer 
mühim mahsullerimizin de geliştirilmesi ve de
ğerlendirilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlar, Hükümete bu kadar çullanırken 
şu cihet de var ki, daima işi başkasından bek
lemek ve güvenmek bizim işimiz olmamalıdır, 
Zaten çeşitli siyasi münakaşalardan, iktisadi 
ve içtimai münakaşalara -eğilmek fırsatını bula
madık ki... Bir işçi yürüyüşü olmasaydı, bu 
mevzuu Meclise getirip belki de görüşemiyecek-
tik. Onun için, bundan sonra Yüksek Meclisin 
bu gibi mevzular üzerine eğilmesini istirham 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alican. 
EKREM ALİCAN (Sakarya) — Çok muh

terem arkadaşlarım; benden evvel konuşmuş 
olan arkadaşım «burada işsizlik mevzuu müza
kere edilmektedir, şu ana kadar konuşmuş olan 
arkadaşlar yatırımlar üzerinde durdular; işsiz
lik mevzuunun yatırımlarla alâkası yoktur» 
buyurdular. Bendeniz bu mütalâanın mânasını 
anlıyamadım. Acaba bu memlekette yatırımlar 
kifayetsiz olursa, durursa, işsizlik doğmaz mil . 
Yoksa, işsizliğin esas sebeplerini ararken, iş
sizliği asıl doğuracak olan ekonomik faaliyetle
rin kifayetsizliğine temas etmemek mi icabeder? 
Filvaki, arkadaşım konuşmasını bitirirken, ya
tırımlar mevzuuna temas etmek suretiyle baş
langıçta yatırımlara ehemmiyet vermez gözü
kürken kendileri de aynı noktaya ehemmiyet 
vermiş oldular. Bu itibarla peşinen arz etmek 
isterim ki, biz Yem Türkiye Partisi Meclis 

- 3 3 4 -



M. Meclisi B : 90 
Grupu olarak işsizlik meselesinin temelini, hu
susi sektörde ve âmme sektöründeki yatırım ki
fayetsizliğinde bulmaktayız. Meseleleri iğlâk et
memek lâzım. İşsizlik mevzuu müzakere edilir
ken, yatırım meselesinin de münakaşa mevzuu 
yapılmasından daha tabiî bir şey olamaz. Tür
kiye'de işsizlik mevzuu görüşülürken Alman
ya'ya 11 bin işçi sevk ediyoruz, binaenaleyh, 
Türk ekonomisinin tam mazbut istikamette iş
lemektedir şeklinde mütalâa beyan etmekle me
seleyi geçiştiremeyiz. Kanaatimizce Türkiye'de 
işsizlik mevzuu müzakere, münakaşa edilirken 
asıl temel mesele yatırımlar mevzuudur Yatı
rımlar meselesinde de Hükümetle muayyen mu- • 
tabakatlara varılmak mecburidir. Bu itibarla, 
bendeniz bu konuşmamada da sözlerimi daha 
ziyade bu 'istikamete tevcih edeceğim. 

Bir defa, işsizlik var mı, yok mu? Hükü
metle bu mevzuda dahi anlaşamamaktayız. 
Hükümet, geçen defaki müzakereler sırasında, 
benim iş ve îşçi Bulma Kurumuna mütaallik 
rakamlar üzerindeki sözlerim dolayısiyle, «Si
gortalı işçiler adedleri artmaktadır, Alican ra
kamları yanlış ifade etmektedir, binaenaleyh, 
Türkiye'de işsizlik problemi, bugüne kadar ola
na nazaran ileri derecede değildir» buyurdu
lar. Evvelâ burada mutabakat tesis etmek lâ
zım. 

Biz, Türkiye'de işsizlik mevzuunun her gün 
biraz daha artmakta olduğu kanaatindeyiz. Ne 
kadar rakam kifayetsizliği olursa olsun, Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak, Türkiye'
de işsizlik mevzuunun her gün biraz daha ilerle
mekte olduğunu teshit etmiş bulunmaktayız. Bu 
mevzua Hükümetin dikkatini çekerken de, yatı
rım meselesinin mutlak surette bahis mevzuu 
olacağı şüphesizdir. 

Sizlere bendeniz de bir iki rakam vermek is
terim. İş ve İşçi Bulma Kurumu, 1961 Aralık 
ayından itibaren aşağı - yukarı yarım milyona 
yakm işçi çalıştıran 4 000 aded iş yerinde tet
kikler yaptırmakta ve kullanılan işçi bakımın
dan bir takım rakamlar tesbit etmektedir. Bu 
rakamlar, bugünkü kifayetsizliği bir tarafa, bi
ze bir fikir verirler zannederim. Meselâ, 1961 
Kasım, Aralık, 1962 Ocak ve Şubat aylarında, 
bu 4 bin iş yerinde çalışanların durumu şöyle 
inkişaf ediyor : 

Kasım 1961, 440 350 işçi çalışıyor, Aralık 
1961, 438 680 işçi çalışıyor, Ocak 1962, 413 600 
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işçi çalışıyor, Şubat 1962, 421 955 işçi çalışıyor. 
Yani çalışmaların adedinde, bu 4 bin iş yerinde, 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun tesbit ettiği ra
kamlara göre, bir gerileme mevcut. Bunun ya
nında elimizde ayrılan ve işe alınanların rakam
ları da var. Bu dört ay içerisinde 64 618 işçi ay
rılmış, 48 779 işçi işe alınmıştır. Demek ki, ayrı
lanların adedi de fazla. Bu rakamlar bizim ken
dimizin tesbit ettiğimiz rakamlar değildir. İş ve 
İşçi Bulma Kurumunun yani, kendi idarelerin-
deki bir kurumun tesbit ettiği rakamlardır. Mev
simlik işçi çalıştıran müesseselerle, devamlı iş
çi çalıştıran müesseseler arasında mukayese yap
mak imkânımız da mevcuttur. Devamlı işçi ça
lıştıran imalât sanayiinde de durum aşağı - yu
karı aynıdır. Bu sanayide dört ay içerisinde, ya
ni, Kasım 1961 den Şubat 1962 ye, kadar işten 
ayrılanlar 42 361 işçi, işe almanlar ise, 31 007 iş
çidir. Gene bu sanayide Kasım ayında çalışan
lar adedi 215 875, Aralık ayında 209 879, Ocak 
1962 de 196 703 ve Şubat 1962 de 200 806 dır. Şu 
hale göre, bu memlekette, hareketli bir iktisadi 
politika takibedilmiş olaydı, çalışanların adedi 
mütemadiyen artması icabederken, bu adedler-
de devamlı bir gerileme müşahade edilmektedir. 

Yalnız bir nokta memnuniyetimizi mucibol-
maktadır. O da Şubat 1962 den itibaren istih
damda nisbî artış istikametleri belirmeye başla
mış olmasıdır. Bu hususu da burada tesbit et
mek lâzımdır. Hiçbirimiz burada mutlaka bizim 
iddialarımız doğrudur, diye burada müzakere 
veya münakaşa yapmıyoruz. (Bravo sesleri) Hâ
diselerin objektif değerlerini vermek suretiy
le; biz muhalefet, kendileri iktidar ola
rak; Hükümetle birlikte memleketin meseleleri
ne deva aramaktayız. (Bravo sesleri) Onun için 
bu nokta şayanı memnuniyettir. Faraza 4 ayın 
vasatilerini alırsak gerileme mevcuttur. Fakat 
Şubat ayından itibaren gerek ayrılanlar adedin
deki azalma, gerekse işe alınanların artması ba
kımından bir ilerleme mevcuttur. Demek ki, ya
tırım politikasını nizama sokabilecek olursak, 
bu mevzuda eski rakamlara bir an ulaşmak ve 
daha da ileri adımlar atmak mümkün olur. 

Geçen defa yapılan müzakereler sırasında, 
bilhassa Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın bu kür
süden, bana cevap mahiyetinde serd ettiği mü
talâaları da cevaplandırmak istemekteyim. 

Arkadaşımız evvelâ yanlış bir hareket hattı 
takibetti. 1960 yılında bendenizin Maliye Vekili 
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olduğum, bugünkü Maliye Vekili arkadaşımızın 
Devlet Vekili olduğu sırada çıkarılmış olan 72 
sayılı Kanunun esbabı mucibe lâyihasını okumak
la söze başladı. Bunun mânasını anlıyamadım. 
«Yatırımlar, 'mevzuumuzu alâkadar etmez» diyen 
arkadaşımızın dikkatini çekerim. 72 sayılı Ka
nunun esbabı mucibe lâyihasının mevzuumuzla 
alâkası acaba nedir? Gerekçe okundu. Gerekçenin 
gayet kuvvetli yazılmış olduğunu söylediler, ben 
de kendilerine iştirak ederim, dediler. Türk eko
nomisinin 1950 den bu yana geçirdiği istihaleler 
(hakkında o günkü fikirlerimiz ne ise, bugünkü fi- I 
kirlerimiz de odur. O gerekçede ifade ettiğimiz 
fikirleri bu seneki bütçe müzakerelerinde de aynen 
müdafaa ettik. Bugün de aynı fikirlerin müdafa
asını yapmaktayız. Bu itibarla, arkadaşımın bu 
köhnemiş metoda başvurmasını, bendeniz bugün
kü Meclis müzakere usulleri bakımından, uygun 
bir hareket olarak mütalâa etmiyorum. Eğer şah
siyata girişecek olursak öyle zannediyorum ki, bu 
mevzuda biz, çok daha fazla vesileler bulma im
kânına sahibiz. Ama biz karar verdik, şahsiyatla 
meşgul olmıyacağız, mazinin kötü usullerini bir 
daha ihya etmiyeceğiz. Meseleleri müşterek mü
zakere etmeyi öğreneceğiz. Bu itibarla, Hüküme
tin bu istikametteki hareket hattını tasvibetme-
diğimi açıkça ifade etmek isterim. 

Arkadaşım eskiye rücu etmek suretiyle bir 
netice almak arzusundadır. Demek ister ki, «72 
sayılı Kanunla yatırımlar durdurulmuştur. Tabi-
atiyle bu durdurmanın mesulü o zamanki Maliye 
Bakanıdır. Ekrem Alican, sen bugün Hükümeti 
tenkid ediyorsun ama 1960 yılında yatırımları 
durdurdun.» 

Asla böyle bir hareket bahis mevzuu olmamış
tır. Yatırımları durdurdun diyen arkadaş buraya 
çıkar, rakam verir. Ben kendisine, 1960 yılında 
yatırımların teminat altına alındığını ve Türki
ye'de ileri derecede yatırım yapıldığını ifade ede
ceğim. Yatırımların durdurulması demek, o yıl 
yatırım seviyesinin düşmesi demektir. 

Buyurun size rakamlar: 1962 yılı bütçe gerek
çesinden; Türkiye'de gayrisâfi millî hâsıla 1956 
da 24 milyar, 1957 de 30 milyar, 1968 de 38 mil
yar, 1959 da 47 milyar, 1960 ta 52 milyar. Demek 
ki, 1960 yılında gayrisâfi millî hâsılada bir düş
me değil bir ilerleme meydana gelmiştir. («1961 
de» sesleri) Güzel, 1961 de mesuliyet almadığımı 
zannediyorum. (Mukayase için sesleri) I 
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OOŞKUN KIECA (istanbul) — 1960 ta yatı

rımları durdurmak 1961 e tesir eder. 
•EKREM ALİCAN (Devamla) — Gelelim ya

tırım rakamlarına; gayrisâfi millî hâsılaya yatı
rım nis'betleri ve yatırım miktarları: 1956 da 3 
milyar 304 milyon, 1957 de 4 milyar, 19<58 de 5 
milyar, 1959 da 5 milyar 746 milyon, 1960 ta 8 
milyar 728 milyon. 

Nisbetler: Gayrisâfi millî hâsılaya 1956 da 
13,5, 1957 de 13,2, 1958 de 13,4, 1959 da 15,8, 
1960 ta 16,7... 

ıŞu hale göre, 1960 yılında, alınan tedbirler, 
yatırımların teminata alınmasını sağlamışlardır. 
Şimdi, alman tedbirlere gelelim; bu tedbirler 
alınırken, elimizde 15 milyar tutarında yatırım 
projeleri vardı. Bunların 7,5 milyar tutarındaki 
840 küsuruna devam dedik. Yani, bu yatırımlar, 
devam edecektir. Bu 7,5 milyar liralık yatırım 
projelerinin dışında, 3 milyar 800 milyon lira 
tutarındaki yatırım projelerinden bir kısmı da, 
bir yandan devam edecek, bir kısmı tetkik edilip, 
tehiri icabederse tehir edilecekti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben Hükümete 
diyorum ki, itiraz edenlerden de rica ediyorum, 
hâdiseleri tetkik ederken, tahlil ederken, objektif 
kıstaslardan uzaklaşmamak lâzımdır. Bizim o 
zaman üç ayda yaptığımız şey, bugün Devlet 
Plânlama Dairesinin 1962 geçiş programı diye 
yaptığı işin aynı idi. Hepimizin eline 1962 ge
çiş programı adı altında bir broşür vermişler, bu 
geçiş programının lâyıkiyle tatbik edilmediğinden 
şikâyet etmekteyiz. Şu geçiş programının, şüp
hesiz programla ilgisi yoktur. Doğrudan doğ
ruya elde mevcut yatırım projelerinin bir liste-
sidir. Açın sayfaları göreceksiniz. Falan umum 
müdürlükteki yatırım projelerinin listesi, filân 
umum müdürlükteki yatırım projelerinin listesi. 
Bu, bizim yatırım stratejimizi, memleketimizin 
geri kalmış kısımlarını kalkındırıcı istikametler-
deki hedefleri ve sair maksatları temin eden bir 
vesika değildir. Mevcut yatırım projelerinden 
1962 de tahakkuk ettirilmesi mümkün telâkki 
edilen 490 adedinin, sıraya konmuş şeklidir. Eli
mizde bunlar dışında çok daha fazla projelerimiz 
vardır. Ama Hükümet 1962 yılı malî imkânları
mız bunları tahakkuk ettirmeye müsaittir, demiş, 
hu yıl için bu kadarla iktifa etmiştir. Biz de bu
nu aynen kabul ediyoruz. Bu listenin 1962 yılı 
harcamaları yekûnu bir milyar beşyüzseksen kü
sur milyon liradır. Biz de 1960 yılında 7,5 mil-
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yar lira tutarındaki 800 küsur projeye devam de
miş ve Türkiye'de 1960 yılında, en ileri kıymet
te ve en ileri rakam halinde yatırım neticesi1 al
mışız. 

Bu itibarla bendeniz Sayın Feyzioğlu arka
daşımın bu mevzua bu şekilde temas etmesini, 
partilerarası meydana getirmeye çalıştığımız 
hakikaten samimî/ ciddî ve demagojiden uzak 
mücadele ve murakabe havasına uygun bulma
dım. Bu usulleri terk etmek lâzımdır arkadaş
lar. 

Bu çeşit müzakereler yeni başlamakta oldu
ğu için, bir noktaya daha temas etmek isterim. 
Muhalefet olarak 'bu kürsüden yaptığımız be
yanların radyo idaresince İktidar beyanları ile 
eşit muameleye tâbi tutulmaları icabeder. Bize 
verilen cevaplar günlük tefrikalar halinde rad
yodan okunduğuna göre, Hükümetin bu husu
sa bilhassa dikkatini çekerim. Mademki muha
lefet iktidar görüşleri Mecliste çatışmaktadır, 
sadece kendi görüşlerini radyoya vermek yolu
nu biz maziye karışmış bir usul olarak görmek
teyiz. Fakat son müzakereler maalesef eski te
mayülü 'ortaya çıkarır bir durum yarattı, işin 
başlangıcında ve temellerini atmakta olduğu
muza göre, Hükümetten bilhassa rica ediyo
rum, iktidarla muhalefet arasında radyo neş
riyatı bakımından farklı muamelelerden vaz
geçsinler. (Sağdan brova sesleri) Bu sözlerimin 
mevzu ile alâkasını göremiyen arkadaşım beni 
bu cevabı vermeye mecbur eden konuşma ya
pılırken de aynı hassasiyeti göstermiş olaydı 
şüp'hesiz ben de bu konuşmayı yapmak lüzu
munu hissetmezdim. Bu itibarla müzakere mev
zuu olan, mesele ile alkâası olmıyan bu çeşit 
konuşmalar bu kürsüden yapılırsa, elbette o ko
nuşmalar dolayısiyle, ilgili arkadaş gelecek ce
vabını verecektir. Bundan sonraki hareket hattı-
mız da bu olacaktır. Bendeniz mebus arkadaşla
rımdan rica ediyorum, müdahaleden vazgeçsin
ler, eğer devam edeceklerse elbette hakkımızı 
kullanacağız. (Sağdan alkışlar) 

Şimdi meselenin esasına gelelim: Hükümet 
bize cevaplar verdi. «Yatırım politikasını ih
mal etmedik, iktisadi hayatı «hareketli bir şek
le sokmak için Hükümet olarak: çeşitli tedbirler 
aldık.»1 deldiler. Bayramda, Sayın Maliye Baka
nı, Bayram Gazetesine bir beyanat vererek, bu
rada söylenen tedbirleri ayrıca izah etti. Hükü
met şöyle der : «Memur maaşlarına % 15 zam-
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mı yapmamak suretiyle yatırımlara ehemmiyet' 
verdim.»1 Bu fikirlerinde mutabık olduğumuzu, 
% 15 zamlara mütaallik kanun görüşülürken 
ifade etmiştik. İsabetli bir hareket olmuştur. 
Hükümeti b'iz de *bu mevzuda desteklemiştik. 
Hükümetin, bundan sonra da bu çeşit tedbirleri 
olursa, bunları da desteklemeye amadeyiz. Sa
nayi ve ticaret sektörlerine kredi imkânları sağ
ladıklarından bahsediyorlar. Bu çeşit mütefer
rik tedbirler şüp'hesiz alınmaktadır. Yalnız tat
bikatı müspet ^olmamaktadır. Çünkü kredi 
hacmimizde son 61 ve 62 yıllarında eski yıllara 
nazaran gerilemeler vardır. Son yıllarda Türki
ye'de kredi hacmi mütemadiyen yükselirken, 
batta enflâsyonist istikamette fazla miktarda 
yükselirken, son zamanlarda gerilemeler müşa
hede edilmeye başlanmıştır. Bu itibarla kendi
leri ile temel görüş ihtilâflarımızdan birisi bu
dur. Para ve kredi politikalarında daha geniş 
hareket etmelerini daima müdafaa ediyoruz. 
Bugün de müdafaa eder vaziyetteyiz. Rakam
larla sizlere durumu ifade edeceğim. Türki
ye'nin 1953 yılından bu yana, bâzı yıllar müs
tesna kredi hacimleri şöyle gelişmektedir. 

1950 yılında 3 milyar 400 küsur milyon, 
1956 yılında 5 milyar, 
1958 yılında 8 milyar 600 küsur milyon, 
1959 yılında 9 milyar 427 milyon, 
1960 yılında 9 milyar 522 mily'oıı. 
1962 yılının 2 nci ayında 9 milyar 172 mil

yondur. Yâni son iki tarih arasında 350 milyon 
liralık bir gerileme vardır. 

Eski yıllarda muazzam artışlar vardı. Bu 
enflâsyonist bir siyasetin neticesi idi. Bu fi
kirde de mutabıkız. Yalnız bugünkü kredi po
litikasında bir gerileme bir kabuğuna çekilme 
vardır. Bizim kanaatimizce, bu, bugün için tat
bik edilecek bir politika değildir. Muntazam 
artışlar, enflâsyonist olmamak kaydiyle munta
zam artışlar, ekonominin muntazam gelişmesi
nin ifadesinden başka bir şey değildir. Bu 
mevzuda tedbir almaları icabeder. Kredi geri
lemelerini önleme'k mecburiyetindeyiz arkadaş
lar. 

Para ve kredi politikasının, işsizliğe ve ya
tırımların 'gelişmesine tabiatiyle büyük tesirleri 
mevcuttur. Bu itibarla' para hacmi mevzuunda 
da biliyorsunuz, bütçe müzakerelerinde de mü
nakaşa ettik, ıSaym Maliye Vekiliyle aynı fikir
de değiliz. Orada da kendileri fazla mutfıafaza-

— 3 3 7 -



M. Meclisi B : 90 
kâr davranma'k'tadırlar, para h'acmmm artma
sından fazlasiyle ürkmektedirler. Biz burada da 
prensibimizi açıkça ifade etmekten çekinmiyo
ruz. Geri kalmış bir memleketiz. Millî hasılanın 
hiç olmazsa kalkınma hızı diye tesbit ettikleri 
nisbetin binde bir iki puvan üstünde para bac
ınında yıllık artışlar meydana geldiği takdirde, 
bu memleket ekonomisinde zararlı neticeler doğ
maz. Bizim kanaatimiz budur, biz kanaatimizi 
ifade ediyoruz. 50 milyar liralık millî hâsılamız 
vardır, % 7 nisbetinde kalkınma hızı sağhyaea-
ğız, diyoruz. Bunun binde bir iki puvan üstün
de meselâ % 10 nisbetinde Türkiye'nin iştira gü
cünü çoğaltacak olursak memleket ekonomisi za
rar görmez. Türkiye'nin millî hâsılası elli mimar
dır, bunun binde onu beşyüz milyon lira nis
betinde bir emisyon ( «beş milyar tutar» sesleri) 
zararlı neticeler doğurmaz. 

% 1 nisbetinde, yani, 50 milyarlık millî hâ
sılada 500 milyonluk bir emisyon artışı olabilir 
diyoruz. Nitekim 1950 ile 1954 arasında, hakika
ten enflâsyondan uzak Türk ekonomi devresin
de, bu nisbette emisyon artışları olmuş fakat enf-
lâsyonist tesirler ortaya çıkmamıştır. 1954 ten 
sonra enflâsyonist tesirlerin ortaya çıkmasınla 
emisyon hacmmdaki artış nisbetinin çok yüksek 
oluşunun tesirleri büyük olmuştur. 

Bugünkü durum muvacehesinde görüşlerimizi 
ifade ediyor ve Hükümetin bugüne kadar olduğu 
ıgibi, muhafazakâr bir tutum içerisinde bulunma
masında, Türk ekonomisi bakımından fayda mü
lâhaza ediyoruz. Kredi politikasında da genleş
meler sağlanmalıdır. Bunun esaslarını tesbit için 
şüphesiz Hükümete düşen birtakım ciddî çalış
malara ihtiyaç vardır. Zirai krediler mevzuu, sı
nai krediler mevzuu, yatırım kredileri mevzuu 
gibi. Bütün bu mevzuların yenibaştan tanzimi 
hattâ bu mevzular için birtakım yeni müesseseler 
kurulması lüzumu aşikârdır. Hükümet, belki he
nüz lüzumlu zamanı bulamadı, ama biz bu vesi
leyle bir defa daha kendilerinin dikkatlerini çe
kiyoruz. Bu mevzularda biraz daha dikkatli dav-
ranılacak olunursa, zannediyorum ekonomik ba
yata hareket vermek bakımından ileri adımlar at
mak imkânı hâsıl olacaktır. Hükümet işte verdi
leri tecil ettim, vergi taksitlerini üçe çıkardım 
diyor, bunlar müspet hareketlerdir, fakat netice
ye, fakat katî neticeye müessir hareketler 
değildir. Esas dâva; yatırım politikasını 
hızlandırmak davasıdır. Bizim meseleyi ba-
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site icra etmek suretiyle kanaatimiz bu
dur. Ufak tefek tedbirler ortaya atılır, ama 
esasta mutabakata varmamız icabeder. Esas poli
tikayı tesbit edip anlaşacak olursak meseleyi da
ha iyi hal şekline bağlamış oluruz. 

Bir de arkadaşım, «tşte büyük muvaffakiyet
lerimizin birisi : Bu yılın pancar bedellerini ta
rihimizde görülmiyen; erken müddetler içerisinde 
ödemek imkânına kavuştuk.» buyurdular. Bende
niz bunu, bu kadar ehemmiyetli bir mesele telâk
ki etmemekteyim. Zira, 1961 yılında ödenen pan
car bedeli, 665 mityon 892 bin 651 liradır. Yani 
1960 pancar mahsulünün, 1961 yılında ödenen 
bedeli 665 milyon 892 bin 651 liradır. 

1961 yılının pancar mahsulünün 1962 yılında 
ödenen bedeli ise 356 milyon liradır. 

Pancar istihsali % 50 nisbetinde düşerse, öde
necek bedeller % 50 nisbetinde azalırsa elbette ki 
bu bedelleri ödemek imkânı daha kolay ve daha 
kısa zamanda olur. Bunun bir muvaffakiyet ola
rak ortaya atılmasını, bendeniz, hakikaten ciddî 
müzakere anlayışiyle kabili telif bulamadım. 
(Sağdan, alkışlar.) 

Arkadaşlar, 1960 yılmda Türkiye'de 201 İrin 
hektar arazide pancar ekimi yapılmıştır. Buna 
mukabil 1961 yılında ise 130 bin hektar arazide 
pancar ekilmiştir. 1960 ta 4 milyar 384 bin ton 
pancar istihsal, edilmiştir. 1961 de 2 milyar 887 
bin ton pancar istihsal edilmiştir. 1960 senesinde 
281 bin çiftçi pancar ekmiştir, 1961 de 206 bin 
çiftçi pancar ekmiştir. 

Binaenaleyh, bu hususiyetleri dikkate alma
dan arkadaşımın 650 milyon lira ödemek için 
geçecek zamanla, 350 milyon lirayı ödemek 
için geçecek zamanı kürsüye getirip işsizliğe 
karşı bir delil diye ortaya koyması meselenin 
esası ile kabili telif olamaz, bu hususa da dik
katinizi çekmek isterim. Yine dikkatinizi çek-
mök istediğim bir husus vardır, o da; Sayın 
Maliye Bakam der ki ; bu memlekette beş se
ne pancar bedelini almamış çiftçilerimiz ol
muştur. Yani bu yıl pancarı teslim edecek
siniz, Şeker Şirketinden, 1967 yılında bede
lini alacaksınız. Böyle bir hâdise Türk tari
hinde görülmemiştir. Arkadaşımız demedim 
diyor, arzu ederlerse l'ben kendisine gazeteden 
kendi yazılı beyanlarını keser okurum. Bu şe
kilde bir şey olmamıştır. Pancar müstahsili 
olarak bendeniz de biliyorum, pancar bedelleri, 
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Kon şeker sanayii gelişmesinden önce daha er
ken ödenirdi. 4 şeker fabrikamız vardı, istih
sal edilen şeker dahilî ishihlâkte kullanılırdı. 
Zarar bahis mevzuu değildi. Pancarı teslim 
eden müstahsil, muhasebe işleri için 'âzım 
olan 1,5 ay içinde, pancar bedellerini rahatça 
alırdı. Pancar bedellerinin ödenmesindeki ge
cikmeler, şeker sanayiinin 15 fabrikaya çıkma-
isından sonra meydana gelmiştir. Şeker pan
carı istihsalinin, Türk pancar istihsalinde re
kor seviyeye ulaştığı yıldır 1960 yılı. 643 bin 
ton şeker istihsal edilmiştir. Bu yıl ise 430 
bin ton istihsal edilmiş ve pancar fiyatları da 
ayrıca düşmüştür. Dahilî istihlâk dışında elde 
edilen şekerleri ihıacetmek mecburiyeti hâsıl 
olmuştur, ihracatta, her kilo şekerde, 120 ku
ruş zararı karşılamak mecburiyeti hâsıl ol
muştur. Şeker sanayiinin maddi imkânları nıü-
saidolmadığı için, aradaki farkı doğrudan doğ
ruya Hazinenin tedariki ieabetmiştir. Tabia-
tiylo bu 'mecburiyetler muvacehesinde pancar 
bedellerinin ödenmesi zamanla, gecikmiştir. 
Bu gecikme... 

MUSTAFA KEMAL KAKAN (Amasya) — 
1958 ve İ959 u niçin söylemiyorsun? 

BAŞKAN — Beyefendi, siz konuştuğunuz 
zaman kimse sözünüzü kesmemişti. Rica ede
rim, hatibin sözünü kesmeyin. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Bu kadar 
basit meselelerle Türk ekonomisinin hareket 
halinde olduğunu ispat etmeye kalkarsanız, 
sokağa çıktığınız zaman yanılmış olduğunuzu 
anlarsınız. Çünkü önünüzü çeşitli işsizler ke
secektir. (Sağdan alkışlar) Meselelerimizi mü
nakaşa ederken bu çeşit tatmin etmiyecek de
lillerle kimseyi aldatmıyalım diyorum. Her 
kilo şekerden 120 kuruş zarar ediliyor. Şeker 
sanayiini en çok ten'kid edenlerden biri ben-
denizim. Açın 1957 bütçesi zabıtlarını, ben-
ıdeniz tenkid ettim. Ama bu hâdisede, Hükü
metin bunu delil olarak göstermesi haksızdır, 
diyorum. Tasavvur edin, 3960 yılı 643 bin 
ton şeker istihsal edilmiş. 343 bin tonu dahilî 
istihlâk için kâfi. Geri kalan 300 bin tonun 
her kilosunun ihracında 120 kuruş zarar ede
ceksiniz. Şüphesiz bu pancar bedellerini öder
ken biraz zaman geçecektir. Ama geçen zaman 
ne kadardır? 2 - 3 aydır. Temmuz ayında umu
miyetle pancar bedelleri müstahsıla her zaman 
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ödenmiştir. En çok geriye kalan yıl, 1961 yı
lıdır. Yani şu 643 bin ton şeker istihsal edil
diği yıldır. O da Temmuz ayında bitmiştir. 
Hiçbir zaman ertesi yıla aksetmemiştir. Yani 
ertesi mahsul yılıyla tedahül etmemiştir. Bu 
sene de Mayıs ayında bitmiştir. Nisan demek
tedirler, fakat ben bu defa Adapazarı'na git
tiğimde, Adapazarı Şeker Fabrikası Mayısın 
başında son tediyenin yapıldığını, söyledi. Bu 
itibarla, pancar bedellerin'I iki ay evvel öde
dim, Türk ekonomisini harekete getirdim id
diası*, 'bence bu müzakerelerle pek alâkalı bir 
şey değildir. 

1962 malî yılının ilk iki ayında 850 milyon 
lira kadar yatırım masrafları ita emrine bağ
lanmıştır buyuruyor arkadaşlarımız. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Ben öyle bir şey 
söylemedim. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Bakan ar
kadaşınız sizi tekzip ediyor, Şefik Bey söyle
dim divor. Siz hayır diyorsunuz. (Sağdan, gü
lüşmeler) 

EMÎN PAKSÜT (Devamla) — îta emri, ita 
emri ' 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Yatırım 
olarak yapılan birtakım işler dolayısiyle tanzim 
edilmiş ita emirleri; bir masrafın bir yere har
canmasını emreder. Şimdi gönlüm istiyor ha
kikaten Mart ve Nisan aylarında bu kadar ya
tırım yapılmış olmasına, fakat ita emrine bağ
lanmıştır diyor arkadaşım. Tediye edilmemiş, 
bu bir. 

İkincisi; 1962 yılma ait değildir. 
1961 yılında yapılmış olan işlerden müte

vellit ita emirleridir. Temenni ediyorum ki ; 
hakikaten bu miktarlarda yatırım yapılmış ol
sun. Fakat Mart ayında 750 küsur milyon, 
Nisan ayında yüz küsur milyon diyor arkada
şım. Mart ayı ki, mevsimin en kötü zamanı, 
kış mevsimi... 750 milyon liralık iş yapılmış bu 
avda. Nisanda miktar 110 milyona düşmüş. 
Olmaz böyle şey tabiatiyle. Bu 1961 den mü-
devver ita emirleri yekûnudur. Ve henüz tedi
ye safhasına da gelinememiştir. 

Bendenizin üzerinde ehemmiyetle durduğum; 
iş yapılması ve işin yapılmasından mütevellit 
harcamaların piyasaya akması mevzuudur. Bu 
mevzuda rica ediyorum kendilerine. 
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Bu müzakereler esasen hepimize kâfi dere

cede fikir vermiştir. Rica ediyorum, bu ra
kamları hakikaten tahakkuk ettirsinler, pi
yasada bu çeşit fazla yatırım sağlandığı tak
dirde işsizliğin mühim bir kısmını 'halletmiş 
olacaklardır 

Sadece muhalefet değil, Plânlama Dairesi 
de bizim kanaatimizdedir. Plânlama Dairesi müs
teşarı, bir basın toplantısında, bizim geçen de
fadaki müzakeremizden sonra, söyle diyor : 
«1962 yılı geçiş programında derpiş edilen ya
tırımlar tutarı 5,5 milyar lira kadardır. Bu 
konuda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Son 
iki ayın rakamları programlanan miktara ya
kın. işin bu yılm içinde ikmal edileceği belir
tilerini vermiştir. Fakat idare olarak gerek
li sürat ve gayretin gösterilmesinin zaruri ol
duğu gözden uzak tutulmamalıdır. Devlet büt
çesinin kabulüne takaddüm eden hâdiseler bu 
yıl angaje olunan yatırımların başlangıç ay
larında yavaş yapılmasına tesir etmiştir.» 

Demek ki ; Plânlama Dairesi dahi yatırım
ların yavaş yapıldığı fikrini benimsemiş du
rumdadır. Bizim ifade ettiğimiz de budur. 

Bütçe içi yatırımlarımız var, bütçe dışı ya
tırımlarımız var. Bunların yekûnu 5,5 milyar 
lira imiş, biz 5 milyar lira demiştik, 5,5 milyar 
lira imiş. Bu yatırımları hızlandırın. Memleket 
meselelerine, göreceksiniz, bütün bu huzursuz
luk dâvalarına dahi, geniş çapta huzur getire
ceksiniz. Biz, bunu yapın, diyoruz. Bu mevzuda 
bu kadar samimiyetle muhalefetin fikir beyan 
etmesi, bilmiyorum, arkadaşlarımız tarafından 
niye yadırganmaktadır. Parlâmento düzeni 
içinde bu çeşit çalışmalar yapılmıyacaksa ne 
yapılacaktır ? 

Sözlerimi daha fazla uzatmıyayım arkadaş
lar, yatırım meselelerine daha ciddî alâka gös
terilmesi, bir. 

Yatırım plânlarımızı yaparken, az gelişmiş 
bölgelerin dikkatten uzak bulundurulmaması, 
iki. 

Zirai reform meselelerine büyük ehemmiyet 
verilmesi, üç. 

İstihsalde emek, bir büyük mesele olarak 
önümüze çıkmaktadır, emek, değerini istemek
tedir, hakkını istemektedir. Artık istihsalde 
emeğin de değerini bulması lâzımgelmektedir. 
Bu itibarla meseleleri mudilleştirmeyip, mesele
leri teferruat içinde kaybetmeden, bu esas he-

22 . 5 .1962 0 : 1 
defleri tesbit edip, Hükümet olarak gerekli 
tedbirleri, arz ettiğim esaslar içerisinde, almak 
mecburiyetindeyiz. Artık bugün emek, mühim 
bir istihsal unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Bu
gün bu memlekette fikir cereyanları almış yü
rümüştür:' Bu fikir cereyanları karşısında sos
yal adalet fikrini bir taraftan emeği tatmin et
mek, emeğe değerini vermek, diğer taraftan 
geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, yine bir ta
raftan köylü vatandaşı kalkındırmak suretiyle, 
yani geliri malıdudolan vatandaş kütlelerini 
dikkate almak suretiyle netice alabiliriz. Ve bu 
mevzuda cesaretli adımlar atma mecburiyetin
deyiz. (Sağdan alkışlar) 

Y. T. P. Meclis Grupu olarak bu meselele
rin ciddiyetine Hükümetimizin dikkatini çeki
yoruz ve diyoruz k i ; bir vakitlerin politikası 
olan Merkez Bankasındaki altınlarla öğünüp 
vatandaşın ihtiyaç' ve ıstırabına seyirci kalmı-
yalım. (Alkışlar) Borçlanacak, ciddî olarak 
borçlanacak, bütün imkânları kullanacak, ikti
sadi hayata cesaretle el koyacağız. Çömlek po
litikasına her halde iltifat etmiyeceğiz. Bizim 
Hükümete tavsiyemiz budur, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) 

hakkında. 
Usul 

BAŞKAN — Buyurun. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, ilk defa bu meselede müzakere 
açılmış bulunmaktadır. Hangi büyük hâdisele
rin neticesinde bu müzakerelerin açıldığını he
pimiz biliyoruz. Binaenaleyh, mihveri asli, ikti
sadi ana kriz, bünyevi kriz, kronik kriz ve 
onun tabiî neticesi olarak işsizliktir. Mümkün 
olduğu kadar bundan ayrılmamak icabeder, ka
naatindeyim. Eğer teferruata girilirse, geçmiş 
yılların istatistikleri burada teker teker okun
makta devam ederse dinleyici vaziyette kalan 
Büyük Meclis ve Hükümetle parti sözcülerinin 
söz düellosundan yorulan Meclis bugün de 
seyrekleşecek ve netice vermeden, yani millet
vekili arkadaşlarımızın konuşmalarının bitme
sini beklemeden dağılacaktır. Bu itibarla her 
iki taraftan da rica ediyoruz, gerek partileri 
adına söz alanlardan, gerekse Hükümetten rica 
ediyoruz : Milletvekili arkadaşları dinledikten 
sonra konuşmak lûtfunda bulunsunlar. Kürsüye 
geldikleri zamanda lütfen mevzuu asliyi şaşır-
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masmlar,. yaymasınlar ki, netice Meclis olarak I 
alınabilsin. 

Efendim, İçtüzükte böyle imiş. Böyle imiş 
ama aklü feraset ve işin esası budur. Maruza
tım budur. 

(BAŞKAN — ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar; işsizlik mevzuu konuşuluyor, işsizlik 
mevzuları ortaya dökülüyor, bunun çareleri ara
nıyor. Bunun çarelerini Hükümet yine milletve
killerinin görüşlerinden alacaktır. 

Şimdi Hükümet konuşur, şimdi parti sözcü
leri konuşursa milletvekillerine sıra gelmiyecek-
tir arkadaşlar. 

Eğer milletvekillerini dinlemeden Hüküme
tin bu hususta fikirleri olsaydı zaten işsizlik diye 
bir dert olmıyacaktı. Şimdi Hükümetten iki âza 
söz alıyor, arkasından grup adına Ekrem Alican 
tekrar çıkacaktır, tekrar Hükümet söz alacaktır, 
yine Ekrem Alican grup adına çıkacak ve İsta- I 
tistikleri konuşturacaktır, bu suretle işsizlerin aç 
kursakları istatistiklerle dolacaktır arkadaşlar. 
ÛBuna son verelim. Milletvekilleri konuşsun, on- J 
dan sonra Hükümet bunlara cevap versin. (Sağ- I 
dan, «fikrin varsa söyle» sesleri) I 

(BAŞKAN — İçtüzük mâni buna? Hükümet I 
ve encümen takaddüm eder, hatırınızdadır. Ar
tık o, hükümetteki arkadaşlarımızın takdirine I 
bağlıdır. Kendileri arzu ederlerse hepinizi din- I 
lerler ondan sonra konuşurlar. Ama âcil durum
larda açıklamada bulunabilirler. 

(Buyurun. 
BAYINDIBLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Büyük Mec
lisin başta gelen vazifesi şüphesiz icrayı denetle-
mesidir. Burada çok değerli muhalefet partisi
nin Genel Başkanı, grupu adına konuşuyor. Dik
kate şayan olan şey, Meclisin büyük ekseriyetine 
dayanan Hükümetin görüşünü arz etmek isteme
sinin o Hükümeti teşkil etmiş olan grupa mensup 
bâzı sözcüler tarafından âdeta fuzuli telâkki edil
mesidir. Açık söyliyeyim muhterem arkadaşlarım; 
milletin karnı ne Hükümetin söz alması, ne mu
halefetin söz alması ile doymaz. Hükümet konu
şur da istatistikleri dile getirirse milletin karnı 
doymaz. Milletvekili konuşursa, yine, doymaz. I 
Doğru olan şey, muhalefetin, Hükümetin, millet
vekillerinin ihtiyaca cevap verecek hal çareleri 
üzerine eğilmemizdir. . | 
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Şimdi, müsaade buyurun, bugünkü gündem 

bir değerli arkadaşımızın hayati bir mesele ola
rak getirdiği işsizlik konusunu müzakereye tah
sis etmiştir. Bugün parlâmentonun toplanması 
sebebi, Yüksek Meclisimizin toplanması sebebi iş
sizlik konusunun müzakeresidir. 

Milletvekilleri, grup sözcüleri konuşur, Hü
kümet de tedbirlerini alır, işsizlik de olmaz., de
niliyor. 

Arkadaşlar, Hükümet altı aydır iş başında, 
meselenin vahameti, ciddiyeti, ehemmiyeti karşı
sında, Hükümet yaptığını arz eder, muhterem 
arkadaşlarımız da buna ışık tutar. Maksadım 
Hükümet olarak ne yaptığımızın arzıdır. Hükü
met durumu arz etmek fırsatı bulmazsa, Büyük 
(Meclisin bize direktif vermesi, bize ışık tutması 
güçleşmiş olur. Huzurunuza bu kürsüyü fuzuli 
olarak işgal etmek için Hükümetinizden her han
gi bir üye çıkmak niyetinde, değildir. Arkadaşla
rımızın çok değerli mütalâalarını dinlemeye biz 
de hazırız. Ama bâzı mevzuları efkârı umumiye 
önünde mesul organ olarak dile getirmeye de 
mecburuz. Bu itibarla bağışlamanızı istirham ede
riz. 

(Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben değerli 
arkadaşım Alican'a evvelâ bir noktada cevap ver
mek istiyorum. Kendileri kürsüye çıktıkları za
man, bir milletvekili arkadaşımızın konuşmaları
nı esas alarak, ona cevap vermekle işe başladılar. 
Bu arkadaşımız «yatırımlara bu mevzuda yer 
yoktur» demiş. Halbuki, «mevzu doğrudan doğ
ruya yatırımlarla ilgili imiş» dediler. Ve bu nok
taya adetâ, Hükümetle kendi arasında bir fark 
imiş gibi işaret ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Hükümetin prog
ramını bu kürsüden okuduk. Bütçe müzakerele
rinde görüşlerimizi arz ettik. Ve Yüksek Meclis 
ona göre güven oyu verdi. Hükümetin progra
mında yer almış hedefler arasında başlıcasmın, 
hürriyet düzeni, demokratik düzen içinde, parlâ
mento nizamı içinde yatırımları artırmak olduğu 
hususunda parlâmento üyelerinin bir tereddüdü 
var mı?.. Hükümet yatırımları başlıca mevzu te
lâkki etmiştir, ama nasıl yatırım?... 

Arkadaşlarım bir cümle okuyorum; 
«Bir geliştirme işinin, ikmalindeki en bü

yük israflar, gecikmeler ve aksaklıklar idareci
nin yahut mesul organların umumi baskı karşı
sında elverişsiz, tamamlanmamış veya gayri mu-
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ayyen plânlarla inşaata başlamasından ileri gel
mektedir.» 

Bu cümle, Amerika'da toprak, su ve enerji 
kaynaklarının inkişafı ve işletmesiyle vazifeli 
Reklemasyon Büronun on yıllık reisinin bir öğ
retici konferansında geçmiştir. 

Muhterem Alican arkadaşım mazur görsün, 
kendileri esas mevzua gelmeden evvel, bugün bu 
memleketin kaderiyle ilgili ortak pazar mevzu
unda vazifeyle dışarıya gitmiş olan Devlet Ba
kanı arkadaşımızın geçen toplantılarımızdan bi
risinde, yapmış olduğu konuşmayı ele alarak, bu
nu bir nevi şahsiyet yapmak gibi adlandırdılar. 
Ve bu yolu terk edelim, diye bir de temenni izhar 
ettiler. Ben aynı temenni ile Alican arkadaşımı
za mukabele etmek mecburiyetindeyim. Çünkü, 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın Mecliste bu 
kürsüde yapmış olduğu şey, Muhterem Alican 
arkadaşımın teyiden hatırlattığı gibi, kendileri
nin Maliye Vekili oldukları zaman çıkan bir ka
nunun gerekçesinden bâzı pasajlar okumaktan 
ibaretti. 72 sayılı Kanun çıktığı zaman başlan
mış bâzı işler, hepinizin bildiği gibi, temeli atıl
mış, birinci katma gelinmiş yapılar durduruldu. 
Eskişehir'de, Samsun ve Ankara'da ve diğer il
lerde bâzı yatırım projeleri durduruldu. Alican 
arkadaşımız, o sene çok yatırım yaptıklarını ve 
72 sayılı Kanunu o zaman çıkarmak zorunda 
kaldıklarını söylediler? Neden 72 sayılı Kanunu 
çıkardılar? Mevcut imkânlar muvacehesinde 
projeler dağınıklık arz ettiği için, 72 sayılı Ka
nunu çıkarmış olmalarını Feyzioğlu arkadaşı
mız tenkid etmedi. Yalnız bu 72 sayılı Kanunun 
yani bir takım yatırım projelerinin mevcudiye
tine, ihale edilmiş olmasına, müteahhitlerle mu
kavele aktedilmiş olmasına rağmen hattâ biraz 
da hususi hukuk düzenini zorlıyarak mukavele
leri durdurmak, tasfiye etmek yolunda tedbir 
alınmış olduğunu belirtti. Bu maksatla kanunun 
gerekçesinden bâzı pasajlar okudu. însaf etsin 
Sayın Alican arkadaşım, kendisi objektif olmak
tan bahsediyor. Bu kanunla başlamış olan proje
lerin durdurulması tedbirinin esbabı mueibesi-
nin bu kürsüden okunması neden muhterem ar
kadaşım Alican tarafından şahsiyat yapmak ola
rak telâkki ediliyor. Bilâkis ne yapılmış, neza-
man yapılmış olduğunu söylemek, bunları bu 
kürsüden konuşmak her milletvekilinin hakkı
dır. Bu itibarla, zannediyorum 72 sayılı Kanu
nun mucip sebeplerinden bahsedilmiş olması 
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noktasından, şahsiyat yapıldığı iddiasında isa
bet olmamak lâzımgelir. Bu, Muhterem Alican 
arkadaşımın söylediği objektiflikten ayrılmak 
demek olur. Alican arkadaşımız konuşmalarının 
arasında Hükümete, «maziye aidolan şeyleri bir 
kenara bırakalım» dedikten sonra açıkça yap
mak istediği bir itham var. 

«Çömlek politikası». Bugünkü Hükümetin, bir 
tutuk iktisat anlayışı vardır, bu geniş olsun, di
yorlar. Arkadaşımız önce yüzde on rakamını söy
lediler, emisyon işi artırırmış, baktılar ki, rakam 
büyük tutuyor, sonra beşyüz milyon diye tashih 
ettiler; Hükümet Merkez Bankasını zorlamak, 
Bankmot Matbaasını zorlamak veya her hangi bir 
imkân bulmak suretiyle açıktan beşyüz milyon pi
yasaya sürerse işsizlik dâvası kökünden halledile
cektir, buyuruyorlar. (Tek taraflı görüşüyorsun, 
sesleri.) 

Devletin ne sarf edeceğinin, nasıl sarf edece
ğinin ve ne zaman sarf edeceğinin takdiri Mecli
sin iradesine bağlıdır. Meclisten geçmiş olan büt
çe bizim icraatımıza rehber olur. Şimdi Alican 
arkadaşımı, objektifliğe sevk için arz ediyorum; 
insaf ile mütalâa buyursunlar. Hiç değilse kendi
leri de bir bina inşa işiyle meşgul olmuşlardır. 
Mart ayında yatırımlara başlasaydmız, Nisanda 
alabildiğine yatırımlar yürüseydi bu memlekette 
bugünkü işsizlik olmazdı. Ama siz yatırımları ge
ciktirdiniz. Demek istiyorlar. Arkadaşlarım, böy
le bir vakıa yok. Bir kere daha arz etmeye mec
burum kimsede şüphe ve tereddüt kalmasın. Hü
kümet neleri yapacaksa, açıkça bütçesinde teklif 
etmiştir. Yüksek Meclisin bir ihtisas komisyonu 
günlerce bütçeyi inceledi. Sayın milletvekilleri 
ve senatörler bu husustaki terikid ve mütalâaları
nı söylemişlerdir. Bu bütçe 1962 plânlı devreye 
geçiş yılı, icra programı halinde elimizdedir. 

•Şimdi, geçen konuşmaların birinde, Sayın Ali
can bilhassa Bayındırlık Bakanı olarak bendeni
zin mâruzâtına temas ederek, «Emin Paksüt sa
dece bütçedeki tahsisat rakamlarını sıraladı, 743 
milyon diye rakam verdi.» Tahsisat rakamların
dan bize ne... dediler. Meselenin böyle olmadığı
nı sonradan yapılan açıklamalarla behemehal kav
ramış olacaklarına göre, takdirkârı olduğum objek
tif ruhu ve mizacı itibariyle hakikati teslim et
meli idiler. Hepimiz muhalefeti ve iktidarı ile, 
daha geniş ve daha fazla yatırım yapma imkânla
rı üzerine eğilmek fırsatını bulalım. 
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Bayındırlık Bakanlığının yatırımlara ait söy

lenen rakamları arasında 743 milyon liralık muh
telif sulama tesisi, köprü, demiryolu ve liman 
mevzuları Bakanın veya Bakanlığın her hangi 
bir yetkili memurunun her hangi bir kararını, 
imzasını, tasvibini beklemeksizin tam randımanla 
çalışacak şekilde işe açılmıştır. Niye Martın bi
rinci günü açılmadı? Çünkü, bu yatırımlar, ka
nal, köprü şu veya bu inşaat, memleketin iklim 
şartlarına bağlıdır da ondan. Kar altında kanal 
hafriyatının olmıyacağı, hattâ Ankara gibi iklimi 
mutedil bir yerde mesken inşaatının başlamıya-
cağı tabiîdir. Bunu herkes bilir. O şartlar için
de bile 743 milyon liralık inşaat başlamıştır. Bir 
başka noktai nazarı tashih etmek lâzım. Efendim, 
hani ya her gün gazetelerde ihale ilânları görmü
yoruz, diyenler var. Bu büyük yatırımlar her 
gün mahkemelerin gıyap ilânları gibi büyük ye
kûn tutmaz. Bir sulama projesi, bir köprü inşa
sı mahduttur. Bunlar arasında malî portesi 15 -
20 milyon ve çok daha fazla olanı var. Şu halde 
her gün yapılacak olan ilânların iş hacmi ile bir 
illiyet rabıtası yoktur. Neden? Çünkü bir ilân 
yapılır. Bunun ihalesine birtakım kimseler iştirak 
edecektir. Bunlardan birisine, uygun görülene 
ihale edilecektir. Mukavele aktedileeek tescil edi
lecektir. Ve nihayet şantiye kurulup harekete ge
çecektir. Bu bir zaman işidir. 

Zaten böyle bir ihale yapılamaz demenin ame
lî bir faydası yoktur. 

Evvelden başlamış ve geniş ölçüde devam eden 
ilşere biraz daha ehemmiyet ve emek vererek bun
ları bitirmek, Hükümetin ciddî hizmet etmesi ar
zusunun ifadesidir. Şantiyesi kurulmuş, mukave
lesi yapılmış işlerin, temeli atılmış işlerin ikmali, 
temel atma, parlak nutuk söyleme gibi gösterişli 
değil, ciddî Hükümet hizmetidir. 

'Şimdi yapılacak olan, ihalesi mevzuubahsölan 
şey nedir? 1962 de ihalesi yapılacaksa, bu ihale 
yeni fiyatlarına göre, yapılmış olan keşiflere 
olur. Bunun ilânını yaptığımız zaman yalnız 
Ahmet, Mehmet arasında kalmaz. Taahhüt âlemi
nin eşit şartlar altında bu eksiltmeye katılması 
imkânı belirir. Demek ki Devlet ihalelerinde 
rastgele iş açma diye bir mevzu yoktur. Aksine; 
taahhüt işleriyle uğraşanlar gayet iyi bilirler ki, 
bir yatırım işinin keşfi, projesi yoksa, mütaah-
hide teslim edilecek yer belli değilse mütaahhit 
beyhude yere mutazarrır edilmiş, Devlet para
sı heder edilmiş olur. Yahut beklediğimiz iş | 
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imkânından mahrum kalırız. Çünkü aynı mev
zuu başkasına ihale etmek hususunda dahi bir 
zaman kaybına yol açılır. Şimdi, kısa olarak 
her türlü yanlış intibaı silmek iktiza eder. Mem
leket için ne vadedilmişse, memleketin hayrına 
olarak muhakkak gerçekleştirilmesine gayret 
sarf edilecektir. 

«Çömlek siyaseti, çanak siyaseti» gibi birta
kım tâbirlerle Hükümeti yatırım politikasında 
mütereddit göstermekte hiçbir memleket men-
faali yoktur. Bu, tenkidin objektiflik vasfını 
tehlikeye düşürecektir. Arkadaşım yine mazur 
görsünler, Y.T. Parti Grupu adına konuştular 
ama, sözlerinin büyük bir kısmını İhtilâl İdaresi 
Maliye Vekiline yönelmiş tenkidleri bertaraf 
etmek gayreti içinde ortaya attılar. Bu, kendi
lerinin hakkıdır. Ama, maziye, çok uzak maziye 
giderek, 1950 den önceki çekişmeler tarzında 
bugünkü iktidarı teşkil eden partili arkadaşları 
arasında görüş ayrılığı yaratma gayreti Alican 
arkadaşımızın takdirkârı olduğum objektifliği
ni za'fa düşürmüş oluyor. 

Biz daha derin, daha ciddî olarak mevzu 
üzerine eğilelim, işsizlik başlıbaşma bir konu
dur. Çaresini Hükümeti yıpratmak, Hükümet 
partileri arasında görüş ayrılığı yaratmak, bâzı 
şeyleri ret ve inkâr etmek suretiyle bulamayız. 
Bu çareyi bulmak, hepimizin tarih önünde müş
terek vazifesidir. Bu parlâmentonun bu şerefli 
vazifeyi ifa edeceğine Hükümetiniz kaani bu
lunmaktadır. Hürmetlerimi arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Vekil. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; söz al
mış bulunan değerli milletvekili arkadaşlarım
dan evvel huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı 
özür dilerim. Ancak işsizlik konusundaki genel 
görüşmenin bu. noktasında Çalışma Bakanı 
olarak, işsizlikle ilgili bâzı malûmat 'arz etme
nin ve işsizliğe karşı âcil tedbirler olarak Hü
kümetinizin düşündükleri konusunda bilgi ver
menin zamanı olduğuna kanaat getirerek huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. Değerli mil
letvekili arkadaşlarımızdan Nurettlji" Ok ve Ali 
Cüceoğlu arkadaşımızın genel görüşme önerge
leri ve Şaban Keskin arkadaşımızın sözlü soru 
önergesi ile huzurunuza gelen bu mesele vesile
siyle bâzı noktalarda bir görüş birliğine var-
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mış olduğumuzu zannediyorum. İşsizliğin 
önemi üzerinde, (memleketimizde işsizliğin bu
gün ortaya çıkmış bir ımesele olmadığı üze
rinde, ve işsizliğin Ibir hamlede 'bir sihirli değ
nekle halledilebilecek bir mesele olmadığı üze
rinde (bütün inısaf sahibi arkadaşlarımız birleş
tiler. 

İşsizlik, bugün ortaya çıkmış bir mesele 
olmadığı halde, katta Sayın Alican arkadaşı
mızın bir görüşünden ayrılıyorum, bugün es
kisine nazaran 'daha ağır bir mesele olmadığı 
halde, neden bugün ele alınması, ciddiyetle; ele 
alınması gerekli bir mesele manzarası arz et
mektedir? 

Bence bunun bir sebebi, bilhassa İhtilâlden 
sonra cemiyetimizin bütün meselelerinin su 
yüzüne çıkmış olmasındadır. O zamana kadar 
suyun altında kalmıış olan, az veya çok gizli 
kalmış olan, açıktan temas edilmesi toplumu
muzda âdet haline gelmemiş olan bâzı mesele
ler artık suyun yüzüne çıkmış ve açıkça ifade 
edilir, serbestçe tartışılır hale gelmiştir. Hü
kümet de bundan şikâyetçi değildir. Bilâkis, 
meselelerin halli için, bu meseleleri açıkça or
taya koymanın ve bu meselelere, ne kadar 
ağır meseleler olursa olsun, cesaretle çare ara
manın onları halletmek için başta gelen şart 
olduğuna inanmaktadır. Esasen demokrasinin 
en büyük faziletlerinden biri, hükümetlere ve 
meclislere bu imkânı vermesidir. Daha önceki 
bir oturumda Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına konuşan Sayın Ekrem Alican arkadaşı
mız, Senatoda bu konuda yaptığım konuşma
ma temasla Çalışma Bakanının işsizler yürü
yüşünü âdeta memnun olunması lâzımgelen 
bir hâdise gibi anladığını söylediler. Bu yü
rüyüşün izin verilmemesine rağmen yapılmış 
bir yürüyüş olduğunu ve düzensizlik içinde, 
asayişsizlik içinde geçtiğini belirttiler. Bir 
kere, bu yürüyüşe müsaade edilmemesi mese
lesi mevzuubahis 'değildir. Bu vesile ile bir
çoklarınızın bildiği bu hususu bir kere daha 
belirtmek isterim : Aslında bir yürüyüş için 
müracaat edilmiş ve bu kabul edilmişti; ancak, 
yürüyüş günü yapılan bir açık hava toplantı
sında bu yürüyüşü tertibetmiş ve müsaadesini 
almış olan sendika yöneticileri yürüyüşten vaz
geçmişler, Hükümetin alacağı tedbirlere inti-
zaren yürüyüşten vazgeçtiklerini orada toplan
mış olan işçilere açıklamışlardır. Buna rağmen 
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müsaade almamış olan bâzı kimselerin teşvi
kiyle yürüyüş yapılmıştır. Müsaade vermemek 
meselesi sadece bundan ibarettir. Zannederim, 
yürüyüş esnasında bâzı nahoş hareketler mey
dana gelmiş ve bâzı' düzensizlikler olmuşsa bu
nun da sebebi anlattığım hususlardandır. As
lında bu türlü yürüyüşler yüzünden ortaya çı
kan düzensizlikleri, huzursuzlukları halletme
nin en iyi çaresi, bir süre önce Hükümetçe 
Yüksek Meclise takdim edilmiş olan yeni Top
lantı ve gösteri1 yürüyüşleri Kanununun bir an 
önce yüksek huzurunuzda müzakere edilerek 
kanunlaşmasıdır. Çünkü, cemiyetimizin girdiği 
yeni şartlar içinde, öyle zannediyorum ki, yeni 
bir Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununa 
mutlak bir zaruret vardır. Bu kanun tasarısı) 
kanunlaştığı takdirde bu gibi yürüyüşleri, bü
tün 'demokratik memleketlerde olduğu gibi 
bir nizam altına almak, zannederim çok daha 
kolay olacaktır. Sayın Alican'm belirttikleri 
gibi, benim, bu yürüyüşten memnuniyet veya 
ademi memnuniyet duymuş olmam mevzuuba
his değildir. Hükümet olarak biz sadece bu 
yürüyüş ve benzeri yürüyüşler karşısında, ken
dimizi, yersiz ıbir asabiyete ve telâşa kaptırma-
ııuş olmakla Övünebiliriz. 

Bu gibi ifade yollan, bilhassa kanunlar çer
çevesi içinde yer aldığı müddetçe demokratik 
bir hak olan bu gibi ifade yolları, aslında Tür
kiye için yenidir; elbette ki, bu hakkın di
siplin ve düzen içinde kullanılmasına zaman
la alışılacaktır. Nitekim sorumlu sendika li
derlerinin idaresi altıcıda yapıldığı zaman bu 
yürüyüşlerin ileri demokratik memleketlerde 
olduğundan daha az düzenli geçmediğini daha 
önce İzmir ve İstanbul'da yapılmış olan yü
rüyüşler göstermiştir. Basında olsun Meclis
lerde olsun, bu son işsizler yürüyüşüne bâzı 
tahrikler ve gizli maksatlar karışmış olup ola-
mıyacağı üzerinde duruldu. Karışmış olabilir 
de olmıyabilir de. Şahsi kanaatime göre bu 
pek de önemli değildir. Her memlekette bu 
türlü yürüyüşler, gösteriler, türlü maksatlar
la, türlü tahriklerle, türlü yönlere çekilmek 
istenebilir, önemli olan Hükümetin bunları^ 
hürriyet kısıntıları için bir vesile bilmemesi-
dir, Hükümetin ve halkın durumu izam edip 
serin kanlılıklarını kaybetmemesidir. Zanne
derim son gösteri yürüyüşleri, bu bakımdan, 
gerek Hükümet, gerek Meclis için başarılı bi-, 
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rer sınav olmuştur. Gene önemli olan nokta 
bu gibi ifade hürriyetlerinin kullanılması kar
şısında Meclisin ve iş başında bulunan Hükü
metin gerçekleri inkâr yoluna sapmamaları, 
bütün açıklığı ile ortaya serilen meseleler üze
rine eğilmek cesaretini göstermeleridir. Nite
kim, Hükümetiniz, memleketimizde işsizlik 
olduğunu inkâr etmemektedir. Bununla bera
ber işsizlik karşısında eli kolu bağlı durmamak
ta ve kendini aşırı hayâllere de kaptırmamak
tadır. İşçilerimiz, hususiyle sorumlu sendika 
yöneticilerimiz de bu konularda son derece re
alisttirler. Meclisin ve Hükümetin, mesele
leri gerektiği kadar önem ve ciddiyetle ele al
ması karşısında onlar da geniş ölçüde tatmin 
edilmiş olacaklardır. Türk işçisi ve sendika
cısı hiçbir sihirli değneğin kendisini bir ham
lede Batı ülkeleri işçilerinin refah seviyele
rine ulaştırmıyacağmı bilecek kadar realisttir. 
Ancak, işçi haklı olarak kalkınma ve yeni iş 
alanlarının açılması yolunda elden gelenin ya
pıldığını görmek ister. Aynı zamanda demok
ratik bir düzen içinde ve sosyal adalet ilke
sini benimsemiş bir Anayasayla idare edilme
mekte olduğumuza göre, kalkınma nimetle
rinden, kalkınmaya emekleriyle, güçleriyle 
hazmet edenlerin âdil nisbetlerde istifade ede
bilmesini ister. 

Bütün demokratik memleketlerde kalkınma 
nimetlerinden eşit oranda istifade edebilmek 
için başlıca vasıtalardan biri toplu sözleşme 
ve grev hakkıdır. Bu hakların kanunlaşması 
için Çalışma Bakanlığı bütün hazırlıklarını 
bitirmiş ve kanunu son şekliyle Bakanlar Kuru
luna sevk etmiş bulunmaktadır. Birkaç gün 
zarfında bu kanun yüksek huzurunuza gelebi
lecektir. Bâzı kaygıların tersine, uzun yıllar
dır grev hakkını kabul etmiş bulunan memleket
lerdeki duruma bakacak olursak, o memleket
lerde grev hakkının endüstriyi, ekonomiyi yık
mak, zaafa düşürmek şöyle dursun, onlar üze
rinde devamlı bir kırbaçlayıcı, kamçılayıcı rol 
oynadığını görürüz. Bu hususu, Ocak ayı son
larında, bakanlığımızda yapılan çalışma mec
lisi vesilesiyle bir işçi gayet veciz bir şekilde 
ifade etti. Dedi ki : «İş verenler, bizim grev 
hakkını kötüye kullanacağımızdan endişe etme
sinler. Biz, kendi menfaatlerimizin nerede ol
duğunu biliriz. Biz ağacın kökünü taşlamayız, 
gövdesini de taşlamayız. Bilâkis ona bakarız, 
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I büyümesini v<; gelişmesini, meyva vermesini 

bekleriz. Ancak ondan sonra meyvalarmı taş
larız.» 

İşçi, iş verenle, pazarlık masasına otur
ma imkânını elde ettikten sonra, bu veciz 
İfadede belirtildiği şekilde, işletmelerin uyu
şukluktan kurtarılmasını ve devamlı olarak bir 
gelişme hızı içine girmesi için çalışacak, çün
kü kendi menfaatini burada görecektir. Eğer, 
vergi reformuyla, vergi toplama imkânlarının 
sağlanmasiyle, toprak ve tarım reformuyla, ar
sa spekülâsyonunu ve dolayısiyle servetlerin 
toprağa gömülüp kalmasını önleyici tedbirler
le ve sosyal hayatı âdil bir şekilde düzenliye-
cek kanunlarla, Yüksek Meclis ve Hükümet, ça
lışanların hakları üzerinde, en az sermayedarla
rın hakları üzerinde olduğu kadar hassas ve 
titiz bulunduğunu gösterirse ve gösterdiği müd
detçe bu g M gösterilere, ne kadar gizli mak
satlar karışırsa karışsın, hiçbir menfî netice 
sağlıyamıyaeaktır. Çünkü, işçi, hakiki işçi, va
tansever işçi ve sendikacı, bu Meclisin ve Hü
kümetin kendisini gereği gibi düşündüğüne 
kanaat getirmiş olacaktır. Türk sendikacısı, 
'benim samimi kanaa'tim odur ki, bunları idrak 
ve takdir ede'bllece'k olgunluktadır. Yeter ki 
bizler elbirliği ile, Hükümet olarak, Meclis 
olarak ve şu meclislerde 'memleketi temsil eden 
partiler olarak, bu işlerin, bu meselelerin üze
rine gereği gibi eğileb'ilmek iç'in gerekli ruhî 
şartları ve zamanı yaratmayı bilelim. Yüksek 
Meclisin işsizlik konuusna verdiği önem hiç 
şüphesiz bu bakımdan ümitlend'ir'ic'idir. İşsiz
lik karşısında alınacak tedbirlerden bir çoğu, 
ancak Büyük Millet Meclisinin tasvibi ile a'lı-
na'b'ilecek tedbirlerdir. Bu ba'kımdan, Meclisin 
derine inen bâzı tedbirler almak kararma ve bu 
dâvaya gösterdiği ilgiye Hükümet müteşekkir
dir. 

Sayın Alican, Senatodaki konuşmam sırasın
da, işsizlik miktarı üzerinde ra'kam vermenin 
İmkânsız olduğunu söylediğimi ifade ettiler. Ha
kikaten bunu söyledim ve bir gerçeği ifade et
miş 'oldum. Sayın Ekrem Alican'm belirtmiş 
olduğu .gibi, memleketlimizde istatistik bilgisi, 
'bilhassa işsizlik konusunda, yetersizdir. Bundan 
evvelki bir oturumda Sayın Feyzioğlu'nun be
lirttiği gibi, Hükümet bu yetersizliği bildiği 
içindir ki, Yüksek Meclise §u birkaç ay için-
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de süratle sevk edilen- kanunlardan-biri, ista-r 
tistik teş'kilâtına yeni bir veçhe, bir düzen ver-; 
mekle ilgili kanundur. Ayrıca îş ve işçi Bul-; 
ma Kurumu kendi temas alanı çerçevesi içinde 
"bilgi verebilmektedir. îş ve işçi Bu,lma Kurumu 
'vatandaşların 5,5 milyonluk bir kısmıyla temas 
halinde bulunduğunu kabul etmekte ve tabiatiyle 
verdiği bilgiler daha çok temas halinde olduğu 
5,5 milyonluk vatandaş kütlesi çerçevesi için
de bulunmaktadır. 

işsizlik konusunda daha fazla 'bilgi ve ra'kam 
verilemeyişi tenkid edilirken şu hususlar göz 
önünden uzak tutulmamalıdır. Henüz işsizlik 
sigortası bulunmayan ve asıl meselesi açık değil 
gizli işsizlik olan bir memlekette işsizliğin mik
tarının da az çok gizli kalması kaçınılmaz bir 
durumdur. Bununla beraber, iş ve işçi Bulma 
Kurumunun işsizlik konusunda bilgi ve rakam 
verme çabaları, Sayın Alican arkadaşımızın 
bundan önceki oturumda belirtmiş oldukları 
gibi altı ay geriden gelmekle değildir. Bilâkis,; 
1961 başından itibaren iş ve işçi Bulma Kuru
munun yayınladığı aylık iş ve işçi gücü rapor
ları her ayın 25 inde yayınlanmakta ve 'bir ay 
öncesine ait bütün rakamları vermektedir. Ya
ni iş ve işçi Bulma Kurumu kendi temasları. 
çerçevesi dahilindeki bilgi ve rakamları altı ay 
geriden değil ancak 25 gün geriden izleyip der
lemektedir. Ayrıca kendi bilgi toplama imkân
larını daha fazla genişletmek gayreti içinde 
Kurum yer yer örneklemelerle istihdam konu
su üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Meselâ 
son haftalar içinde Ege 'bölgesinde böyle 'bir 
çalışma başlamıştır. Bu, 'bilâhara, yurdun baş
ka bölgelerinde de uygulanacaktır. Kurumun1 

aylık raporlarından toplanan bilgiye göre, 1961 
yılında iş ve işçi Bulma Kurumuna 573 468 
vatandaş iş için başvurmuş, 'bunlardan 463 126 
sına Kurum tarafından iş buluna'bilmiştir. Ya-, 
ıı'ı, müracaat edenlerin 'beşte dördü geçen yıl 
zarfında Kurum tarafından ;bir işe yerleş'tirrile-
b'ilmiştir. Bu küçümsenecek 'bir nis'bet olmasa1 

gerektir, işe yerleştirilemiyen beşte bir nisbe-
tindeki vatandaşlardan da hepsi işsiz ve gelir
siz vatandaşlar delildir. Bunların arasında bir 
işte bulunup da o işte tatmin olmıyanlar, emek
liye ayrılanlar, öğrenciler ve yakında askere gi
decek olanlar bulunmaktadır. Mart 1962 de îş 
ve işçi Bulma Kurumuna iş için baş vuranla
rın • s-ayısı 34 :38i; işe yerleştirilenlerin' sayısı;; 
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19 451 diri önerge sahiplerinden Sayın Nuret
tin Ok arkadaşımız, bir ay öncesinden devredi
lenlerle.'birlikte Kurumda kayıtlı işsiz sayısının 
Mart ayında 17 853 olduğunu, ıhal'buk'i Şubat 
ayında 9 798 den ibaret bulunduğunu belirt
tiler. Bunun işsizlik 'bakımından bir gerileme 
devresi içinde 'bulunduğumuza bir işaret sayıla
bileceğini söylediler. Değerli arkadaşımın bu 
görüşüne cevap vermekte zaruret görüyorum. 
Aslında sayın arkadaşımın verdiği rakamlar 
doğru olmakla beraber, bu kötüye doğru bir 
gelişmenin işareti değildir. Kamu sektörünün 
ihtiyacı olan işçiyi iş ve işçi Bulma Kurumun
dan alma mecburiyeti 1962 Mart ayında işle
meye başlamıştır. Yani 1962 Mart ayma kadar 
Devlet fabrikalarında, iktisadi Devlet Teşek
küllerine ait müesseselerde veya Millî Savun
maya ait iş yerlerinde iş arayan- -vatandaşlar 
doğrudan doğruya bu iş yerlerine müracaat 
ederken 1962 Martından itibaren, Hükümetin 
çı'karmış olduğu kararname gereğince, iş ve iş
çi Bulma Kurumuna müracaat etmeye başlamış
lardır. Bu da haliyle Kuruma yapılan müracaat-
lerin sayısını birden bire büyük ölçüde yükselt
miştir. Buna mu'kabil, Devlet müesseseleri, işçi 
ihtiyaçları için Kurumdan faydalanmaya Mart
tan sonra 'başlamışlardır. Yani işçi müracâtle-
ri, Hükümetin çıkardığı Kararname dölayısiyle 
Mart ayında çok yükselmiş, 'buna mukabil 
Devlet Sektörünün işçi talepleri Mart ayında 
tam hızını kazanmamıştır. Şubat ayına nazaran 
Mart ayında iş ve işçi Bulma Kurumuna mü
racaat eden vatandaşların sayısı 13 953 fazla
lık göstermiştir, işe yerleştirilenlerde yine Şu
bat ayma nazaran 5372 kişilik bir artış vardır. 
işçi taleplerinde de hissedilir bir artış kendini 
göstermiştir. 

Demek ki çalışma imkânlarımız daralma-
mış, büyük ölçüde açılmıştır. Ancak gereken 
vasıfta işçi bulmakta güçlük çekilmektedir. En-
ç>ok işsizlik, bâzı arkadaşlarımızın da işaret etmiş 
oldukları gibi, vasıfsız ve mesleksiz kimseler 
arasındadır. Birçok başka memleketlerde oldu
ğu gi'bi Türkiye'de de iş 'bulma'kta, ençok bu 
vasıfsız, belirli ber meslek eğitimi 'olmıyan kim
seler güçlük çekmektedir. 

Sayın Suphi Baykam arkadaşım hu gerçeğe 
temas ettikten sonra, yurt dışına ve bilhassa Al
manya'ya daha çok vasıflı işçi gi'ttiğinden şikâ
yet ettiler. Bu müşahedeleri gerçeğe uymamak-
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tadır. Almanya'ya giden işçilerin anca'k 'üçte 
biri kadarı vasıflı işçi durumundadır. Esasen 
büyük ölçüde vasıflı işçiye sahip bulunan Batı 
Almanya daha çok vasıfsız, kalifiye olnryan 
işçi ihtiyacmdadır. 1961 yazında Batı - Alman
ya Hükümeti ile Hükümetimiz arasında yapılan 
bir Anlaşmadan sonra, dışarıya giden işçileri
mizi kontrol etmek ve memleketimizin ihtiyacı 
olan kalifiye işçinin dışarıya gitmesini önlemek 
imkânı, Hükümetçe elde edilmiştir ve bu yetki 
kısmen kullanılmaktadır. Ancak şu hususu iti
raf etmek isterim ki, bu imkâna rağmen yurt 
dışına kalifiye ve yüksek vasıflı işçilerin git
mesine bir ölçünün üstünde mâni olunamamak
tadır. Bunun çaresi, Anayasanın vatandaşa ta
nımış olduğu seyahat, çalışma haklarına aykırı 
olarak vatandaşlarımızın dışarı gitmelerini bir 
ölçünün ötesinde sınırlamak değil, kendi mem
leketimizde vasıflı işçiye geıçek değerine uyan, 
gerçekten hak ederek aradığı ücreti vermek
ten ibarettir. İşçi ücretlerinden kısmak pahası
na maliyeti düıürüp kârı artırmaya çalışmak 
ne soysal, ne de ekonomik bakımdan bu çağda 
itibar edilecek bir görüş olmasa gerektir. Te
şebbüste hüner, iyi işletmecilikte, çok imalâtla 
maliyeti düşürmek, kârı ve ücreti artırmaktır. 
E"*er issizliğin, biraz sonra arz edeceğim sebep
lerle, ciddî bir mesele halinde olduğu bir dev
rede yurt dışına işçi göndermek imkânı olma
sa idi yurt içinde kalan işçilerimiz, ücretleri 
için pazarlık edebilme imkânlarını bütün bü
tün kaybetmiş olacaklardı. Ve bugün biz sade
ce bir işsizlik meselesi ile değil, aynı zamanda 
ciddî bir ücret düşüklüğü meselesiyle de işçi
lerin ücretlerinin yükseltmek imkânının bulun
maması meselesiyle de karşılaşmış olacaktık. 
Halbuki işçilerimizin emeklerinin gerçek değe
rini yurt dışında bulma imkânını kazanmaları, 
yurt içinde de pazarlık yapabilmeleri imkânını 
sağlamıştır. Bilhassa işsizliğin mesele olduğu 
bir devrede, bu imkân, sosyal bir açıdan bakıl
dığı zaman her halde küçümsenmemelidir. 

Yine Suphi Baykam arkadaşımız iş ve îşçi 
Bulma Kurumunun hiçbir işe yaramadığını, 
kimsenin bu Kuruma müracaat etmediğini söy
lediler. Muhterem arkadaşlarım, her memleket
te îş ve îşçi Bulma 'kurumları ancak kendile
rinden faydalanıldığı nisbette faydalı olabilir
ler. Çünkü bu gibi kurumlar görevlerini yapa
bilmek için bir memleketteki işsizlik durumu 
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ve işçi ihtiyacı hakkında bilgi sahibi olmalıdır
lar. Bir frezeci müracaat ettiği zaman yır-dun 
nerelerinle frezeciye ihtiyaç olduğunu Kurum 
bilmelidir ki, o müracaat eden vatandaşa iş 
bulmakta güçlük çekmesin, işte bu sebepledir 
ki, Hükümetiniz kamu sektörünün ihtiyacı olan 
İşçiyi temin edebilmesi için iş ve işçi Bulma 
Kurumuna müracaat etmesi ve işçiyi oradan 
temin etmesi mecburiyetini koyan bir Kararna
me çıkarmış bulunmaktadır. 

Sayın • Baykam arkadaşımızın beyanlarına 
aykırı olarak şunu belirteyim ki, her yıl tş ve 
işçi Bulma Kurumuna, yapılan müracaat, hattâ 
Kararnameden Önce, sigortalı işçi sayısının daha 
üstündedir; yarım milyonu aşmaktadır. Bu du
rumda iş ve işçi Bulma Kurumundan kimsenin 
faydalanmadığını söylemek doğru olmaz zan
nediyorum. Şu gerçeği unutmamak gerekir ki, 
tş ve işçi Bulma Kurumu iş yaratan bir mües
sese değil, fakat mevcut iş imkânlarından âza
mi ölçüde faydalanmayı mümkün kılan ve bil
hassa friksiyonel işsizlik denilen işçi ile işin bir
birini bulmasmdaki güçlüğü önlemeye çalışan 
bir müessesedir. 

Sigortalı işçi sayılarından bahsederken yıl
lık ortalamalarla aylık ortalamaları karıştırıl
dığı için, bundn evvelki Oturumda Sayın Ek
rem Aliean sigortalı işçi sayısında bir düşüş 
olduğu zehabına kapıldı. Bu yanlış görüşü bu 
vesile ile düzeltmek isterim; sigortalı işçi sa
yısı : 

1960 yılının Ocak ayında 513 457, 
1961 yılının Ocak ayında 502 973, 
1962 yılının Ocak ayında ise 534 243 dur. 
1960 Şubatında sigortalı işçi sayısı 479 074 
1961 Şubatında sigortalı işçi sayısı 485 186 
1962 Şubatında sigortalı işçi sayısı 557 683 

tür. 

Sigortalı işçi sayısı, istihdam seviyesi ba
kımından oldukça güvenilir bir müş'ir sayıla
bileceğine göre, 1962 deki istihdam seviyesi
nin, gerek 1961, gerek 1960 yılma nazaran bir-
hayli ileri olduğunu güvenerek iddia edebi
lir durumdayız demektir. 1960 Şubatına naza
ran sigortalı işçi sayısındaki artış 78 609 dur. 
1961 Şubatına nazaran ise bu artış 72 497 
dir. Bu, nüfusumuzdaki hızlı artışı da büyük 
ölçüde aşan bir artış nisbetidir. Nüfus ar
tışımız % 3 olduğu halde 1961 Şubatından 1962 
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Şulbatma sigortalı işçi artışı yüzde 17 yi bul- I 
maktadır. Bu durumda Sayın Ekrem Aliean'm 
«Bugün işsizliğin, geçmiş yıllardaki işsizliğe 
nazaran daha ağır hale gelmiş olduğu* şek
lindeki iddialarının, 'bu sigortalı işçi sayısı 
hakkında verdiğim rakamlarla da, doğru ol
madığı görülmüş oluyor. Bu verdiğim rakam
lar, daha önce de belirttiğim gibi, iş ve îşçi 
Bulma Kurumuna müracaatler çerçevesinde 
veya sigortalı işçiler çerçevesindedir. Onun 
için bunların bir ölçü üstünde genelleştirme
ye elverişli rakamlar olmadığı iddia edilebi
lir. Fakat iş ve işçi Bulma Kurumunun ya
yınladığı aylık raporlardan vereceğim bâzı ra
kamlar genelleştirmeye elverişli rakamlardır. 
Çünkü bunlar, iş ve işçi Bulma Kurumu şu
belerinin bulunduğu bölgelerdeki bütün iş yeri 
ye işçi hareketlerine ait rakamlar olacaktır. 
Bu rakamlara göre iş ve işçi Bulma Kurumu 
şufbesinin bulunduğu 68 yerde, 1962 Martın
da yeni açılan işyerlerinde çalışanların sayısı 
1 162 dir. Aynı ay kapanan işyerlerinden do
layı açıkta kalanların sayısı 1 063 tür. Yani 
açıkta kalanlara nazaran yeni işe girenlerin 
sayısı 59 fazlalık göstermektedir. Yine 1962 
Martında faaliyetini artıran işyerlerinin aldığı 
ilâve işçi sayısı 11 610 dur. Buna mukabil 1962 
Martında faaliyetini azaltan işyerlerinde işten 
çıkarılanların veya mevsimlik işi bitenlerin 
sayısı 4 744 ten ibarettir. Yani bâzı işyerlerin
de faaliyet azaldığı için işten çıkmak zorunda 
kalanlara nazaran bâzı işyerlerinde faaliyet 
arttığından yeni işe giren sayısı 6 866 bir faz
lalık göstermektedir. Buna daha önceki 59 sa
yısını da ekliyecek olursak, 1962 Martında 
yeni açılan veya faaliyetini artıran işyerlerin
de yeni işe alınanların sayısı, aynı ay kapanma 
veya faaliyet azalması dolayısiyle işten çıkarı
lanlara nazaran 6 925 kişilik Ibir fazlalık gös
termektedir. Bu da iktisadi hayatımızda bir 
duraklama olmadığını, bilâkis hissedilir bir iler
leyiş olduğunu, istihdam seviyesi bakımından 
gösteren açık bir belirti sayıl abilse gerektir. 

Yine bundan önceki crturumda Sayın Pro
fesör Muhlis Ete, özel sektöre ve Devlet sek
törüne ait ayrı ayrı bâzı rakamlar verip vere-
miyeceğimizi sormuşlardı. Bu rakamları, açı
lan ve kapanan işyerleri bakımından verebile
cek durumdayız. | 
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1962 Martında yeni açılan işyerlerinden 19 ü 

Devlet sektöründe, 12 si özel sektördedir. Top
lamı 31 dir. 

Kapanan işyerlerinden 1 i Devlet sektörün
de, 35 i özel sektördedir. Toplamı 36 dır. 

Bu rakamlar menfi bir gelişmeyi gösteriyor 
gilbi ise de gerçek durum şöyledir : Mart 1962 
ayında yeni açılan 31 işyerinden 20 si daimî, 
ancak 11 i mevsimlik işyeridir. Buna mukabil 
1962 Martında kapanan 36 işyerinden ancak 
3 ü daimî, 33 ü ise mevsimlik işyeridir. Yani 
ıburaları mevsim icaibı kapanmak zorunda kal
mıştır. Kapanın sebeplerine baktığımız zaman, 
bunrardan hiçbirinin ekonomik durgunlukla 
ilgisi bulunmadığını görürüz, iş ve işçi Bul
ma Kurumunun raporunda belirtildiğine göre 
kapanan işyerleri sadece iş bitimi, hammad
de bitimi, mevsim icabı veya teknik imkânsız
lık gibi sebeplerle kapanmış işyerleridir. 

Şimdi aynı açıdan faaliyetini artırmış ve 
azaltmış iş yerlerine bakalım. 1962 Martında 
faaliyetini artıran iş yerleri toplamı, Devlet sek
töründe 211, özel sektörde 20 olmak üzere 41 dir. 
Faaliyetini azaltan iş yerleri sayısı ise Devlet 
sektöründe 10, özel sektörde 23. olmak üzere top
lam 33 tür. özel sektördeki 23 iş yerinden ancak 
ikisinde bu faaliyet azalışı ekonomik durumla, 
yani satış azlığı veya iş'durgunluğu ile ilgilidir. 

Devlet sektöründe ise ancak 4 ü ekonomik du
rumla ilgilidir. 1962 Martında faaliyetini azaltan. 
33 iş yerinden 27 sinde bu faaliyet azalması mün
hasıran, mevsim sonu oluşu ile veya hammadde 
bitimi ile ilgili faaliyet azalışlarıdır. 

Bu rakamlar iktisadi hayatımızda bir durgun
luk değil, büyük bir kıpırdayış olduğunu açıkça 
göstermektedir. Nitekim son aylarda toptan eşya 
fiyat endekslerindeki yükselişler de iktisadi ha
yattaki süratli hareketin belirtileri sayılmak ge
rekir. 

•Sayın Muhlis Ete'nin de belirttiği gibi, işsiz
lik daha çok vasıfsız işçiler bakımındandır ve en 
çok köylerden şehirlere yeni gelen vatandaşlar iş
sizlik meselesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. 
Gerçekten işsizlik meselesinin en büyük ve en de
rin kaynağının, köylerde tarım kesimindeki gizli 
işsizler olduğunu görürüz. Devlet Plânlama Teş
kilâtının yaptığı hesaplara göre tarım kesiminde, 
3,5 milyon vatandaş, gizli işsiz durumundadır. 
Yani tarım teknolojisi bugünkü seviyesinde kal
mak şartiyle 3,5 milyon vatandaş tarım sektö-
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ründen ayrılacak olsa, istihsal seviyesinde bir dü
şüş olmıyacaktır. Elbette tarım kesiminde yeni 
iş alanları açmak suretiyle bu vatandaşlardan bir 
kısmına yeni iş ve geçita imkânları temin etmek 
mümkün olacaktır. Ancak meselenin çetinliğini 
daha iyi görebilmek için şu hususu da göz önünde 
tutmak gerekir ki, tarım teknolojisi bakımından 
kaydedilecek ilerlemelerde, tarım sektöründe giz
li işsiz sayısının bir miktar artması neticesini 
doğuracaktır. 

Burada memleketimizdeki işsizliğin sebepleri
ne geçebiliriz. Memleketimizde işsizlik, iktisaden 
ilerlemiş, sanayi bakımından kalkınmış memle
ketlerde zaman zaman görülenin aksine, konjonk-
türel bir işsizlik meselesi olmadan ziyade bünye-
vi bir issizlik mesele olarak karşımıza çıkar. Baş
ta gelen, sebeplerden birisi de nüfus artışımızın 
yılda % 3 gibi dünyanın en yüksek artış hızını 
bulmasıdır. İkinci sebep ise Türkiye'de bir süre
dir, bilhassa Cumhuriyet kurulduğundan beri, ta
rım ekonomisinden endüstri ekonomisine geçiş 
devresine girilmiş bulunmasıdır. Bu devreye gi
ren her memleket ciddî bir işsizlik meselesiyle 
karşı karşıya kalmıştır. Çünkü, bu devreye giril
meden önce köylerde kıt kanaat geçinen vatandaş, 
şehirlerde açılan yeni sınai imkânların •bozan al
datıcı cazibesine kapılarak şehirlere akın etmeye 
başlamıştır. 

İşsizliği yaratan bu bünyevî sebeplerin yanın
da arızi sebepler de vardır. Meselâ, 1958 de enf
lâsyondan istikrara geçiş dolayısiyle meydana ge
len konjonktürel işsizlik veya diğer bâzı faktör
lerin yaratmış olduğu işsizlik... Fakat bu gibi arı
zi sebeplerden doğan işsizlik bünyevî sebeplerden 
doğan işsizliğin yanında çok mahdut kalsa gerek
tir. 

Şimdi kısaca işsizliğe karşı alınan ve alınmak
ta olan tedbirleri sıralıyacağım. Evvelâ Çalışma 
Bakanlığının yetki alanı içerisine giren tedbirler 
üzerinde kısaca durmak isterim. Bunlardan birisi, 
bâzı •arkadaşlarımızın tenkidetmiş oldukları ve 
bir çare olarak göremediklerini belirttikleri yurt 
dışına işçi göndermedir. Fakat, muhterem arka
daşlarım, demin de arz ettiğim gibi, bizde nüfus j 
artışı nisbeti çok yüksektir. Tarım ekonomisinden 
endüstri ekonomisine geçiş devresinde bulunan ] 
her memleket ciddî bir işsizlik dâvasiyle karşı 
karşıya kaldığına göre, biz böyle bir devirde yurt 
dışına işçi gönderme imkânını büyük bir fırsat 
telâkki etmekteyiz. Nitekim ekonomileri bizden | 
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daha ileri bir seviyede bulunan İtalya, Yunanis
tan ve Yugoslavya yurt dışına bizim ihraç ettiği
mizden çok daha geniş ölçüde işçi ihraç etmekte
dirler. Bir sözlü soru vesilesiyle daha önce arz 
ettiğim gibi, iktisadi bakımdan bizden ileri olan 
ve bizim nüfusumuzun dörtte biri kadar bir nü
fusu bulunan Yunanistan'ın dahi Almanya'da 40 
bin işçisi, yani bizden dört kat fazla işçisi bulun
maktadır. Bu işsizliğin ve dışarıya işçi gönder
me mevzuunun, bâzı kimselerin sandıklan gibi, 
ekonomik ve sosyal rejimle de bir münasebeti ol
madığına en iyi misal olarak Yunanistan ve Yu
goslavya'nın durumları göstermektedir. Yanyana 
komşu durumunda bulunan ve kalkınma gayret
lerini aynı zamanda hızlandırmış olan bu iki mem
leket de biri liberal bir ekonomi içinde diğeri ko
münizme kaçan bir ekonomi içinde kalkınmaya 
çalışan bu iki memleket de dışarıya bizden çok 
işçi 'göndermek durumu ile karşı karşıyadır. 

Çalışma Bakanlığı tarafından işsizliğe karşı 
alman diğer bir tedbir çok zaruret olmadıkça faz
la mesainin önlenmesidir. Çalışma Bakanlığı mü
racaat eden işletmelere fazla mesai izni verip ver
memeye yetkilidir. Bizim Bakanlık olarak kara
rımız, bu yetkimizi mecbur kalmadıkça asla kul
lanmamaktadır. Ancak illerdeki teşkilâtımızın 
merkeze danışmadan bu yetkiyi kullanma im
kânları vardı. Biz şimdi aldığımız bir tedbirle, 
bu yetkinin dahi ancak çok büyük zaruret gö
rülen hallerde kullanımasmı sağlamış bulunu
yoruz. Bunun dışında üçüncü bir tedbir, daha 
önce arz ettiğim gibi, kamu sektörünün işçi ih
tiyacı için İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvar-
mak mecburiyetidir. Bu, mevcut iş imkânlarını 
artırıcı bir tedbir olmamakla beraber mevcut iş 
imkânlarından en iyi yararlanmayı sağlayıcı bir 
tedbir olarak değerlidir. Bakanlığımız yetkisi 
içinde bir başka tedbir, eğitimdir. İşsizlik der
diyle en çok vasıfsız yani hiçbir mesleki olma
yan işçiler karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 
da işsizliğe karşı en iyi tedbirlerden birisinin 
eğitim olduğunu gösterir. Eğitim, işçiyi belirli 
bir mesleke yöneltme, belirli bir meslekte ye
tiştirme gayesini gütmektedir. Bu alanda Çalış
ma Bakanlığından başka, Millî Eğitim, Sanayi, 
Tarım Bakanlıkları ve bâzı büyük özel işletme
ler ve Türk İşçi Sendikları Konfederasyonu il
gilenmektedir. Hükümet olarak, bütün bu eği
tim faaliyetini koordine ederek daha verimli 
hale getirme çarelerini araştırmaktayız, önü-
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müzdeki aylarda Millî Eğitim Bakanlığı Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtı ile iş birliği yaparak 
Ankara'da bir yetişkinler eğitimi merkezi kur
mak suretiyle yeni bir adım atmış olacaktır. 
Ayrıca, Hükümet olarak, orduda da daha geniş 
ve verimli meslek eğitimi yaptırma imkânları 
araştırılmaktadır, 

Şimdiye kadar arz ettiklerim, daha çok Ça
lışma Bakanlığı yetkileri içine giren tedbirler
di. 

Şimdi kısaca, Hükümet olarak alman ted
birler üzerinde duracağım : Bunlardan birisi, 
kamu sektöründe, maliyetin yükselmesi pahası
na da olsa işçi fazlasını çıkarmaktan kaçınma
maktır. İşsizlik meselesiyle karşılaşan birçok 
memleketlerde, sosyal bir görüşe sahibolan ida
reler, bu çareye başvurmaktadırlar. 

Bunun dışında Hükümetin bir tedbiri de ya
tırım hacmini artırmaktır. Bu hususta yetkili 
arkadaşlarım, izahlarda bulundular. Bildiğiniz 
gibi, bu yıl kamu sektöründe 5 milyarlık bir ya
tırım düşünülmüştür. Geçen yıla nazaran 700 
milyonluk bir artış vardır. 

Ayrıca, Hükümetinizin, ekonomik ve malî 
meselelerdeki tutumunun dost memleketlere 
telkin ettiği güven, dış yardım imkânlarını da 
bildiğiniz gibi geniş ölçüde artırmıştır. Bu im
kânların kısa zamanda gerçekleşeceğini umu
yoruz. O zaman yatırım hacmi elbette bu bütçe
de derpiş edilenin üzerine çıkmış olacaktır. Ve 
dolayısiyle özel teşebbüs yatırımları da aynı 
ölçüde bir artış gösterecektir. 

Bunlar dışında, Hükümetçe işsizliğe karşı 
alınması karara bağlanan bâzı tedbirler vardır. 

Bunlardan birisi, yatırımları güçleştiren for
maliteleri düzeltmektir. Bunun için Bakanlıklar-
arası bir komisyon kurulmuştur. 

Diğer bir tedbir, ihracatı artırıcı ve kolay
laştırıcı tedbirlerdir. İhracatı Geliştirme Merke
zi adındaki teşkilât bu hususta çalışmalarını 
ilerletmiş ve tekliflerini Hükümete sunmaya 
başlamıştır. İhracatı Geliştirme Merkezi Türk 
ve yabancı uzmanlarla takviye edilecektir. Bu 
merkezin ileri sürdüğü, maliye, ulaştırma v« 
gümrükle ilgili tedbirlerden mümkün görülen
ler derhal" alınacak, böylelikle ihracatın ara
ması, istihsal ve imalâtın çoğalması, dolayısiyle 
memleketimizde yeni yeni iş alanları açılması 
sağlanmış olacaktır. 
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Bunun dışında yine Hükümetçe alman bir 

tedbir de âtıl kapasitenin bir an önce hareket© 
geçirilmesidir. Biliyorsunuz memleketimizde 
birçok müesseseler kapasitesinin altında çalış
maktadırlar. Bugün pek çok mamul madde ya
pacak fabrikalarımız vardır ki, üç vardiye ha
linde çalışmaları icabederken tek vardiye ha
linde çalışmaktadırlar. O tek vardiyede dahi 
tam kapasite ile çalışmamaktadırlar. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının tesbit ettiğine 
göre, bilhassa makina ve alât kesiminde Tür
kiye'nin büyük bir kapasite fazlalığı vardır. 
Bilhassa 1958 de yeni ithalât imkânları açıldık
tan sonra, ithalâtımızın, sanayiimizi koruyacak 
şekilde kontrol altına alınamamış olması bu 
kapasite fazlalığını yaratmış bulunmaktadır. 
Şimdi, Hükümetiniz, hangi müesseselerde han
gi 'kesimlerde, hangi iş alanlarında ne ölçüde 
kapasite fazlalığı olduğunu tesbit etmek ve 
böyle işletmeleri tam kapasite ile çalışır hale 
getirmek imkânlarını bulmak için Bakanlık! ar-
arası bir komite kurmuştur. Memleketimizdeki 
âtıl kapasiteye en belirli bir örnek, gemi inşaatı 
alanında görülebilir. Bugün Türkiyemizin ihti
yacı. olan gemiler geniş ölçüde Türkiye'deki 
tersanelerde yapılabilecek halde iken, şimdiye 
kadar gemi ihtiyacımızın 'büyük bir kısmını, 
büyük dövizler ödemek-pahasına yurt dışından 
ithal etmek nedense âdet olagelmiştir. Hükü
met bu alanda da âtıl kapasiteyi kullanmanın 
çareleri üzerine eğilmiş ve Millî Savunma Ba
kanlığının miitevazi bir hamlesi ile yalnız Göl
cük Tersanesine 500 yeni işçi almak imkânı 
elde edilmiştir. 

Âtıl kapasiteyi harekete getirici tedbirler 
meyanmda sanayiimizi, ithalâta karşı daha iyi 
koruyucu tedbirler de alınacaktır. Arz ettiğim 
gibi, ithlât güçlüğü çekilen yıllarda gelişme im
kânını bulmuş, ve ilerisi için gelişme istidadını 
göstermiş olan bâzı iş kolları vardır ki, itha
lâtın gereği gibi kontrol altına alınmamasından 
ötürü, son yıllarda bu iş yerleri ölüme terk 
edilmiştir. Buna en bariz bir misal olarak 
da karoseri endüstrisini gösterebiliriz. Bu en
düstri Türkiye'de büyük bir gelişme gösterdiği 
halde maalesef ithalâtımızın kontrol altına alın
maması yüzünden ölüme terk edilmiş durum
dadır. 

Hükümet çeşitli iş kollarındaki bu âtıl ka
pasiteyi harekete getirme tedbirlerini almakla 
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Ihem memleketin iktisadi gücüne büyük Ölçüde 
bir güç katmış olacak, hem de büyük yatırım
lar yapmaya ihtiyaç kalmaksızın geniş ölçüde 
iş alanları, iş ariyan vatandaşlara çalışıma im
kânları sağlamış olacaktır. 

Makina ve alât kesimindeki kapasite fazla
lığı büyük endüstride olduğu kadar küçük atel-
yelerde de görülmektedir. Hükümet küçük atel-
ye ve iş yerlerini Türk ekonomisi bakımından 
inceleyip değerlendirmek ve daha verimli hale 
getirmek üzere tedbirler almak için de çalış
malara başlamıştır. Bu konuda görüşümüz odur 
ki, bu atelyelerin çalışma ve imalâtında yurt 
ölçüsünde bir koordinasyon ve standardizasyon 
sağlamak suretiyle, birçak makina ve alet par
çalarını, büyük endüstrilerin ihtiyacı olan ve 
dışardan ithal edilen makina ve alet parçala
rını, memleketin muhtelif köşelerine dağılmış 
bu küçük atelyelerde yaptırmak mümkün ola
caktır. Böylece küçük şehir ve kasabalardaki 
işsizlere, kendi bölgelerinde gayretlerini değer
lendirmek imkânı daha geniş ölçüde sağlanmış 
olacaktır. 

Ayrıca bu atelyelerin, bir geleneksel çıraklık 
eğitimi müessesesi olarak da büyük değeri ve 
önemi olduğuna inanmaktayız. 

Hükümetin görüşüne küçük işletmelerin, 
atelyelerin, iktisadi bakımdan yeteri kadar 
rantabl olmadıkları düşüncesi ile bunları ölüme 
bırakmaksızın, aralarında birleşmeleri ve iş gü
cünü artırmaları için teşvik edici tedbirler al
mak zarureti vardır. Bunun, iktisadi gücümüzü 
artırmak bakımından olduğu kadar iş alanları
nı büyültmek bakımından da değer taşıyacağı
na inanıyoruz. 

Hükümetin, gerek iş verimini ve çalışma he
vesini' artırmak ve daha iyi bir çalışma ahen
gi sağlamak, gerek âtıl kapasiteyi daha süratle 
harekete geçirerek işçi sayısını artırma imkân
larını bulmak için düşündüğü bir başka tedbir 
de, Devlet işletmelerinde çalışan memur, tekni-
siyen ve işçilerle istişareyi prensibolarak be
nimsemek ve bunu verimli bir düzene bağla
maktır. Bu husus'ta Hükümetçe çalışmalara 
başlanmıştır. Amerika'da olsun, . ingiltere'de 
olsun, Batı - Almanya'da olsun, bu gibi, ida
reye iştirak sistemleriyle, işçi ve işveren ara
sında istişare sistemiyle, hem kalkınmaya bü
yük hız kazandırılmış, hem de işletmelerin da
ha verimli 'olması için işçilerin, ustaların, I 
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sendikacıların pratik görgü ve tecrübelerin
den istifade etmek imkânı sağlanmıştır. De
mokratik Batı memleketlerinden yıllardanberi 
uygulanan ve hattâ Almanya'da Weimar Ana
yasasına kadar geçmiş olan bu sistemi Türki
ye'de de uygulamak için Hükümetiniz çalışma
lara başlamıştır. 

Hükümetçe bu tedbirleri yürütmek için ku
rulan Bakanlararası komitelerin çalışmaları sı
rasında gerekli görüldüğü hallerde, sanayi ve 
işçi temsilcileriyle de işbirliği yapılacaktır. 

Bunların dışında işsizlik meselesini hallet
mek için uzun vadeli ve en etkili tedbirlerden 
biri hiç şüphesiz bölge kalkınmasıdır. Bölge 
kalkınmasının başlıca vasıtalarından biri de 
toplum kalkınmasıdır. Bu konuda *Devlet Plân
lama Teşkilâtı çalışmalarını hazırlamış ve bir 
toplum kalkınması teşkilâtının bir an önce 
kurulmasına Hükümetçe karar verilmiştir. 
Bundan evvelki oturumda Sayın Muhlis Ete'-
nin ele bilirttiği gibi, memleketimizde işsizli
ğin gerçek kaynağı köylerdeki gizli işsizler ol
duğuna göre, işsizlik meselesini en iyi hallede
bilmenin çaresi de doğrudan doğruya köyler
deki bu işsizlerin kaynağına gidebilmektir. 
işte toplum 'kalkınması, bize, bu kaynağa git
mek ve köylünün âtıl iş gücünü, kendi bölge
sinin kalkındırılması gayelerine onun gönüllü 
iştirakiyle değerlendirme imkânını kazandıra
caktır. Bu toplum kalkınmasına tenkidler yö
neltenler olabilir. Her şeyi ille Devlet yapsın 
diye bekliyenler olabilir. Fakat arkadaşlarım, 
bu vesile ile şu gerçeği belirtmek isterim : 
Devletçi diye bilinen, hattâ, aşırı devletçi ola
rak bâzı kimseler tarafından kendi aramızda 
tenkid edilen, Türkiye'de Devlet bütçesi gayri-
sâfi millî hâsılanın ancak beşte biri kadardır. 
Buna mukabil liberal ekonominin, kapitalist 
Alemin bayraktarı olan Amerika'dan, Devlet 
bütçesi, gayrisâfi millî hâsılanın üçte birine 
yaklaşmaktadır. Bizde Devlet bütçesi gayrisâ
fi hâsılanın beşte biri, seviyesinde, Amerika'
da ise üçte biri seviyesinde olduğu halde, Ame
rika'da toplum kalkınmasına bugün dahi her 
memleketten daha çok önem verilmekte; de
mokratik yoldan bölge kalkınmasını sağlama
nın en etkili ve iyi bir çaresi sayılmaktadır. 

Bizde bir zihniyet vardır : Hem Devlet ver
gi almasın istenir, hem her şeyi Devlet yap
sın istenir ve hem de Devlet devletçi olmasın 
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istenir. Bunların hepsi ayrı ayrı muhterem bi- I 
rer istek olabilir ama hepsi bir araya geldiği 
zaman 'birbiriyle kabili telif olmıyan istekler 
olduğu meydana çıkar. Onun için demokratik I 
bir düzen içinde kalkınmamızı gerektiği ka
dar hızlandırmak istiyorsak, halkımızın, va
tandaşlarımızın, en az Amerika'da olduğu ka
dar, dediğim gibi, bütçesi gayrisâfi millî hâ-
sıilanııı üçte birini bulan Amerika'da olduğu 
kadar, toplum kalkınması yoluyla memleke
tin iktisadi kalkınmasına katılabilmeleri lâzım
dır. Bu, iktisadi kalkınmayı hızlandıracağı 
gibi, daha Önce de arz ettiğim veçhile, gizli 
işsiz durumundaki vatandaşların iş gücünü 
kendi bölgelerinde ve kendi 'bölgelerinin kal
kınmasında değerlendirmenin ve ayrıca büyük 
şehirlere yönelen işsiz akınım mâkul ölçüye, 
büyük şehirlerin kaldıralbilüceği ölçüye indire
bilmenin 'belki en etkili . çaresidir. Hüküme
tiniz onun için 'toplum kalkınmasına ve top
lum kalkınması yolu ile 'bölge kalkınmasını ger
çekleştirmeye önem verecektir. I 

Geçen oturumda Suphi Baykanı arkadaşım, 
bence oo!k yerinde, haklı bit- noktaya işaret 
etti. Birçok hallerde işsizliğe karşı bir tedbir 
olarak makina yerine insan gücü kullanılması
nın tercih edile'bileeeğini belirtti. Şahsan ar
kadaşımın ibu görüşüne yüzde yüz iştirak edi
yorum. Hükümet olarak da bunun ne ölçüde 
mümkün olacağını araştırıp tesbit etmeye ka
rar vermiş bulunuyoruz. Bu, takdir edersiniz 
ki, süratle açıklanabilecek, vaatlerde bulunu-
labilecek bir husus değildir. Her işin hesabı 
yapılmalıdır. Hangi işlerde ne ölçüde makina 
yerine insan gücü kullanılması maliyet hesap-
Jarı Ibakımından mümkündür? Bunun elbette 
gereken ciddiyetle Ihesalbırıın yapılması icabeder. 

itiraf etmek iea'beder ki makinalaşmak ba
kımından milletçe, bâzı iş kollarında fazla is
tical göstermekteyiz. Bilhassa inşaatta bugün
kü durumda daha az makina kullanmanın 
mümkün olduğuna inanmaktayım. Bunun, iş
sizliğe karşı birçok memleketlerde başvurulan 
eti etkili tedbirlerden, biri olduğuna inanmak
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette bütün bun
ların üstünde işsizliğin başlıca çaresi, yatı
rımları gücümüzün yettiği nisbette artırmak; 
ve yatırımları gücümüzün- üstünde artırana im
kânını bulmak için de, gerek siyasi bakımdan, j 
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I memleketin durumu bakımından, gerek Hü

kümetin iktisadi ve malî tutumu 'bakımından, 
dost ve müttefiklerimize güven vermek suretiy
le memleketimize daha çok dış yardım sağlıya-
bilmektir. 

Yatırımları, dış yardımları artırmak için ge
rekli tasarruf tedbirlerini ve bu tasarrufları don-
durmayıp verimli ve işçi yoğunluğu yüksek iş 
alanlarına yöneltiei tedbirleri, sosyal, ekonomik 
ve malî reformları ve kalkınma plânını gerçek
leştirmek hususunda, ve bu suretle kalkınmamızı 
hızlandırmak ve işsizliğe karşı süratle çareler 
bulmak hususunda, Hükümet olarak Yüksek 
Meclisin anlayış ve desteğine güvenmekteyiz. 
Yüksek Heyetinizin işsizlik konusuna verdiği 
önemi, gösterdiği ilgiyi, bu hususta Hükümetten 
hiçbir desteği esirgemiyeceğinize işaret olarak 
göstermekteyiz. Sabrınız için teşekkür ederim. 
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge var. Biri
si konuşacak mebus arkadaşlarımızın adedinin 
çokluğundan dolayı - ki 26 arkadaşımız söz al
mış durumdadır. - Müddetin tâyin ve tahdidi 
isteniyor, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilen mevzuun ehemmiyeti var

dır. Söz alan arkadaşların sayısı da fazladır. İş
sizlik mevzuunun izahından ziyade tedbir ve ça
releri üzerinde müzakerelerin cereyan etmesini 
ve söz alan arkadaşların tamamının görüşünü 
tesbit bakımından (grup sözcüleri hariç) mil
letvekillerinin 10 ar dakika görüşmeleri hususu
nun karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Çankırı 
Kâzım Arar 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde Sayın Tah-
takılıç konuşacak. Buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, parlâmentomuz yeni bir mem
leket meselesi üzerinde umumi müzakere açıl
masını ele almakta, işsizlik gibi şimdiye kadar 
konuşmalarla henüz deşilmemiş bir mevzuu tec
rübe etmektedir. Maalesef yanlış bir telâkki ile, 
parlâmento ile Hükümet üyeleri bu mevzuda 
yanyana meseleyi deşmeye çalışacağına, karşı 
karşıya gelmiş ve meseleler kâfi derecede açık
lanmamıştır. O halde müsaade ederseniz bu me
selede kifayet gibi bir yola gitmiyelim. Yoksa 

I bu, ananeyi yanlış bir yola götürecektir. 
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Ne oldu şimdi?... Hükümet her türlü tedbir

leri aldığının müdafaasını yaptı, milletvekilleri, 
konuşan arkadaşlar temas ettiler. İşsizlik mev
zuu, Türk Parlâmentosu ölçüsünde derinliğine, 
genişliğine ortaya konuldu mu?. Bu iş olmadı 
arkadaşlar. Bu müessese karşılıklı konuşmaya 
müsait değildir. Genel görüşme ise Hükümeti 
tenkid değildir. Genel görüşme; Hükümet olarak, 
Parlâmento olarak, milletvekilleri olarak, mev
zuun derinliğine deşilmesi konusu. 

Yanlış yola gidiyoruz. Parlâmentomuz güzel 
ananeler bırakmak yolunda hareket edeceğine, 
gerek tahkik heyetleri teşkiline, gerek Riyaset 
Divanı teşkiline gerekse müzakere tahdidine da
ir, hattâ seçimlere ait ananeler yanlış noktalar
da tesis edilmektedir. £)nun için çok rica ederim; 
şu umumi müzakereleri devam ettirelim, kim ka
lırsa kalsın, kalanlarla bu mesele müzakere edi
lir; fakat mesele deşilsin arkadaşlar. Daha me
sele deşilmemiştir, söz alanlar söz alacaktır, 
ben de söz istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin aleyhinde 
bir arkadaşımız konuştu, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge reddolundu. Diğer bir arkadaşımızın ki
fayet önergesi vardır ama daha mebus arkadaş
lar kâfi derecede konuşmadıkları için bunu 
okutmıyacağım. Buyurun îhsan Ataöv. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, işsizlik konusunun Parlâmetomuzda 
konuşulmaya başlanıldığı günden şu ana kadar 
grupları adına söz alan ve takriri veren bir ar
kadaşımız hariç, iki milletvekili konuşmuştur. 
Bu iki milletvekilinden sonra grup sözcüleri de
vamlı surette Hükümete muhatap olmuşlar, Hü
kümet de onlara muhatap olmuştur. Bu suretle 
bir iktidar - muhalefet tutumu şekline maalesef 
işsizlik müzakeresi dökülmüştür. Ben şahsan, 
iktidar partisinin bir kanadı olan iktidar parti
sinin bir mensubu olarak değil, bir milletvekili 
olarak, işsizlik dâvasında, şahsi görüşlerimi, bu 
iktidar ve muhalefet noktasından değil; bir fert 
olarak izhar edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Senatoda ve Meclisi
mizde bâzı arkadaşlarımız ve bu arada Sayın Ça
lışma Bakanımızla Maliye Bakanımız uzun uzun 
konuştular. Bunları dinledikten ve Senatoya iş
sizlik konusunu Meclisten evvel getirmiş takrir 
sahibini de dinledikten sonra, bu işsizlik mesele-
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sinin üzerine inilmeden, başka yollardan etrafın
da dolaşıldığma kanaat getirdim. Şöyle kit Se-
notadaki müzakerede arkadaşımız takririni izah 
etti. Bu arada dedi ki, Hükümet yatırımlarla 
özel teşebbüsü harekete geçirmekle iş sahası açı
labilir. Aynen doğrudur, özel teşebbüs piyasaya 
çıkmadığına göre, onu piyasaya dökecek tedbir 
nedir? Arkadaşımız bunun üzerinde durdu ve 
dedi ki : «Servet beyanı verilmiştir. Servet be
yanında gösterilen nakitlerin üçte ikisi zor kul
lanılarak yatırıma sevk edilmelidir.» İşte bugün 
işsizliğin, bugünkü sıkıntının ana kaynağı bu 
zihniyettir, sevgili arkadaşlarım. Eğer servet be
yanı teşebbüs erbabını ürkütmeseydi, eğer servet 
beyanında gösterilen paralar bir varlık vergisi 
gibi, yahut Sayın Senatörün bahsettiği gibi, zor 
yolu ile ortaya çıkarılacak bir meta halinde gös-
terilmeseydi, bu paralar bugün elbette piyasaya 
çıkacak, piyasada oynıyacaktı. Bu suretle pek 
çok vatandaşlar iş sahibi olur ve bu memlekette 
bir hareket bulunurdu. 

Şimdi ben, Ekrem Alican Beyin îki celsedir 
üzerinde hassasiyetle durduğu ve yatırımlar ko
nusunun bu memleketteki işsizlik dâvasını halle
decektir tezine, 1960 ta Maliye Vekili olması ve 
o zamanki düşüncelerinin hilâfına benimsemiş r'j\. 
masından büyük bir memnuniyet duydum. 

(Bu memnuniyetin yanında, yatırımlar*.^ i§siz_ 
ligin halledilmesi için bir gaye değil, a»' eak ^[Y 
vasıta olarak düşünmekteyim. Çünkü 'bugünkü 
iktisadi huzursuzluk, bugünkü piyasa^a^i karar
sızlık, bugünkü memleketin politik r iavası, iş er
babının, özel teşebbüsün, meveudur ı u iş sahasına 
döktürmediği için, yatırımla piyas- a v a s e vk edece
ğimiz paralar, onu kullanan insr A n ı a r tarafından 
tekrar yastık altına götürüleee ^tir. Yatırım an
cak bir kısım işsizi iş sahasnva muvakkaten sevk 
edecektir. Piyasadaki cesaretsizliği ve imkânsız
lığı ne ile ortadan kaldırabiliriz? Hükümetin bu
nun üzerinde durması lâzj mdır. Yoksa rakamlar 
vermekle ve 1960 senesindeki sigortalı işçi adedi 
şudur, 1962 deki sigortalı işçi adedi şudur de
mekle işsizliğin hafiflemiş olduğunu iddia etmek 
kendi kendimizi avutmak olur. Çünkü, 1960 sene
sinde nüfusu elli binin altında olan şehirler, 1962 
yılında nüfusu 500 binin üstüne çıkmış olduğu 
için bütün iş yerleri sigorta mecburiyetine tâbi 
tutulmuş, bunun neticesinde sigortalı işçilerin, 
sigortaya kayıtlı işçilerin miktarı yükselmiştir. 
Bu, işsizliğin azaldığının delili olmayıp, mevcut 
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işçilerin sigortaya tâbi tutulmasından başka bir 
şey değildir. 

Sonra ben, Muhterem Çalışma Bakanının, 
hem Senatoda, hem burada, «üzerinde hassasiyet
le durulan işsizlik yeni bir mevzu değildir. Çok 
eski senelerden .gelme bir iştir. Hürriyet havası 
içinde, demokrasinin bir tezahürü olarak 'bu me
sele su yüzüne çıktı.» tezini sureti katiyede kabul 
etmiyorum. Türk siyasi tarihinde, Türk iktisadi 
tarihinde - Sayın Hükümet Başkanı 'buradalar, 
kendileri daha iyi bilirler - işçilerin ekmek diye 
Meclisin kapısına dayandıkları bir tarih hatırla-
namaz, böyle bir şey yoktur arkadaşlar. 

Ekmek diye Meclis kapısına dayanıldığına 
güre, bu hareket demokrasinin icaplarının bir ne
ticesi ve bu demokratik yolun memnuniyet verici 
bir tezahürü ise, şu Meclis kapısına gelen ve ek
mek istiyen işçilere karşı kullanılmış olan dipçik 
ve coplar da demokrasinin bir icabı mıdır acaba? 

Daha dün tarihî bir mahkemede dipçik ve cop
ları kullananlar Yüksek Adalet Divanı huzurun
da hesap verdikten sonra, henıen arkasından dip
çik ve copların, o gün ekmek diye feryat eden
lere karşı kullanılması demokrasinin bir icabı ise, 
dünkü o tarihî mahkeme celselerini 'bu iddiaları 
acaba tekzip etmez mi sevgili arkadaşlarım? 

(Sonra, muhterem arkadaşlarım, işsizliğe karşı 
tedbirler aranırken, özel teşebbüsün piyasaya na
sıl döküleceğini, "bunun imkânları aranacak yer
de, yalnız* yatırım mevzuunun Mecliste konuşul
masını doğru bulmuyorum. Asıl üzerinde duraca
ğımız nokta, özel teşebbüsü nasıl iş sahasına sevk 
edelim, konusu olmalıdır. 

1960 tan bu yana bir milyarın üstünde hir 
para tedavüle çıkarılmıştır. Bu paralar ne olmuş
tur, kimin cebine girmiştir? Bunları nasıl nvPlet 
ve memleket hizmetine sevk edebiliriz, 'bunun ça
resini aramak lâzımdır. 

Arkadaşlar, Muhterem Maliye Bakanımızı ge
çen celsede dinledim. Maliye Bakanımız, Hükü
metin kalkınma plân ve programlarına göre, Bü
yük Meclisin tevziine yetki verdiği paraların yer
lerine sarfı ile vazifeli bir kimsedir. Maliye Baka
nımızın mütemadiyen ticaret erbabını töhmet al
tında bırakan, «kaçakçı, itimat edilmez» /gibi is
natları piyasadaki paranın 'geriye çekilmesinde 
rol oynadığı gibi, bugünkü Akşam gazetesinde 
«Ordu af istemiyor, ismet Paşa böyle dedi.» de
mek suretiyle, vatandaşlarda huzursuzluk yara- I 
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tılmakta ve böyle bir hava estirilmektedir. Bu 
durum, her gün bir iş yerinin kapanması netice
sini doğurmaktadır. 

Bunun içindir ki, sevgili arkadaşlarım, piya
saya itimat telkin etmek mecburiyetindeyiz. 
Piyasaya' çıkacak paralara el koymıyacağımızı, 
onu bloke etmiyeceğimiz'i, Sayın Maliye Veki
linin buyurdukları hilâfına, onu muhtelif ka
nallarla, bir servet fceyannamesiyle teihdidet-
miyeceğimizi ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Yalniz, ıbu ifadelerimizi yaparken, çok dik
katli olmalıyız. Meselâ 22 Şubattan evvel, muh
terem Hükümet ve Devlet Reisleri, artık de
mokratik rejim ayaktadır, antidemokratik 
rejimin karşısındayız dedikleri halde, ondan 
iki gün snnra bir antidemokratik rejimle karşı 
karşıya kalmak suretiyle Muhterem Devlet ve 
Hüfeümet Reislerinin beyanlarını tekzibeden 
olayları, artık vatandaş nazarında, Devlet 
adamlarının sözlerinde kesin bir teminat oldu
ğu inancını temin etmemektedir. 

Şu halde ne yapalım sevgili arkadaşlarım?. 
Yapacağımız şey şudur : özel teşebbüsü piya
saya sevk edebilmek için, Meclis hâkimiyetinin, 
Meclis kudretinin üzerine her hangi bir göl
genin düşmiyeceğini, Meclisin her şeye hâkim 
olduğunu ticaret erbabına, siyaset erbabına ve 
dünya efkârına ifade etmek mecburiyetindeyiz. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, muhalefet «sözcüsü 
arkadaşımız Alican'ın ifade ettiği bir konuya 
ben de iştirak edeceğim. Bu konu şudur : Biz, 
cesaretsiz, kor'kak, enflâsyonist bir psikoz ar
kasında malî siyasetimizi yürüttüğümüz ve 
bunu da 'servet 'beyanı gibi bâzı silâhlarla, ta
sarruf bonoları gibi bâzı mermilerle teçhiz et
tiğimiz müddetçe, paranın piyasaya akmasını 
temin etmek, işsizliği bertaraf etmek değil, de
vamlı surette işsizlikle karşı karşıya kalacağız. 

Bu bakımdan malî politikada cesaret lâzım
dır. İşsizliği önlemek için kararlı olmak lâzım
dır. Bir söz vardır : «Borç yiğitin kamçısıdır.» 
derler. Arkadaşlar, ıbugün memlekette büyük 
iş yapıp da borçlu olmıyan 'kim vardır? Yatı
rım yapan milletler borçlu olabilirlar; yeter 
ki millet ile Hükümet kucak kucağa bulunsun, 
ikisi Ibirbirini tutsun, ondan sonra bu milletin 
yenemiyeceği hiçbir kuvvet yoktur. Ama, Hü
kümet, vatandaşın hassas olduğu mevzularda, 
kendisi de daha hassas olarak mütemadiyen 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, Vatandaşı bu işsizliğe, bu kötü 
gidişin mesuliyetine ortak etmek zaruretin de
yiz. Aksi takdirde Hükümet olarak yatırım
larla bu dâvanın önlenmesine imkân ve ihtimal 
yoktur. Yatırımlar bu dâvanın öncüsü değil 
ancak ve ancak vasıtası olabilir. 

Arkadaşlar, konuşan hatipleri dinliyen ve 
burada iç duygularını bütün hüsnüniyet ve sa
mimiyetle ifade arzusunda olan bir arkadaşı
nız olarak diyeceğim ki, bu mevzu mutlaka 
halledilecekse bunun hal çaresi ve yegâne dok
toru özel teşebbüsü hareket sahasına sokmak
tır. Bunun için de özel teşebbüse itimat sağla
mak lâzımdır, cesaret vermek lâzımdır, Parlâ
mento hâkimiyetini mutlak surette ve kesin 
olarak ifade etmek lâzımdır. («Şüphe mi edi
yorsun?» sesleri) 

Bundan şüphem var, çünkü sevgili arka
daşlarım, memlekette iktisadi huzurun da, si
yasi huzurun da sağlanması yönünden yapılan 
çalışmalarda, Parlâmentonun üstünde bir kuv
vetin bulunduğunu, devamlı ısurette ortaya 
atanlar görülmektedir. (Gürültüler) Geçenler
de bir sual sorduğumuz Hükümet Başkanınız da 
cevap vermediği için, cevap alamıyan efkârı 
umumiye, böyle bir şeyin bulunduğu kanısın
da bulunmaktadır. Bugünkü Akşam gazetesin
deki manşetin mânası nedir sevgili arkadaşla
rım1? Bugünkü manşeti okuduktan sonra yatı
rım yapmak istiyen çıkar mı? Parası olan tu
tar da parasını döker mi? («Basın mahkemele
ri mi kuralım?» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Orta sıralara hitaben) — 
Arkadaşlar, zaten büyük kısmınız bu dâvaya ne 
kadar bağlı olduğunu burada oturmakla göster
diniz. Eğer sabırla dinlerseniz fikirlerimizden 
memnun olacaksınız. Yok eğer dinlemek istemi
yorsanız diğer arkadaşlarımız gibi sizler de gide
bilirsiniz. Biz burada, bu çatı altında âmme men
faatlerini ifade eden dâvayı savunalım (Gürültü
ler) 
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BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
IHAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben sözlerimi bitiriyorum. Hüküme
timizi ve uzun konuşmaları içinde muhtelif vekil
lerimizin, işsizlik dâvasında, yatırım ve plân mev
zuundaki çalışmalarından ve ileriye muzaf - bu
gün için değil - bir dâvayı ele alması ve bunu yü
rütmesinden dolayı takdir ederim. Allah muvaf
fak etsin diyeceğim. Yalnız, Hükümetin üzerin
de hassasiyetle durması lâzım gelen noktaları say
mış bulunuyorum. Şu ana kadar dinlemiş oldu
ğumuz Hükümet erkânı ve milletvekili arkadaşla
rımın büyük bir kısmı, özel teşebbüsü nedense 
devamlı surette ikinci plâna attılar veya hiç söy
lemediler. Ancak temenni edildi. Sayın Çalışma 
Bakanı «özel teşebbüsün piyasaya girmesini te
menni ediyoruz» dedi. Ben temenni etmenin ya
nında, çıkıp «şu tedbirleri almaktayız, kararlıyız, 
şunu, bunu yapacağız» demelerini bekliyordum. 
inşallah bundan sonra çıkacak Hükümet mensubu 
arkadaşlarımız söyliyeceklerdir. Kendilerinden, 
özel teşebbüsü nasıl harekete geçireceklerini, ona 
nasıl bir itimat Bağlıyacaklarını, bu geniş vatan 
sathında iş yerlerinde işsizleri nasıl tekrar dolaş
tıracaklarını bunun tedbirlerini nasıl alacaklarım 
ifade etmelerini ve bu yolda bizi tatmin etmele
rini bekler, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın inönü. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

Bana sordukları bir sualin cevapsız kaldığını bu
yurdular. Nedir o sual ve ne vakit sormuşlar? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 22 Şubat Af 
Kanununun müzakereleri sırasında şöyle hitabet
tim: «Sayın Başvekilim ismet Paşa Türk siyasi 
tarihinde, iktidarda, muhalefette, koalisyonda bi
rinci derecede mesuliyet yüklenmiş tarihî bir şah
siyettir. Kendisine hitabediyorum, bu vesileyle 
çıksın kürsüden söylesin, Parlâmento üstü bir 
kudrete muhatap mıdır? Kendisini Parlâmento 
üstü bir kuvvet tazyiki altında bırakmakta mıdır? 
Eğer böyle ise biz Sayın Başvekilin etrafındayız, 
onu destekliyeceğiz. Eğer böyle değilse, kesin ola
rak bu Parlâmento huzurunda, millet huzurunda 
ve bütün dünya huzurunda bu kürsüden cevap 
versinler.» dedim. Muhterem Başvekilim burada 
yoklardı. Başbakan Yardımcısına «Başbakanımı
za talebimi ulaştırınız. Kendisinden, Meclis olarak 
cevap bekliyoruz.» dedim. Başbakan Yardımcısı 

radyolarla, mütemadiyen gazete sütunları nda-
ki beyanlariyle onların hoşlanmıyacağı tezle
rin müdafaasını yaparsa, onları bu iş sahaları
na akıtmaya, işsizlik mesuliyetine karşı ortak 
etoıemize imkân yoktur. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
Basın mahkemeleri mi kuralım ? 
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kendilerine hatırlattılar 've kendileri Başbakan 
Yardımcısına demişler ki: «Şimdi ben burada 
yoktum, iyice dinliyemedim, lıemen şimdi cevap 
vereceğim.» Başbakan Yardımcısının ifadesi bu... 
Bu söze cevap istiyorum Muhterem Başbakanın 
şahsından ve Millet Meclisi 'olarak dünya efkârın
da Parlâmentoyu bir defa dalha ayağa kaldıracak 
bir söz istiyorum sizden. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

Muhterem arkadaşlar; Hatip bana temas ederek 
iki soru sordular. Birisi bugün Akşam gazetesin
de çıkan bir manşet üzerine, bana atfolunan bir 
beyanı bahis konusu etti. Bugün sabahleyin Sa
yın Gümüşpala ile beraber, dünkü konuşmamıza 
atfen Akşam gazetesinin böyle bir baber verdiği
ni ıgördük. Gümüşpala'mn teşebbüsü ile gazete
cilere, beraber dün benim böyle bir kanuşma yap
mamış olduğumu bildirdik. (Bravo sesleri) Bu ko
nuda bir haber almamışsa, şimdi resmen baber 
alıyor demektir. Dün böyle bir konuşma benim ağ
zımdan geçmedi. 

îkinci konu; 22 veya 23 Şubatta - eğer yanlış 
hatırlamıyorsam - o zaman bana sual sormuş; 
memlekette Parlâmentonun üzerinde bir kuvvet 
var mıdır diye sual tevcih etmiş, cevap alamamış... 
insaf eder misiniz arkadaşlar, 22 Şubat gecesi, 
23 Şubat günü memlekette Parlâmentonun Ana
yasa içindeki büyük yerini müdafaa etmek için 
çok uğraşmışızdır. Canımızı dişimize taktık demi
yorum, ama, o kadar uğraşmışızdır ki, Meclise 
geldiğim zaman belki 'hiçbir Devlet adamına öm
ründe nasibolmıyacak şekilde bütün Parlâmento 
beni teşvik etti, ne cevap verecektim? 23 Şubatta 
Parlâmentonun büyük mevkiini, Anayasa içindeki 
büyük mevkiini 'gördünüz. Balanız, onun söyle
diği gibi, Parlâmento üzerinde başka bir kuvvet 
yok mu, demiyorum... 'Şunun için demiyorum: 
Anayasa birçok müesseseler kurmuş, bu müessese
ler içinde Parlâmentoya büyük bir mevki vermiş. 
Arkadaşım bilir ki, Büyük Meclisten ittifakla 
çıkan bir kanunu reddedecek bir Anayasa 'Mah-
kemesi de kurulmuştur. Hepimiz bir Anayasa 
nizamı içinde vazife yapıyoruz. Parlâmentonun 
bu nizam içinde bir yeri vardır, Hükümetin yeri 
vardır, milletvekilinin yeri vardır. 

Bugün arkadaşlarım size bir şey söyliyeyim; 
arkadaşım buyuruyorlar ki , bu kadar çok para 
varken bu niçin çıkmıyor? Bir büyük maliye uz
manının bana söylediği şudur : «% 25 tefeci fai-
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zinin alındığı bir memlekette para bolluğundan 
bahsolunamaz.» (C. H. P. sıralarından, bravo 
sesleri) Bu bir. 

Zannettiğime göre, özel teşebbüsün bugün 
büyük derdi bir sermaye piyasasının kurulabil-
mesidir. Hep bunun için çalışıyoruz. Sermaye pi
yasası demek; vatandaşın küçük tasarruflarını 
bir araya getirerek büyük sermaye kuvvetleri ih
das edebilmesi demektir. Bunun için çalışıyoruz. 
Zaman istiyor. Bizim memleketin iktisadi teşeb
büsleri nihayet aile şirketleri haline gelebilmiştir. 
Bunun ileri bir merhalesi vardır. 

Ondan sonra arkadaşlarım, bugün daha evvel 
konuşan arkadaşımız gibi, memlekette bu kürsü
ye çıkan her arkadaş bir Başvekil gibi memleke
tin huzurunu muhafaza etmek mesuliyetini yüre
ğinde, vicdanında hissederek hitabetmelidir. 
(Bravo sesleri', alkışlar...) 

Kritik anlar geçirimsizdir, çok kritik anlar 
geçirimsizdir. Bizim geçirdiğimiz devrelerin âtisi 
için daima teminat veriyoruz. Teminat veriyoruz 
demek, geçen hâdiselerde nasıl cansiperane vazi
fe ifasına çalışmışsak gelecek hâdiselerde de canı
mızı ortaya koyarak Devletin hakkını, parlâmen
tonun hakkını, Anayasanın nizamını müdafaa 
etmek için çalışacağız demektir. 

Ama bunu mütemadiyen tahrik eder ve T. B. 
M. M. kürsüsünü bir tahrik vasıtası olarak kul
lanan bulunursa, müşkülâtın hududu, yoktur. 
Ve mesuliyet mevkilerinde olanlara müşkülât çı
karmak için bu kadar insafsızca gayret etmenin 
de yeri yoktur arkadaşlar... (Bravo sesleri, sürek
li alkışlar) 

BAŞKAN — ISaym Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Konya) — Çok sevgili 

ve kıymetli arkadaşlarım, işsizlik mevzuunda ko
nuşan çok kıymetli arkadaşlarımı dinledim. Bir
çok mevzularda tenevvür ettim. Fakat kanaatime 
göre, bu mevzuun halli için gösterilen çarelerin 
arasında en mühimi, mânevi faktörleri bu mem
lekette tesis etmektir. 

Daha evvel konuşan arkadaşımın ifade ettiği 
gibi, Büyük Millet Meclisinin «Bilâkaydü şart 
hâkimiyet milletindir» tılsımlı levhasını milletin 
kalbinde asılmasını, yapacağımız işlerle temin et
medikten sonra bu memlekette huzurdan bahse
dilemez. Bir mebus burada konuşurken, kanun 
teklifleri yaparken, sağdan, soldan \gelen fısıltı
lardan, öcülerden tevahhuş ederek, elini vicdanı-
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na koymak suretiyle, eğer vicdanının sesini bu
rada yükseltmekte tereddüt ederse, («öcü kim?» 
sesleri) o memlekette vataridaşm tevahhuş etme
sini gayet tabiî görmek lâzımdır. Kim yapıyor 
bunu? 

Bütün arkadaşlar, hepimiz, burada el birliği 
ile, şu muazzam müessesenin birer ferdi olarak, 
şu yüce müessesenin yükselmesini, tevali etmesini 
konuşmalarımızla, beyanlarımızla, faaliyetleri
mizle temin etmeye mecburuz arkadaşlar. 

Eğer, mebusların teklifleri veya buradaki ko
nuşmaları şu çevrede, bu çevrede bâzı allcrjiler 
yaratıyorsa, (Gürültüler) bu allerjiler buradaki 
mebusların kulaklarına inikas ediyorsa, bu du
rumda alınması icabeden tedbirleri, en 'çetin me
seleleri hiç tereddüdetmeden şurada elele vererek 
kar'deş, kardeş olarak çıkaralım ve Büyük Millet 
Meclisinin hâkimiyetini bilfiil ispat edelim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin hâkimiye
tini bilfiil ispat edelim. («Ne ile?» sesleri) îşte 
bunun alerjisi (af) meselesidir. En mühim me
sele, arkadaşlar, af!... («İşsizlik meselesine ge
lelim» sesleri, gürültüler) (orta sıralardan 
«memleketi siz bu hak getirdiniz» sesleri) eski 
muhalefetin masum olduğu iddia edilemez. 

BAŞKAN — Saym Gürkan, işsizlik konusu 
üzerinde konuşun. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — İşsizlik 
mevzuu üzerindeyim. Bu memlekette, daha •ev
vel arkadaşımız söyledi, yalnız Devletin serma
yesiyle kurulan müesseselerin âmme sektörü
nün, işsizliği önlemeye kifayet etmiyeceği ka
naatindeyim. Bunun yanıbaşmda hususi sektörü 
ürküten sebepleri ortadan kaldırmaya mecbu
ruz. Bu memleket yakın tarihte bir ihtilâl ge
çirdi (gürültüler) Kasalara, bankalara el kon
du, birçok şahıslara, sermayelerinin nereden te
min edildiği soruldu, akabinde de ne kadar ser
vetin var diye Servet beyannameleri istendi. 
^gürültüler) İstirham ediyorum arkadaşlar, rea
liteler üzerinde konuşalım ve dinliyelim. Bizim 
vazifemiz ya konuşmak veya dinlemektir1 arka
daşlar. Buraçla hiçbir hisse kapılmıyorum, vic
danımın 'sesi ve şahsi kanaatim odur ki, hususi 
teşebbüs eğer piyasaya çıkamazsa, Hükümet de, 
Devlet de daima aciz içinde çırpınacak, ve dün 
Devletin kapısına, Meclisin kapısına dayanan 
işçi kütleleri, yarın başka vilâyetlerde beşer 
bin, ellişer bin, yüzer bin 'olarak ayaklanacak-
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lardır. Bu hâdiseleri beklemeye mecburuz. O hal* 
de yapacağımız iş evvelâ bu memlekette mâne
vi birliği yaratmaya çalışmaktır. Servet beyan
nameleri geri verilsin diye kanun teklifleri ya
pılmıştır. Bu teklifler komisyonlarda aylardır 
uyurken, hususi teşebbüs nereye ve kime itimat 
edecek? Büyük Millet Meclisinin hâkimiyetine, 
Hükümetin devanılığma, kuvvetine inanması 
şarttır. Ben Sayın Başvekilin burada vermiş ol
duğu teminatı senet ittihaz ediyorum. Sayın 
Başvekili 22 Şubat günü, burada ayakta alkış-
lıyanlardan biri de bendenizim. Onun, beş da
kika evvel, bu kürsüden vermiş olduğu temina
tın, hâlâ huzuru içindeyim. Sizlerden istirham 
ediyorum, hislerime hâkim olarak konuşuyorum 
sevgili arkadaşlarım, vatan sathına yayılan fı
sıltılar bunlardan ibaret değildir. Biz Orta -
Şark'ta, en mühim mevkide yaşıyan bir millet 
olarak, en büyük düşmanının karşısında, onun 
düşmanı olarak yaşarken, içimizden birbirimize 
vuranlar, birbirimizin aleyhinde iftiralarda, is
natlarda bulunanlar, bizi birbirimize düşürenler, 
yetiştirdiğimiz insanları iftira ve isnatlarla çü
rütenler vardır arkadaşlar. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, tedbirlere geli
yorum. Tedbirler : Uzun vadeli tedbirler, yakın 
vadeli tedbirler olarak ikiye ayrılır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kapılarına kadar gelen iş
sizleri yakın vadeli ve acele alınacak tedbirler
le halledilebilecek şeylerdir. Belki Ankara Be
lediyesi İmar Müdürlüğünün alacağı tedbirler
le önlenebilir. Esas olan, uzun vadeli tedbirler
dir. Bir bakıyorsunuz diyorlar ki, memlekette 
doğum kontrolü yapalım... 

Sevgili arkadaşlarım, hepiniz takdir edersi
niz ki yüz bin kilometre murabbalık bir yerde 
İtalya'da 45 milyon nüfus yaşıyor. Bir memleke
ti nüfus imar eder. Eğer memleketin idaresinin 
organizasyon kabiliyeti yoksa o memleketi refa
ha kavuşturmak için nüfus artışını kontrol et
mek değil, nüfusu artırmak çarelerini aramak-
lâzımdır. Daha evvel Çalışma Vekili arkadaşı
mız burada makina aleyhinde konuştu. (Gü
rültüler) Hattâ teşhisine göre memlekette' ma
kina faaliyeti azaltılmalı dedi... (Gürültüler) 
Bakın size şurada bir şey arz edeyim. Bunu 
Tercüman gazetesinden okuyorum. Devlet Plân
lama Teşkilâtı Başmüşaviri beş yıllık kalkınma 
plânımızı izah ederken, traktör yerine insan 
gücünün kullanılmasını tavsiye ediyor. 
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girerken biz makinadan vazgeçeceğiz, bunun 
yerine insan gücü kullanacağız diye bir tavsi
ye. Bunu okuduk, yanlış anlamışımdır belki, 
özür dilerim. Fakat bu yazıyı okuduktan son
ra insanın aklına bâzı şeyler geliyor; yarın 
hayvan gücü yerine de insan gücü kullanmak, 
yani arabaya insan koşacağız. Bu çeşit gülünç 
tedbirlerle bu memleketin iktisadi dertlerine 
çare bulmaya imkân yoktur, sevgili arkadaş
larım. Bakın piyasada her tarafta mal meb
zul. Bundan bir iki sene evvel demir arayan 
bir insanın - kuyruk tâbir ediliyor - sıraya gir
mesi gerekiyordu, kuyruğa girmeye mecbur
du. Şimdi, demir ve çimentoyu altı aylık vâde 
ile veren müesseseler var. Demek ki, memle
kette yatırımlar durmuştur, dur aldatılmıştır. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Çi
mento fabrikalarının 5 - 6 aylık siparişleri var
dır, siparişlerle doludur. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun arkadaşlar, elimizdeki ilâna bakınız. 
(Peşin demir ve çimento satışlarında % 3 ve 
% 6 iskonto) (Altı ay vâdeyle çimento.) işte 
gazetedeki ilân. (Gürültüler) 

Sevgili arkadaşlarım, çok istirham ediyo
rum, biz bu memleketin dertlerini anladığımız 
kadar ifade etmeye çalışıyoruz. Bu, bizim va
zifemizdir. Ama bu kanaatlarımıza uygun düş-
nıiyebilir. (Gürültüler) 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Demirle çi
mento fabrikaları harıl harıl çalışıyor. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Ama sa
tamıyor. Arkadaşlar, iktisadi Devlet Teşek
küllerine ait başlanmış olan işler vardır.. Bir 
arkadaşımız bu mevzuda bir sual getirmişti. 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızdan sormuştum, de
mişti ki, «Kastamonu Şeker Fabrikası durdu
rulmuştur. 22 milyon lira masraf edilmiş, 14 
milyon' lira para lazımmış.» Arkadaşlar, bu
rada fabrika kurulduğu takdirde müstahsilin 
malı para edecek. Ama şeker istihsali artarsa 
bunu ne yapacağız?... Asıl dâva burada. Va
tandaşın iştira gücünü artırmak lâzım. Va
tandaşın iştira gücünü artırmak için Ekrem Ali-
can'm vaktiyle çok aleyhinde bulunduğu ve be
nim de çok iyi bildiğim bir şey vardı. Bura
da bunun tenkitleri çok evvel yapılmıştı. O 
zaman Ekrem Alican arkadaşımız, altınları sat-
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tınız, terhin ettiniz, bitirdiniz, enflâsyona 
gidiyorsunuz diyordu. Bakıyorum, bugün «Al
tınları küpten çıkarın» diyor. Enflâsyona git-
miyelim. diye parayı deflâsyone edecek kadar 
piyasaya atmaktan bir Hükümet çekinirse, o 
piyasada canlılık olamaz. Kanaatim budur. 

Vaktinizi aldığım, için hepinizden özür di
lerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Burhan Bozdoğan... (Yok, ses
leri) Sayın Hasan Fehmi Boztepe. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) — 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri, Sayın Baş
kan ve sayın erkânı Hükümet, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

Kıymetli vakitlerinizi fazla işgal etmeden 
ve sabrınızı suiistimalden kaçınarak işsizlik mev
zuundaki şahsi görüşlerimi, bir ihtisas adamı 
gözü ile değil, bir hekim gözü ile tetkik ede
rde ve diğer hatip arkadaşların temas ettiği 
mevzulara temastan mümkün olduğu kadar ka
çınarak, anlatacağım. 

iş sahalarının daralmasından, diğer bir tâ
birle yatırımların kâfi miktarda yapılamama
sından doğan bu günkü- had işsizliğin çarele
rini kendi tarifi içinde, yani yatırımların ar
tırılmasında görüyorum. Yatırımların artırıl
masın] istihdaf eden hareketler, işsizliği önli-
yecek en radikal tedbirler olacaktır. 

Yatırımları, Devlet yatırımları ve hususi eş
has yatırımları olarak iki kısımda mütalâa et
memiz icabetmektedir. 

Bütçe ile derpiş edilen Devlet yatırımını Hü
kümetimiz kullanmakta acele etmemektedir. 

Bütçemizi dış yardımlarla kapatan bir mil
let olduğumuza göre, millî gelirimiz bütün çıp
laklığı ile meydandadır. 

Dış yardım da el'an temin edilememiştir ve 
1963 te temin edileceğine dair emareler vardır. 
Gönül bu.emarelerin tecelli etmesini ve Hükü
met kurulduğu zamanki «dış yardım Mayısta 
görüşülecektir.» sözü gibi hayal olmamasını 
temenni eder. 

Hususi yatırımlar, - gerek ecnebi sermaye, 
gerek yerli sermaye olarak - başlamamıştır, ve 
kaııaatımca pek zor başlıyacak ve belki de hiç 
başlamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; hususi sermaye ga
yet nazlı ve korkak hareket eder. Varlığını mu
hafazada ve kârın garantisinde çok titiz davra
nır, çok müşkülpesenttir. 
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nisbeten ehemmiyetli derecede (1 milyar 200 
milyon) bir fazlalık göstermektedir. Buna 
rağmen para hareketleri çok durgun bulunmak
tadır. 

Yerli ve yabancı sermayeyi tehdidedip ür
küten hareketler dış yardıma da mâni oluyor. 

Memleket içerisinde huzursuzluk, istikrar
sızlık ve siyasi havamızda karartılar devam et
tikçe yatırımlara girilemiyecek, işsizlik, huzur
suzluk devam edecektir. 

Memlekette siyasi istikrarın; Anayasa temi
natı altında, parlâmentonun mutlak hâkimiyeti 
ile kaim olduğunu herkes söylemektedir. Fakat 
tatbikatın hiç de böyle olmadığı gerçeğini söy
lemek için büyük cesaret sahibi olmaya lüzum 
da yoktur. 

Parlâmentonun açıldığından bu yana onu 
içinden ve dışından çökertmeye çalışan kuvvet
ler revaç bulmasa bile bu hususta tedbir alma
mak, en basit tâbiri ile, gaflettir. 

Aylarca ihtilâlin içerde ve dışarda devam et
tiğini bunu her zaman tekrarlamaya muktedir 
olduklarını rastgele beyan eden ve son zaman
larda halkın arasına karışarak bir siyasi teşek
külün gençlik kollarını Meclisin bu mevzudaki 
tasarrufuna karşı harekete geçirmeye matuf gay
retlerinden bahsedilen fakat haddizatında birer 
parlâmento üyesinden gayrı vasıf ve kudretleri 
olmıyan bâzı kimselerin kendilerini asaletin, fa
ziletin, Atatürk ilkelerinin, zinde kuvvetlerin, 
hattâ şanlı Türk Ordusunun yegâne temsilcisi 
gibi göstermeleri Meclis hâkimiyetine matuf 
Anayasa içi bir tutum olmadığı gibi, ordu ile 
milletin arasını açmaya çalışmaktan gayrı bir 
mâna da ifade etmez. Fakat bunda kimse, hiç
bir zümre muvaffak olamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Büyük Türk Milleti Anayasa ve bize oyları

nı verip, bizi asil ve muhterem varlığını temsil 
etmek üzere bu büyük Meclise yollarken, sabote 
etsin, tefrika çıkarsın, karşılıklı ithamlarla bir
birini töhmetlendirsin diye değil, sadece ve sa
dece kendisine hizmet için gönderdi. Kimmiş in
kılâba karşı, kimmiş orduya karşı. Biz mi inkılâ
ba karşıyız?... («Sadede sadede» sesleri) Sadet
tir, huzurdur, sabredin. 

BAŞKAN — Mevzu huzur değil, işsizliktir. 
Rica ederim. 
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KASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 

Biz mi orduya karşıyız? Olmaz böyle söz beyler, 
olmaz!. Millet ordusuna, ordu milletine karji 
gösterilemez. 

Şunu huzurunuzda Necip Türk milletine ve 
dünyaya ilân ediyorum ki, Türk Milleti Ordu-
siyle, işçisiyle, üniversitesiyle, köylüsüyle ve şe
hirlisi ile bölünmez bir bütündür. Milleti orduya 
orduyu millete karşı göstermeye çalışmak, en ha
fifinden, ihaneti vataniyedir. («Maske maske» 
sesleri) Maskeden bahsedildi, alnımız açık. 

Milletimizin.... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Mevzuu iş

sizliğe getirin Allah aşkına. (Gürültüler) («Ha
tibi ikaz edin Reis Bey» sesleri) 

BAŞKAN — Hatibin dikkatini çektik. 
HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 

Milletimizin birer meşru temsilcisi olarak biz
ler mi; kökü tarihte olan, varlığımızın garanti
si Şanlı Türk Ordusuna karşıyız? İnsaf muhte
rem arkadaşlar, insaf! Kökü nerede olursa olsun, 
kaynağını nereden alırsa alsın bunu telkin eden 
her cereyanın karşısındayız. Milleti ordudan 
ayırmaya kimsenin hakkı olmadığı gibi gücü de 
yetmez ve yetmiyecektir de. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
İn aşağı! (Gürültüler) İşsizliğe gel. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Af mevzuunu konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Beyefendi, rica ederim; işsizlik 
mevzuu üzerinde konuşun, yoksa sözünüzü ke
seceğim. (Gürültüler) 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Peki efendim. Bir zamanlar arkadaşlar, erken 
bir affın... (Gürültüler) (Sıra kapaklarını vur
malar. ) 

BAŞKAN — Sadede gelin, beyefendi. 
HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 

Cümlemin sonunu dinleyin. Mevzua geliyorum. 
(Gürültüler) 

Bir zamanlar Hükümet de vazife almış bir 
siyasi teşekkülün genel sekreteri, Parlâmento 
üyesinin rejimin... (Orta sıralardan gürültüler, 
sıra kapaklarını vurmalar) 

BAŞKAN — Anlaşılıyor ki, sadede gelemiye-
ceksiniz. Sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Efendim, bu, cümlenin gelişidir. Sadet hariei 
değildir. (Gürültüler, «insin, insin» sesleri) 
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musunuz ? Girmiyor musunuz ?. Bu şekilde sade
de dönemiyeeeğiniz anlaşılıyor. Sözünüzü kesiyo-
yorum. 

Sayın Bakan buyurun. 
SANAYÎ BAKANI FETHt ÇELlKBAŞ (Bur

dur) — Muhterem arkadaşlar; Çankırı Milletve
kili Sayın Ok arkadaşımız, Türkiye'de sadece 
bugünün meselesi değil, dünün olduğu gibi, ya
rının ve daha uzun yılların mevzuu olan ve mem
leketimizin siyaset adamlarını, aydınlarını meş
gul edecek olan, etmesi lâzımgelen ve o ehemmi-
yetde olan işsizlik konusunu, umumi müzakere 
yapmak için huzurunuza intikal ettirdiğinden 
dolayı, kendisine şükranlarımı arz etmek isterim. 

Arkadaşımız bu hareketiyle memleket mese
leleri karşısında, mesuliyet duygusunu nasıl an
ladığını ifade ederken; elbette huzurunuza çı
kan hatipler de bu meselelerde mesuliyet duy
gularının ne olduğunu idrak ederek konuşmuş
lardır ve konuşmakta devam edeceklerdir. Ben 
de huzurunuzda; yatırımlarla ilgisi aşikâr olan 
ve olmakta devam edecek olan bu mevzuu; nü
fusu artan bir memlekette yatırımların muayyen 
bir hacımdan aşağı düşmemesinin, işsizliğin art
maması için zaruri olduğunu kabul eden bir ar
kadaşınız sıfatiyle, evvelâ Türkiye'de Karma Hü
kümetin iş başına geldiğinde memleket ekono
misinin, maliyesinin ne durumda olduğunu, his- ı 
lerle değil, müttefikimiz olan devletlerin yetki
li mütehassıslarının bu mevzudaki bir raporun
dan bahisler okumak suretiyle ortaya koymaya 
çalışacağım. Bununla da yetinmiyerek; Türki- ! 

ye'de yatırım yapmak istiyen dost ve müttefik 
devletler vatandaşlarının yatırımlarını garanti '• 
ettikleri ve bizim de kanunlarımızla kabul etti- I 
ğimiz ve ayrıca teşvik edici mevzuat dairesinde 
yabancı iş âleminin Türkiye'nin ahvalini nasıl 
gördüğünü de söylemeyi vazife bilmekteyim. 

Bir memleketin, hele iktisadi meselelerde, ta
rihinden ders almadan istikbalini yapması müm
kün değildir. Şimdi müsaade ederseniz, NATO'-
nun en yetkili heyeti Türkiye'nin ekonomisi için 
neler tavsiye etmektedir, okuyayım. îster nazara 
alın, ister almayın ama Türkiye'nin ekonomisin
de müspet, bir rol oynamak istiyorsak, dost ve 
müttefiklerimizin tavsiye ve telkinlerine kulak 
vermek mecburiyetindeyiz. Biz 560 milyon dolar
lık ithalât yapmak mecburiyetindeyiz. 325 mil
yon dolarlık ihracat yapıyoruz, 140 milyon dolar I 
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raddesinde borç ödemek mecburiyetindeyiz. Nasıl 
dikkat etmezsiniz telkinlere, tavsiyelere.. Bu iti
barla (Biz işimizi kendimiz yürütürüz) diyen 
felsefe iflâs etmiştir arkadaşlar. Bakın ne diyor
lar : 

«Hükümet çok ağır bir va2İfe ile karşıkarşı-
ya bulunmaktadır. Nüfus senede yüzde üçe yakın 
nisbette çoğalmaktadır. Yaygın bir işsizlik ve iş 
sahası azlığı mevcuttur.» 

«İşsizlik eskiden yok idi», diyen arkadaşımıza 
söyliyeyim ki, dünyanın hiçbir yerinde iki yıl 
içinde meydana gelmiş bir yaygın işsizlik olmaz. 
Türkiye'de öteden beri işsizlik vardır. Hakikat 
•böyledir. Hakikatleri görebildiğimiz nisbette, 
tedbirlerini bulmakta da müşkülât çekmeyiz. 

Yazı şu şekilde devam ediyor : 
«Enflâsyon, insicamsız yatırımlar ve dış borç

lara ait nisbet, dünyanın en ağır ödeme külfet
leri, miras olarak kalmıştır» 

Muhterem arkadaşlarım; ilmî bir hakikattir 
ki, eğer bir memleket, ihracatının % 5 i kadar dış 
âleme borçlanmışsa, harice 'borçlu hale gelmişse, 
o memleket için âlârm çanları çalmıyor demektir. 
Oysa ki, Türkiye, % 35 nisbetinde borçludur. 

Raporun özet kısmında deniyor ki : «Türki
ye'nin âcil ekonomik meseleleri ittifakın bütün 
üyelerini yakından alâkadar etmelidir, ölçüler 
geniştir. Güçlükler kolayca halledilir evsafta de
ğildir.» Bunu bir bedbinliğe düşmek için değil, 
realist bir politikaya arkadaşlarımı davet için 
söylüyorum. Ancak realist bir görüşledir ki, Tür
kiye işsizliğin artmasından ve işsizliğin vehanıet 
kazanmasından kurtulabilecektir. Ancak realist 
bir politika bunu temin edecektir. Bu, dost ve 
müttefik devletlerin yetkili çevrelerinin resmî 
vesikasıdır. 

Şimdi gelelim, iş âlemi ne diyor : Muhterem 
arkadaşlar, elimdeki şu mecmua, bir Amerikan 
iş mecmuasıdır, ismi «Buiseness International» 
19 Ocak 1962 tarihli. Burada Türkiye ile ilgili 
bir yazıda deniyor ki, «Yeni Hükümet cesurane 
reform gayretleri planlamaktadır. - Türkiye'de 
de hemen her hususta reforma ihtiyaç vardır -
Fakat eldeki imkânlar ödevlere ıgöre önlerindeki 
devasa ödevlere göre pek mahdut (görülmektedir.» 

Bu itibarla; vatandaşlara memleketin ne ah
valde olduğunu izah etmekle mükellef bulunan 
politikacıların bu ahval ve şartları bir tarafa ata
rak konuşmaları, milletvekilliğiyle bağdaşır bir 
şey değildir. (Alkışlar.) 
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Türkiye'de milleti refaha kavuşturmak, vatan
daşı işsizlikten kurtarmakta muvaffak olmak için, 
hükümetler dost ve müttefiklerimizin memleket 
lehine olan tavsiyelerine kulak vermek suretiyle 
ve tam bir kooperasyon, iş birliği içinde bu mem
leketi kalkındırmayı vazife bileceklerdir. 

Daha bitmedi arkadaşlar; bilhassa şimdiki söz
lerim, işsizliğin tarihi hakkında burada hatalı bir 
görüşü ifade eden arkadaşlara ışık tutacaktır. 
Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Harbinden çık
tıktan sonra, daha erken sıralarda harb esnasında 
galip gelme yönünü tutmuş olan memleketler, 
kendi mütefekkir ekonomistleri vasıtasiyle birta
kım plânlar hazırladılar. Ve Birleşmiş Milletler 
kurulduktan sonra, yani 1949 da, evvelâ iktisaden 
gelişmiş sınai memleketlerdeki bu tam istihdamın 
gerçekleştirilmesi için bir memleket ölçüsünde ve 
memleketler arası alanda alınması gerekli tedbir
lere dair bir etüt neşredildi. Tam istihdam için 
gerekli tedbirlere ait bu etüdü, Birleşmiş Millet- J 
ler Teşkilâtının Ekonomik ve Sosyal Konseyi bir 
Eksperler Konseyi marifetiyle tesbit ettirdi ve 
1949 yılında bunu neşretti. Bu bizi ilgilendirmez 
ama 1951 yılında iktisaden az gelişmiş memleket
lerin kalkınması için alınması lâzım gelen tedbir- i 
ler diye bir kitap neşrettik ki, Türkiyemiz, bu ki
tabın memlekete ışık tutması lâzımgelen fikirleri
ne sırt çevirmekte devam etti ve hâlâ da maalesef 
bu hususta tereddütler vâki olmaktadır. 

Çok saym arkadaşım Prof. Sadrettin Tosbi 
plânlamadan bahsile bâzı tenkidleri ileri sürdü. 
Halbuki arkadaşlar plânlama, işlere bir öncelik 
sırası vermekten ibarettir. 1951 de neşredilen bu 
etütte bütün bu konular incelenmiştir. Hangi işi 
öne alıp ne ölçüde yapacaksınız? Bunu tâyin et
mek ne kadar basit bir iş! Millî gelirden ne nis-
bette istihlâk edilecek, yenilecek, ne nisbette ta
sarruf edilecek? Zirai ve sınai sektörler harcama
larda göz önünde tutulur, bugün hiçbir kimse 
doktriner olmadan plânlama aleyhinde konuşa
maz. Ekonomik gelişmede bir öncelik sırası tan- I 
zim etmek plânlama demektir. Beş mütehassıs de
min arz ettiğim tetkikleriyle plânlamayı bu ka
dar basitçe izah etmektedirler. Ama muhterem 
arkadaşlar memleket o haldedir ki, halkımızı ve 
memleketi en yakından ilgilendiren meselelere da
ir yapılan neşriyatı ilgili politikacıların ciddiyet
le takibettiğini ifade etmek mümkün değildir. ] 
Pek az kimse böyle ciddî konulara alâka göster-
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mektedir. Bu itibarla Hükümetimizin işsiziik ko
nusuyla ilgilenmediğini söylemek insafsızlık olur. 
Daha programında Hükümet işsizliği azaltmanın 
yolunu yatırımların artırılmasında görmüş ve ge
niş tenkid konusu olan tasarruf bonoları ve zirai 
kazançların Gelir Vergisine tâbi olması konuların
da bile Devlet vasıtasiyle yatırımlarında bir azal
maya meydan vermemek kaydiyle mükellefleri 
ferahlatıcı kolaylıklar yapılabileceği ifade edili
yordu. Çünkü, işsizliği azaltmanın yeni iş saha
ları açmaktan başka çaresi yoktur. Yeni iş saha
ları açmak ise yatırımlarla mümkünüdür. Yatı
rımları çoğaltabilmek için de Devlet varidatı azal-
mamalıdır. Programında bütün bu esaslar yer 
aldığına göre Hükümetin bu durum karşısında 
bigâne kaldığını ifade etmek ne mümkün arka
daşlar... Şu halde, yatırım için tahsisat konur da, 
bu yatırımlar yapılmaz, böyle şey olmaz arkadaş
lar. Hükümet bu yatırımların vaktinde yapılması 
için gayret göstermektedir. O halde işsizliğin me
suliyetini Hükümet taşımaktadır. Yatırımlar ya
pılmadığı için sözü, ciddî bir mesnetten mahrum
dur. 

Sayın arkadaşlar, ben Cumhuriyet Senatosun
da bu konu üzerinde konuşurken, Türkiye'deki 
inşaat mevsiminin Mayıs başında başladığını ifa
de etmiştim. Olayları, rakamları, istatistikleri 
büyük titizlikle tetkik eden Sayın Alican arkada
şımız benim bu ifademi tenkid etti. Eğer rakam
lar ve Türkiye'nin olayları kendi fikrini teyide-
der şekilde olsaydı bunu burada ifade ederlerdi. 
Ama bunu yapmadılar. Şimdi ben çimento, de
mir ve çelik mevzuunda bâzı bilgiler arz edeceğim. 
Ve muhterem heyetiniz benim beyanatımın mes
nedini öğrenecektir. 25 . 4 . 1962 tarihli Türki
ye Çimento Sanayiinin yazısını okuyacağım: 

«Telefon emirleriniz gereğince hazırlanmış 
olan, memleket ekonomisini durgunluktan hare
kete geçişini tesbit için çimento sektöründeki sa
tış durumları hakkındaki 1959 -1960 -1961 -1962 
yılları Mart ve Nisan aylarına ait netice ve iza
ha ait not ekte sunulmuştur.» Şimdi arkadaşlar, 
ekten okuyorum : 

«Nisan ayı satışları için, katî olmamakla bera
ber, şirketimiz fabrikalarının 20 günlük neticele
rine göre diğer yıllara nazaran bir artış bekle
mektedir. İnşaat sektöründe çalışma devresi Ma
yıs ayından sonra başladığı ve Nisan satışları ol
dukça yüksek taleplere muhataboldukları cihetle 
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bu yılki satışların yüksek olacağı neticesine varı
labilir.» 

Görülüyor ki ; çimento sanayii memleket 
inşaat mevsiminin başlangıcını Mayıs ayı ola
rak tesbit ediyor. 

Gelelim Demir - Çelüke; bu hususta rakam
lar da vereceğim. Evvelâ Türkiye'de bir ger- \ 
eeği tesbit etmeliyiz arkadaşlar. Saym Alican 
arkadaşım, Hükümeti biz uyardık da yatırım
lara hız verildi demek ister mi, bilmiyorum; ama 
taihmin de etmek istemiyorum. Çünkü yatırım
lar Mayıstan sonra hızlanır. Yatırım mevsi
minin Mayısta başladığı gerçeğini tesbit ede
lim ki, bundan sonraki aylarda yatırımların 
gelişmesi karşısında, hiç kimse, «Biz Hükü
meti ikaz ettik de gayrete geldi.» demeye kal
kışmasın. Onun için bu tarih üzerinde bilhas
sa duruyorum. Şiımdi Demir ve Çelik işletme
lerinin yazısını okuyacağım. 6 Mayıs tarihli 
yazı : «Yekûn satış itibariyle 1961 Mart ve Ni
san ayları 1959 yılma nazaran takriben % 50 
nisbetinde bir artış kaydetmekte, 1962 yılın
da da bu yükseklik aynı tempo ile devam et
mektedir. Fakat 'bu gelişme küçük satışları bu 
tempo ile devam ettiği takdirde stoklarımızı 
eritecek, 'bugünkü ve daha yüksek seviyede 
olacak ilerîk'i imalâtı massedecek durumda de
ğildir. 

Ancak, bu aylar memleketimizde inşaat de
miri konusunda oldukça kısır sayılan aylar
dır. Haddizatında Devlet .bütçesinden inşaat 
işleri için harcama faaliyetlerine henüz başlan
madığı gilbi halk için de Mayıs - Eylül ayları 
devresinin daha hararetli bir inşaat mevsimi 
olduğunda şüphe yoktur. Bu itibarla inşaatın 
ve dolayrsiyle konjonktürel durumunun gelişme 
temposunu 'göstermesi bakımından Mart ve 
Nisan aylarının (bizim için en doğru ölçü ola-
mıyacağı kanaatindeyiz.» 

Arkadaşlar; 20 küsur yıldan beri bu iş üze
rinde çalışan mütehassıslar, yatırımların Ma
yıs başında 'başladığını söylerlerse müsaade 
ediniz, müzakerelerde salim bir netice elde 
etmek istiyorsak bu eksperlerin mütalâalarına 
değer verelim. Bu bizim için vazifedir. 

Bu konuşmalarda 'bir noktaya üzüldüm; 
Ekrem Alican arkadaşımız, pancar müstahsıl-
larına temin edilen ödeme imkânlarının övünü
lecek bir şey olmadığını ifade ettiler. Bilâkis 
arkadaşlar; eğer Hükümetiniz, Türkiye'de ta-
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rafınızdan kabul edilen bir plâna sadık kala
rak hareket etmeseydi, Hükümette vazife alan
ların 'bu politikada samimî oldukları, Türkiye 
ile 'birlikte çalışan yabancılarca kabul edilme
seydi 'bu ödemeler yapılamıyacaktı. Şekerde 
istihsal fazlasının mahzurlarına arkadaşımız 
kendisi 'de iştirak etti. Kilo başına 120 kuruşu 
Hazinece zararı ödenmek suretiyle, bir ihra
cat politikası belki kabili müdafaa olabilir, 
ama, Devlet bütçesine konacak tahsisatla zara
rın karşılanması şartiyle... Yoksa emisyonla 
değil!.. Türkiye bütçesi buna imkân vermedi
ğine göre zararına ihracatın böylesi mâkul bir 
politika tarzı değildir, olamaz. Sayın Alican 
arkadaşımız ödemeler en geç Temmuz ayında 
tamamlanırdı, 2,5 ay sonra diyor ve bunu "ehem
miyetsiz görüyor, göstermeye çalışıyor Alican 
arkadaşımız, «Bu hususla ilgili olaraktan da 
pancar bedelleri Nisan ayı sonunda ödendi.» 
demişti. Halbuki ben Adapazarı'nda Fabrika 
Müdüründen öğrendim, Nisan sonunda değil, 
Mayıs ayı başında ödenmiş, diyor. Demek ki, 
Alican arkadaşımız iki gün üzerinde durabili
yor, ama öte taraftan 2,5 ay gecikmeyi küçük, 
önemsiz göstermek için de gayret ediyor .(Gü
lüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, insaf bunun neresin
dedir? îşte ben olayları yeteri kadar ve lâyikı 
vecjhile belirteyim ki, tenkidler de gerçek mâ
nasını ve yerini bulsun. 

Şimdi, Hükümetin ekonomimize nasıl bir 
hareket getirdiğini satışlar ve istihsale ait ra
kamları göstermek suretiyle izah etmeme mü
saadelerinizi rica edeceğim : 

1961 - 1962 yıllarının aynı aylarını kendi 
aralarında mukayese edeceğim. Bu arada şunu 
arz edeyim : Saym Ekrem Alican arkadaşımız 
bu işçi mevzuunun mukayeselerini yaparken 
1961 in Aralık, Kasım ayları ile 1962 Ocak 
Şubat ayını veya Mart ayını mukayese ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, sıhhatli mukayesele
rin yapılabilmesi için muayyen bir yılın aynı 
aylarının diğer yıllar veya yılın aynı aylariyle 
karşılaştırılması lâzımdır. Çünkü çeşitli ikti
sadi müesseselerin kendilerine göre bâzı ölü 
ayları veya mevsimleri vardır. Meselâ yağhane
ler vardır, tütün manipülâsyonu vardır. Bu 
müesseselerin işçileri bâzı aylar çalışır, bâzı 
aylar çalışmaz. («Şeker fabrikaları gibi» ses
leri) Teşebbüsün çalıştığı alanın bir özelliği 
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olabilir. Şeker fabrikaları vardır. Buralarada yı
lın muayyen aylarında tam çalışma yapılır, diğer 
ayalrda çalışanlar çok azalır. Bu itibarla, iyi ve 
isabetli bir mukayese yapabilmek için ilim yolun
da yürümeli, istatistik ünitesine önem verilmeli
dir. Bu zaruri açıklamadan sonra şimdi, huzuru
nuzda 1961 ve 1962 yıllarına ait ekonomik seyri 
rakamlarla belirtmek istiyorum. 

Çimento satışları : Sade istihsal değil, satış da 
lâzımdır. İstihsal edersiniz de satamazsınız. Bu 
itibarla komisyonumuzla ilgili gerçek miyar sa
tışlardır. Hele Türkiye gibi sermayesinin kirası, 
faizi yüksek olan memleketlerde bu çok mühim
dir. Esasen satış yükselmişse zaten istihsal de 
yükselmiş demektir, istihsali arz edeceğim. 

1961 yılının Ocak ayında 75 344 ton çimento 
satılmış. 

1962 de, Ocak ayında 106 139 ton, 
1961 Şubat ayında 62 984 ton, 
1962 de, Şubat ayında 101 990 ton, 
Mart ayında 1961 yılında 114 457 ton, 
Mart ayında 1962 yılında 160 502 ton, 
Nisan ayında 1961 yılında 181 061 ton, 
Nisan ayında 1962 yılında 194 209 ton, çimen

to satılmış. Dört ay içerisinde iki sene arasındaki 
fark : 1961 yılında, 433 847 980 ton ve 1962 yı
lında ise : 562 842 850 ton olduğuna göre fark : 
128 996 hin küsur tondur. Arkadaşlar, bu eko
nomik mukavese gösteriyor ki, Türkiye'de de 
1962 yılının ilk 4 ayının 1961 yılının aynı devre
sine ıgöre bir gelişme olmuştur, satışlar yüksel
miştir. îşte bu geçen yıla nazaran ilk dört ay zar
fındaki .gelişmeyi tesbit eden ilim dilindeki ifa
de budur. 

Şimdi geliyorum demir çeliğe. Hadde mamu
lü satışları : Mart 1961 de 6 259 ton, 1962 de 
5 168 ton. Düşüş var. 

Nisan 1961 de 9 071 ton',1962 de 10 977 ton 
yükselmiş. 

Kütük ve platine : (Yarımamul) satışları : 
Mart 1961 de 5 375 ton, 1962 de 10 711 ton. 
Nisan 1961 de 6 584 ton, 1962 de 11 659 ton, 

gelişme var. 
Hepinizin içi ferahlasın diye arz ediyorum ar

kadaşlar, gelişme var. 
Muhterem arkakadaşlar, e&er işsizlikle müba

dele etmek, bir sihirbaz değneğivle hareket etmek 
şeklinde olsaydı, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, 
mütehassıs kişiler tutarak bu işlerin halli çarele
rini araştırma yoluna gitmezlerdi. Ben huzuru- ' 
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nuzda durumu olduğu gibi size arz ediyorum ki, 
böyle oturduğunuz yerden.müdahale edeeeğinizo, 
kürsüye gelip beyan da bulunasınız ve millet de 
tenevvür etsin, diye. 

Şimdi istihsal rakamlarını vermek istiyorum. 
Çünkü bunlar da istendi : Çimento : 1961 Ocak 
81 350 ton. 

Kâğıt : 
1961 Ocak ayında 5 197 ton. 1962 Ocak ayın

da 7 356 ton. 
1961 Şubat ayında 4 700 ton. 1962 Şubat 

ayında 6 589 ton. 
1961 Mart ayında 5 036 ton. 1962 Mart ayın

da '6 927 ton. 
1961 Nisan ayında 4 679 ton.1962 Nisan ayın

da 6 533 ton. 
Petrol : 
1961 senesinin Ocak ayında 32 515 ton, 1962 

Ocak 39 687 ton. 
1961 Şubatında 30 150 ton, 1962 Şubatında 

35 649 ton, 1961 Martında 32 732 ton, 1962 Mar
tında 41 815 ton, 1961 in Nisanında 32 434 ton, 
1962 nin Nisanında 41 577 ton. 

©öyle tevali ediyor arkadaşlar. Fakat Türki
ye'de özel sektörle birlikte satışlarda durgunluk 
görülen ve özel sektördeki satışlara nisbetle, is
tihsal devam ettiği için bir bünyevi buhran geçi
ren şube, tekstil şubes'idir, mensucat şubesidir. 
Hükümetimiz, bu mamullerin dış piyasaya satış 
imkânlarını araştırmıştır ve araştırmakta devanı 
etmektedir. Ama % 10 nisbetinde prim mekaniz
ması fevkalâde karışık olması sebebiyle dışarıva 
kolayca ihracat imkânı ve fırsatını vermemiştir. 
ihmal mi etmişiz? Hayır arkadaşlar. Halen Ce
nevre'de GATT içinde iktisaden gelişme halinde 
olan memleketler için çalışılmakta, dış yardım
larla desteklenmesi yerine o memleketlerin ma
mullerini satmak için indirimli gümrük tarife
leri müzakere edilmekte ve pazarlar bulunması 
için gayretler sarf edilmektedir? Biz de Türkiye'
ye gelen her yabancıya Türkiye'nin mensucatla 
mühim bir kapasiteye malik bulunduğunu, ve bu 
noktada bizlerin desteklenmesi icabettiğini rica 
etmekteyiz. Ama beynelmilel münasebetler bu
günden yarma istikamet değiştirecek şekilde ce
reyan etmemektedir, ilgili memleketlerin ticaret 
ve sanayi erbabı hükümetleri üzerinde büyük bir 
tesir icra etmektedirler. 

Hükümetiniz, mevcut kapasiteyi, tam randı
manlı çalıştırmanın çarelerini aramaktadır. Sa-
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yın Çalışma Bakanı bu hususta gayet geniş iza
hat verdi. Hükümet geniş dış piyasalar bulmak 
için gayretler sarf etmektedir. Bu hususta bul
duğu tedbirlerin derhal tatbikine geçecektir. 
Keyfiyet böyle iken Hükümeti işleri oluruna 
bırakmış gibi göstermeğe gayret etmek, böy
le bir iddiada bulunmak, bilmem ki, insaf öl
çüleriyle ne dereceye kadar bağdaşabilir. 

Arkadaşlar, memleketimizin ihracat ve it
halât rakamlarını tetkik ettiğinizde, geçen yıla 
nisbetle hissolunur gelişmelerin kendisini gös
termekte olduğunu görürsünüz. Ve bunun dı
şında toptan fiyat endekslerimiz de eğer bir kı
pırdanma göstermemiş olsaydı, bâzı arkadaş-
larımızca tenkit mevzuu edilen kömür mevzuun
da bile sadece kömür tevzii müesseselerinden 
alman istihlâk kömürünü, Devlet Demir Yol
larının zararı için yapılan navlun zammını in- I 
tikal ettirmekle kalmmıyacak diğer sınai kö
mürlere de zam yapacaktı. Çünkü hariçten Tür
kiye Kömür İşletmelerimizin finansmanı için al
dığımız kredilerde bu şart vardır. Fakat top
tan fiyat endekslerinde bir yükselme tesbit edi
lince bundan vazgeçtik. Sadece ev ihtiyacını 
karşılıyacak kömürlere Devlet Demir Yolla
rının almakta olduğu nakliye zammını yapmak 
suretiyle yetindik. Hükümetinizin her mesul 
bakanı kendi alanında iktisadi gidişi takip et
mektedir ve bu izleme bugün her devirden çok 
daha ileri seviyededir. Her birimiz kendi bün
yelerinde reorganizasyon tedbirlerine başvur
maları için iktisadi Devlet Teşekküllerine di
rektif vermişizdir. 

Muhterem arkadaşlar, memlekette pek çok 
meselelerimiz var. İşsizlik konusunda, «Hü
kümet yatırımlarda faaliyet göstermemektedir. 
O itibarla işsizliğin muayyen bir ölçüde mesu
liyeti Hükümete racidir.» tezi doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet sektöründe 
yatırım meselesi sadece Artırma ve Eksiltme 
Kanununa tâbi olmakla kalmıyor, bir ihale ya
pılıyor, kaybeden ihaleyi, aleyhine noterden 
protesto ediyor. Bir sürü mesele çıkıyor. Ve
kil olun da, böyle bir işi tetkik ettirmeyin. O 
zaman derhal buraya gelinecek, yolsuzluk id
diası ortaya atılacak ve bakanın vazifesini ifa 
etmediği iddia edilecek, öyle haller tesbit et
mişimdir ki, işin içine girmeden haricen bun- | 
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ların bilinmesi mümkün değildir. Bütün bu çe
şitli hallerin teker teker huzurunuzda anlatıl
ması meselelerin, haricen görüldüğü gibi basit 
olmadığını daima gösterebilir. Bâzı beynelmi
lel anlaşmalarımızda yürümüyor arkadaşlar. 
Evet yürümüyor. 

Sümerbank, bâzı fabrikalarının makinala-
rı için bir İtalyan firması ile mukavele yapıyor. 
İtalyan Kredi Anlaşmasından bedeli ödenmek 
üzere fabrika 1960 Eylülünde durdurulmuş, te
hir veya terkedilmiş, birtakım ihtilâflar çıkmış. 
Elde hazır ve bol dövizde yok ki, dilediğimiz 
memlekete sipariş verip getirtebilesiniz. 

Bir başka mevzu : İhale için protokol yapı
yorsunuz, aynı işin dost ve müttefik devletler 
tarafından yapılması fikri ortaya atılıyor. O 
zaman protokolü imzaladığımız halde mukave
leyi imza edemiyoruz. Bir başka ihale flotas-
yon tesisatı kurulacak, hangi prosedeye gö
re kurulabilecektir? Şu mu, bu mu? Bu hu
susların ' tesbiti araştırılıyor ve mütaahhit 
memleketlerin lâbaratuvarlarma cevherleri tah
lil için gönderiliyor. Bu itibarla meselelerde 
tek, tek özellik bulunmaktadır. 

Geçenlerde, Alican arkadaşım bir nokta-
va parmak bastılar, servislerde ataletten bah
settiler. Bunda, kısmen de olsa bir hakikat 
r>ayı vardır, ama bu ataleti derhal yenmek 
için iktidar ve yetki sahiplerinin, insanlarda 
mevcudolması akla gelmiyecek, büyük kudret
lere sahibolması lâzımgelir. Hükümetiniz böy
le bir iddia ile de huzurunuza çıkmış değildir. 
Sanayi Bakanlığına aidolmak üzere şimdi bir 
başka tenkid konusunu cevaplandıracağım : 

Sayın Alican arkadaşım, Cumhuriyet Sena
tosunda verdiğim rakamlara daha doğrusu nis-
betlere temasla, dediler ki: «Her halde Millet 
Meclisinde yatırımlara ait mutlak rakamları 
verirler, nisbetlerin verilmesi maksada uygun 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, yatırımların mecmuu 
ve bunlara ait rakamlar, Plânlama Teşkilâtının 
neşriyatı ile umumi efkârın bilgisine arz edil
miştir. Nisbeti verince yekûnu bulmak kolay 
olduğuna göre, bu bir tenkid konusu olmamalı 
idi, Alican arkadaşım mademki bu yekûnu yap
mamış, ben şimdi kendisine arz edeyim : 
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III - Foreing Trade 
March 1962 

B : 90 22 . 5 .1962 O : 1 
March 1962 

(Thousand Dollars, Monthly Ave-
rag^s, cont) (*) 
4. tmports by Ma.ior Groups (1-5) 62 
Livpstock and Animal Products (1-5) 501 
Coffee, Tea, Spices and Cocoa (9,18) 501 

Ceraals (10) 
Fats and Oils (15) 
P.O.L. (27) 
înorganic and Organic Chemical 
Products (28,29) 
Pharmaceutical Producas (30) 
Fertilizers (31) 
Paints and Dyes (32) 
Photographic and Chemical Pro
ducts (37,38) 
Plastic Materials (39) 
Rubber and Rubber Products (40) 
Hides, Leather and Products (41,42) 
Wood and Wood Products (44) 
Paper Making Materials and Paper 
(47-48) 
Tectiles (50-63) 
Earth, Poroelain, Glass Materials 
(67-70) 
Metals (73-81) 
Miscellaneous Articles of Metals 
(82-83) 
Boilers and Madhinery (84,85) 
Means of Transportation (86-89) 
Optical and measuring Equip. 
Watches, Cloeks (90-91) 
Total 
Other Groups 
Grand Total 

4 122 
48 

4 098 

1 697 
134 
810 
549 

315 
413 

1 766 
183 
230 

416 
2 563 

820 
2 452 

416 
9 360 
6 203 

667 
37 825 

777 
38 602 

(*) Foreign Trade Figures Converted into $ 
at the rate of Tl 9.— per = 

(**) Figures in parenthesis indicate com-
modity group numbers. 
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2. Minetral and oil 
; *• x *» y i. 

Productjon (Metric Tons) 
Coal 
Lignite (1) 
öhrome Ore t(l) 
Iron Ore (1) 
öopper 
Sulphur 
Crude- Petroleum 
Benzine 
Motorine 
Fuel Oil 
Asp'halt 
4. Constructions 
(Arca in Square Meterş) 
Total 
Of which : 
Residential Buildings 
Commercial Duildings 
Industial Buildings 

Jan. 

568 307 
271 877 

6 825 
26 476 

2 660 
1 547 

39 687 
7 526 
2 287 

19 602 
3 449 

229 526 
43 793 

3 320 

1 9 6 2 
Feb. 

502 003 
234 572 

16 6ı56 
27 614 
2 355 
1 592 

35 649 
6 774 
3 771 

14 948 
'5 781 

307 909 275 663 

205 787 
48 106 

3 776 

March 

497 626 

9 250 
42 764 

2 730 
1 623 

41 815 
8 0.16 
4 783 

18 525 
4 773 

(1) State Economic Enterprises 
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1 9 6 2 

Dec. Jaıı. Pel). 

I - Economic activity 
(Monhly Averages) 
I - Industrial Production 

(Metric Tons) 
Pig Iron 
Ingots and Steel 
Sheets 
Pipes 
Sulphuric Acid 
Ammonium Sulphate 
Naphthalene 
Pitch 
Cement (1 000 tons) 
Coke (1000 tons) 
Glass and Bottles 
Paper 
Superphosphate 
Caustic Soda 
Sugar 
Woollen Yarn (1) 
Woollen Fabrics (1), 
Cotton Yarn (1) 
Cotton Fabrics (1), 

(2) 

(2) 
Electricity (kwhs. mil) (3) 

15 763 
23 102 
2 089 
1 267 
1 991 

336 
62 

489 
160 

63 
1 076 
'6 162 
1 725 

— 
54 848 

262 
206 

2 479 
10 316 

292.5 

12 405 
19 427 
2 402 
1 495 
1 857 

362 
50 

343 
116 
63 

1 413 
7 356 
1 877 

177 
14 764 

241 

t2 476 

290.0 

10 247 
/17 479 

1 266 
1 295 
1 335 

327 
43 

255 
111 
57 

1 354 
6 597 
1 107 

162 
2 151 

264.4 

(1) State Economic Enterprises only. 
(2) Thousand Meters. 
(3) Monthly production figür es refer to majör generating plants 

which account for 94 % of the total production. 
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III - FOREIGN TRADE 1962 

(Thousand Dollars, Mouthly Avera-
ges (1) 
2. Imports Total 38 602 
of which : 
EMA Area 20 799 
Dollâr Area (2) 10 702 
Soviet Area 2 175 
Others 4 926 

Evvelâ umumi muvazeneye dâhil dairelerden, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü; 
iki aylık yatırımı 2 milyon 636 bin, 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü; keza yatı
rım rakamı Mart ve Nisan ayına aittir, 4 milyon 
400 küsur bin... aşağı - yukarı 4,5 milyon. 

Çimento Sanayii dört aylık yekûn 4 005 918 
dir. ' 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri; 1962 yı
lının ilk dört aylık yatırım yekûnu 40 milyon 
978 bin 811 lira; 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi; 
ilk dört aylık yatırımı 9 milyon 067 bin 300 kü
sur lira. Hususi sanayiin, 1962 nin ilk dört ay
lık yatırımı, 2 562 800 küsur lira; 

Sümerbankın, ilk dört aylık yatırımı, 
12 001 611 lira, 

Makina ve Kimya Enstitüsü Kurumu, ilk 
dört aylık yatırımı 2 478 300 küsur lira, 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Umum 
Müdürlüğü; 8 396 000 lira, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu; 
15 776 000 lira, 

Etibankm 14 081 000 lira. 
Cumhuriyet Senatosunda verdiğim nisbetle-

re göre, 1962 yılı umumi yatırım miktarları bel
li olduğu cihetle bu rakamları bulmak mümkün 
müdür. Bir de Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına aidolan yatırımı arz ederek bu faslı 
kapayayım. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1962 yı
lı ilk dört ayında 22 milyon 390 bin liralık yatı
rım yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz, imkânla
rı kıt olan Türkiye gibi bir memlekette işsizli

ği,) Foreiga Trade Figür es Converted into 
$ at the rate of T. L. 9.— per $. 

(2) V. 8. A, and Canada only. 
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ğe meydan vermemek için harcamaların erken 
yapılması kadar yerli yerinde yapılmasının da 
zaruri olduğuna şahsan kaani olduğumu ifade et
mek isterim. Buradaki konuşmalarımız İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin mesullerini, müessir bir 
murakabenin neticesi, alelıtlak yatırım yapıyo
ruz diye, plânından, mütehassıs elemanından, 
mahrum olarak, kalifiye işçisini temin etmeden, 
harcamalara sevk ederse, müzakerelerimiz müspet 
değil, menfi netice vermiş olur. Bu itibarla daha 
iş başına geldiğimiz günden beri ele alınmış me
selelerde değil, ele alınacak meseleler de dahi 
plân fikrine sadık kalınarak, konulara öncelik 
vermek fikrine sadık kalınarak, memleketin ne
resine ne miktarda yatırırsak kıt verimi en ve
rimli bir hale getirebiliriz ve bunu bu şekilde 
kullanabiliriz düşüncesi çalışmalarımıza hâkim 
olmuştur, iktisadi verimlilik ve müsmirriteş bu
nu emretmektedir. Hepimize hâkim olan politi
ka bu olmalıdır. Bunu açıkça beyan etmekte za
ruret görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; huzurunuzdan ayrılır
ken ifade edeyim ki, bu müzakerelerin muayyen 
ölçülerde, icra mesuliyeti taşıyan arkadaşlarınızı 
daha titiz olmaya sevk etmek gibi müsbet tarafı 
şüphe yok ki, vardır. Bunu reddetmek mümkün 
değildir. 

Ama takdir buyurursunuz memleket imkânla
rını en verimli şekilde kullanmanın tedbir, şart 
ve usullerini bulmak vazifesiyle mükellef olan 
ve bugün bizlerin, yarın aramızdan başka arka
daşların mesuliyet taşıyacağı bir rejim içerisinde 
işlerimizi selâmete götürmenin yolu, noksanları 
tenkit etmek kadar Hükümet icraatının müsbet 
taraflarını da birer cümle ile de olsun tesbit et
mektir. iyi bir işte belirtilmek lâzımdır. Aksi 
takdirde vatandaş nazarında, Hükümet kuruldu
ğu günden beri, iktisadi, malî çok ağır şartlar 
içinde gerekli tedbirleri almak şöyle dursun, 
muayyen kanunların geçmesinde dahi kendisine 
tereddübeden vazifeyi yapmamış olmakla itham, 
gerçeklere uymadıktan başka, böylece hareket 
tarzını memleket severlik ölçüleri içinde değer
lendirmek de pek zor olsa gerektir. 

Memleketimizin meseleleri, iktisadi olsun, 
sosyal veya politik olsun çetindir. Ama, Muhte
rem Heyetiniz ve bizler, içinde bulunduğumuz 
şartları haddi lâyıkmda takdir edersek, memle
ket olarak yenemiyeceğimiz bir müşkülât olaca
ğını bendeniz görmüyorum. Muvaffakiyetin sır-
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n hâdiseleri küçümsemek, ne de mübalâğa et
mektir. Olayları haddi lâyıkında görmek ve ge
rekli tedbirlerini almak lâzımdır. 

Hükümetin iktisadi ve siyasi politikasının iş
sizliğin hafifletilmesi, yenmek demiyorum, hafif
letilmesinde arkadaşlarım da etraflı beyanda bu
lundular. Huzurunuzdan ayrılmadan şunu da 
söyliyeyim ki, işsizlik önümüzdeki yılların da 
meselesi olacaktır. 

Çareyi, tedbirleri haddi lâyıkında tesbit ede
rek tedbir almak politikasında görmekteyim. 
Mâruzâtım budur. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutacağım. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Haddizatın

da bugün için müstacel ve ciddî bir işsizlik 
var mıdır? Mevcut mudur? Hükümet olarak 
ne tedbir alınmaktadır? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Galiba Çalışma Bakanı arkadaşım 
konuşurken siz burada değildiniz? 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Evet . 
SANAYİ BAKANI FETHl ÇELÎKBAŞ (De

vamla) — Çalışma Bakanı arkadaşımız Hükü
metçe bu konuda alınmış olan bütün tedbirleri 
en hurda teferruatına varıncaya kadar izah 
etti. Bu itibarla tekrar etmiyeyim. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Demek 
ciddî bir işsizlik mevcut değil beyefendi? (Or
ta sıralardan gürültüler) 

BAŞKAN — Size sormadı efendim, Vekile 
sordu. 

Buyurun Erol Yılmaz Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sualim 

çfok kısa olacak, bir evet veya hayır ile cevabı
nı verebilirsiniz. 

22 . 5 .1962 O : 1 
Bilhassa, çimento ve demir için vermiş ol

duğunuz rakamlar, sadece 1961 ile 1962 yılı
nın mukayeselerine aittir. Acaba daha evvelki 
senelere nisbetle bir artış rakamını ifade edi
yor mu? 

SANAYİ BAKANI FETHl ÇELÎKBAŞ (De
vamla) — isterseniz onlara ait de rakamlar ve
rebilirim. 

Artış ifade ediyor. Bilhassa hadde mamul
lerinden platine dediklerinde yüzde yüzü ge
çen bir artış var. 

BAŞKAN — Efendim bir önerge var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan mevzu hakkında daha 

birçok mebus arkadaş söz almışlardır. Vakit 
geçti, dikkatler dağılmaktadır. Konuşmalara 
başka bir gün devam edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; daha 
26 arkadaşımız söz almış durumdadır. Hükü
met sık sık her vakit bu mevzu ile ilgili olarak 
konuşuyor. Vakit de geçmiştir, önergeye göre 
Perşemibe günü saat onbeşte işsizlik mevzuu
na devam etme hususunu oylarınıza sunaca-
ği'm. Çarşamba günü başka mevzularımız var
dır. Perşembe günü saat onbeşte devamı ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

23 . 5 .1962 Çarşamba günü saat onbeşte top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,55 




