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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1972 yılı Bütçe Kanunu 
şülmesine devam olunarak 

tasarısının gbrü-

Ticaret Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçeleri kabul 

edildi. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

ve 

Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nunu tasarılarının maddeleri kabul edilerek 
tümlerinin açık oya konacağı bildirildi. 

24 Şubat 1972 Perşembe günü saat 9,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,40'ta son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangü Enver Akova 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/620) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuru

luş Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları (1/599) (S. 
Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1972) 
(Gündeme) 

3. — Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkın
daki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fa
kültesi kuruluş kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plan komisyonları raporları (1/590) (S. Sa
yısı : 495) (Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1972) 
(Gündeme) 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/598; Cumhuriyet Senatosu 
1/55) (Millet Meclisi S. Sayısı : 498; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 68) (Dağıtma tari
hi : 24 . 2 . 1972) (Gündeme) 

5. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasansı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/602; Cumhuriyet Senatosu 
1/56) (Millet Meclisi S. Sayısı : 499; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 
2 4 , 2 . 1972) (Gündeme) 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/579; Cumhu
riyet Senatosu 1/54) (Millet Meclisi S. Sayısı 
500; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 66) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 2 . 1972) (Gündeme) 

7. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağla cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/603; Cumhuriyet Senatosu 1/57) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 501; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1972) 
(Gündeme) 

»•<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşimini açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 10) (1) 

A — TARIM BAKANLIĞI 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü. 

BAŞKAN — Program gereğince Tarım Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki müzakerelere başla
yacağız. 

Hükümet hazır bulunuyor. Komisyon?.. 
Gruplar ve şahıslan adına söz alan sayın 

üyelerin İsimlerini arz ediyorum efendim. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Güneş ve 
Sayın Topçular, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Cevat Sayın, Millî Güven Par
tisi Grubu adına Sayın Turgut Topaloğlu, De
mokratik Parti Grubu adına Sayın Şükrü Ak
kan. 

Şahısları adına; Sayın Mutlu, Sayın Akgöl, 
Sayın Tosyalı, Sayın Kangal, Sayın Yenipmar, 
Sayın Abbas, Sayın Sönmez, Sayın Karakeçili, 
Sayın Arslan, Sayın Balan ve Sayın Türkmen
oğlu. 

Komisyonun temsil edilmediği görülmekte 
bulunduğundan, Birleşime saat 10,00'da devam 
etmek üzere ara veriyorum efendim, 

Kapanma saati : 9,07 

»>•-« 

(1) 475 S, Sayılı oasmayazı 16 . 2 . 1972 
tarihli 40 ncı Birleşim tutanağındadır. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Blrleşi niniıı ikinci oturumunu açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 10) 

A — TARBl BAKANLIĞI 
a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür

lüğü. 

BAŞKAN — Birinci oturumda ifade ettiğim 
gibi, Tarım Bakanlığının 1972 yılı Bütçesi üze
rindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlar
dır. 

Söz alan sayın grup sözcülerini ve sayın üye
leri arz etmiştim. Şimdi söz sırası Adalet Parti
si Grubu adına Sayın Güneş'indir. 

Buyurun Sayın Güneş. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Saat 10,00 efendim. 

A. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 
GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Tarım Bakanlığının değerli münte-
sipleri; 

1972 Tarım Bakanlığı Bütçesiyle ilgili ola
rak Adalet Partisi Grubu adına yapacağım ko
nuşmaya başlarken, önemli bir noktaya temas 
etmek isterim. 

Bugün Devletimiz ve Cumhuriyetimiz, son 
derecede ehemmiyetli yıîaeılıklarla karşı karşı
yadır. Tarımda ve bütün davalarımızda başarı
ya ulaşabilmemiz için, içinde bulunduğumuz 
tehlikelerin süratle bertaraf olunması şarttır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, çeşitli veriş
lerle, Türkiye'mizin tarımı konusunda sağlam 
bilgiler edinmek fırsatını geniş olarak elbette 

bulmuşlardır. Bu bakımdan, bu konuşmamda 
tarımla ilgili Istatistikî bilgilerle Yüce Heyeti
nizin zamanını almak yönüne gitmeyerek, daha 
çok memleket tarımının ve çiftçisinin bugünkü 
ortam içinde büyük ehemmiyet taşıyan mesele
lerine temas edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Köylü ve çiftçimiz, Devlet idaresine yön ve

ren milletimizin en büyük kitlesini teşkil etmek
tedir. Ama bazı kişiler ve çevreler, köylü ve 
çiftçimizi bilgisiz, cahil ve bilinçsiz kabul et
mekte, bir yandan da köylüden, çiftçiden ve 
halktan yana olduklarını, bu önemli kitlenin çı
karı ve mutluluğu için çalıştıklarını ifade et
mektedirler. Biz, köylü ve çiftlimizi memleket 
davalarından habersiz telâkki eden bu gibi ki
şilerin ve çevrelerin, ya dış merkezlere hizmet 
ettiklerine veya antidemokratik zihniyet sahibi 
olduklarına inanıyoruz. 

Nüfusumuzun % 7ö'ni teşkil eden, vatan sa
vunmasında en büyük görevi ifa eden, milletin 
beslenmesinde yine en büyük hizmeti yerine ge
tiren köylü ve çiftçimiz, Devlet idaresinde ken
disine değer verildiği ve dolayısıyle güvenildiği 
zaman mucizeler yaratmıştır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra, köy
lümüzü ve çiftçimiz'! milletimizin efendisi ola
rak ilân eden Atatürk, böylece millî kitleye, 
millî arzuya dayanan bir rejimin demokrasi fel
sefesini ilân etmiş bulunuyordu. O zaman sınıf
sal bir rejim kurmak İsteyenler, demokrasinin 
gelişmesini istemiyorlardı, Bunlar, köylümüzü, 
çiftçimizi tutucu ve gerici olarak göstermeye 
çalışıyorlar, bu kitlelere dayanan Cumhuriye
tin, gericiler yüzünden çökeceği propagandası
nı yayıyorlardı. Bu Marksistlerin gittikçe azıt
ması karşısında, Büyük Atatürk, komünizmi 
Türk âleminin en büyük düşmanı olarak gördü
ğünü, komünistlerin her görüldüğü yerde mut
laka ezilmesi gerektiğini İlân ediyordu. 
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Çok partili siyasî hayata girildikten sonra 
miliî arzuya ve millî iradeye daha açık şekilde 
yön veren köylü ve çiftçimiz, demokrasinin eko
nomik sisteminde hızla kalkınmak imkânını da 
bulmuştu. 

Sayın arkada}larım, 
Son yıllarda köylümüze ve çiftçimize gide

rek kendilerini «halktan yana» kişiler ve teşek
küller olarak takdim eden maksatlı bazı kuru
luşlar, sınıf kavgası yaratmak için her türlü 
metottan istifade etmektedirler. Halka dönük 
politika takibettiklerini söyleyen bu gibi kişi
ler, milletimiz içinde «ezenler ve ezilenler» diye 
ki sınıf yaratmaya çalışmaktadırlar. Bazan bu
nu değiştirip, «sömürenler, sömürülenler» de
yimlerini kullanıyorlar. 

Marksizm, sınıf mücadelesine katılmayan 
herkesi bilinçlenmemiş kişiler olarak işaretler. 
Marksizme göre ezildiğini, sömürüldüğünü an
layan ve egemen güçlere karşı savaşa katılmaya 
karar verenler bilinçlenmişlerdir. Bizde de köy
lümüzü ve çiftçimizi sınıf mücadelesi konusun
da tahrik etmeğe çalışanlar bu işte başarı sağ
layamayınca, çiftçimizin bilinçlenmemiş oldu
ğunu iddia etmekte, köylümüzü ihtilâle sürük
lemek için bilinçlendirmek gerektiğini öne sür
mektedirler. 

Yaz aylarında, çiftçi yurttaşlarımızın yetiş
tirdiği ürünler ele alınarak, köylülerimizi sınıf 
mücadelesine kışkırtanların bunlar olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Hattâ bunlar, kızıl amaçla
rını olanca açıklığıyla ifade etmişlerdir. Bu 
teşekküllerden biri tarafından düzenlenen bir 
seminerde aynen : «Biz, köylere gidip köylüleri 
kışkırtacağız, onlara toprak işgal ettireceğiz. 
Türkiye'de toprak ve köylü meselelerini anlaya
bilmek için Lenin'in kitaplarından lüzumlu 
stratejiyi tespit etmek yeter» diyerek Giresun, 
Ordu, Fatsa ve Bulancak'ta fındık; Salihli'de 
üzüm; Çarşamba, Çorum, Ödemiş, Mersin, Tur
hal'da işsizliği protesto; Çivril, Merzifon ve Ço-
rum'da haşhaş mitinglerinde, sınıf kışkırtması
na girişenler yine bunlardır. 

Bir köylü yurttaşımız bunlara; «Süz, işçi ve 
köylülerle ihtilâl mi yapmak istiyorsunuz?» 
diye sorduğu zaman, bunlar; «Evet, ihtilâl yap
mak istiyoruz.» diye cevap verdiklerini bizzat 
kendileri yayınlamışlardır. (Proletar Devrimci 
Aydınlık Sayı : 27) 

Köylümüz ve çiftçimiz, halktan yana olduk
larını söyleyen ve sınıfsal politika takibettik
lerini psrvasızca ifade eden bu Marksistlere 
karşı, demokrasinin korunması için devamlı ve 
müessir tedbirler alınmasını istiyor. Tarım ala
nındaki kalkınmamız da ancak bu tedbirlerin 
alınıp uygulanmasıyle mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, 
Yine hepimiz, tarım alanındaki yatırımların 

yetersizliğinden şikâyetçiyiz. Fakat, memleket
te yatırım yetersizliği şöyle teşekkül ettirilmiş
tir : ilk önce tarım da dahil olmak üzere bü
tün özel sektör mensuplarına karşı Marksist 
propagandalara ve tahriklere girişilmiş, özel 
sektör bir hırsızlık sektörü, bir ezme, sömürme 
sekilini olarak gösterilmiştir. Bu kesif propa
ganda ve tahrikler karşısında diğer özel sektör 
kesimlerinde olduğu gibi, tarım alanında da 
endişe ve yılgınlık meydana gelmiş, bu yüzden 
yatırıma girişme arzusu kırılmıştır. 

Özel sektör yatırımları azalmca; özel sek
törün yaratacağı iş sahalarından mahrum ka
lınmış, böylece özel sektöre başvurabilecek olan 
iş talepleri, kitleler halinde Devlet sektörüne 
yönelmiştir. Bu defa da Devlet sektörü ihtiyaç 
fazlası iş taleplerini karşılamak yüzünden fazla 
maaş ve ücret ödeme durumuna sokulmuş, maaş 
ve ücretler yüzünden Devlet sekörü de yatırım
ları azaltmak zorunda kalmıştır. 

Görülüyor M; tarım alanında yatırımları 
artırmak için mülk ve sermaye düşmanlığını 
kökünden kazımak, arazi sahiplerine yatırım 
şevki vermek lâzımdır. Devletçe bu hususu ger
çekleştirdiğimiz ölçüde bundan sadece özel 
sektör değil, bizzat Devlet sektörü kârlı çıka
caktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarım alanında, araştırmalardan elde olu

nan sonuçların uygulamaya konulması da öne
mini muhafaza etmektedir. Araştırma sonuç
ları ile uygulama arasında kopukluktan söz 
açanlar elbette ki, çok değerli çareler ortaya 
koymaktadırlar. Fakat, bu kopukluğun sebe
bini kanaatimizce biraz da Türk çiftçisinin 
psikolojisini iyi tanımamakta aramak lâzımdır. 

Tarım Bakanlığımızın kuruluşlarında görev 
almış bulunan bütün personel, şüphe yok M, 
milletimize ve ülkemize hizmet aşkıyle doludur, 
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ama köylü ile ilişkiler konusunda idarî tutum 
ve imkânsızlıklar dolayısiyle önemli hataları
mız olduğu da muhakkaktır. 

Devlet bünyesinde - mikan çok az da olsa -
bazı kişiler köylümüzü küçük görme durumuna 
sürüklenmekte, halka hizmet dâvasını, köylü
yü adam etme davası olarak değerlendirmekte
dirler. tşte, araştırma sonuçları bu sebepten 
yeteri ölçüde köy sathında uygulamaya konu
lamıyor. Bilhassa tarım alanında görev yapan
lar, milletimizin en büyük kütlesini teşkil eden 
köylü ve çiftçi ile ilişkiler kurmak konusunda 
azamî hassasiyetin içinde bulunmalıdırlar ve 
milyonlarca maaş ödemelerin yanında teknik 
teşkilâtı hareketsiz ve vasıtasız hale getirmek, 
tabir caizse, tasarruf zihniyeti olarak ortaya 
konmaktadır. Ayrıca, Tarım Bakanlığı bünye
sinde bugün bir bedbinlik maalesef mevcuttur. 
Bunu, grupum adma olduğu gibi, bu cefalı 
meslekte yıllarını tüketmiş bir ziraatçı olarak 
da görmekteyiz. Kendisini birçok meziyetleriy-
le takdir ettiğimiz sayın Bakan, sebebini tespit 
ve teşhis etmelidir. Yarınından ve yaptığı hiz
metlerinden emin bulunmayan bir kadro, köy 
ve köylüye nasıl arzulu olarak hizmet götüre
cektir? Bu durumu düzeltmek için Tarım Bakan
lığı bünyesinde bulunan değerli kadronun tes
pit ve teçhizi lâzımdır. 

Tarım alanında daha hızlı gelişme sağlaya
bilmek için bir hatalı zihniyetten mutlaka kur
tulmak zorundayız. Türk köylüsünü ve Türk 
çiftçisini sadece toprağı ile uğraşan, topraktan 
başka mesele düşünmeyen kütle yerine koydu
ğumuz içindir ki, istikrarlı ve devamlı başarı
lar kazanamıyoruz. 

Bugün çiftçimiz ve köylümüz sadece topra-
ğıyle değU, çeşitli altyapı hizmetleriyle diğer 
bakanlıklarla da ilişkiler içindedir. Köylümüz 
ve çiftçimiz reyini kullanıp köşesine çekilen 
bir kimse olmayıp, o daima demokrasinin bü
tün icaplanyle de meşguldür. 

Köylü ve çiftçinin topyekûn kalkınmasıyle 
ilgili olduğu için söylemek zorundayım. Öğre
tim davasında büyük çoğunluk olan millî hiz
metler içinde bulunan öğretmenlerimizi tenzih 
ederim. Bazı öğretmenler köye gittiği andan 
itibaren köylümüzün ve çiftçimizin gelenekle
rine ve manevî değerlerine cepheden hücum et
mektedir. Atatürk'çülüğü din ve maneviyat 

aleyhtarlığı olarak takdim edip, köylü ve çift
çilerimizi Atatürk'ten soğutmaya çalışmakta
dırlar. Bu sırada gelenek ve maneviyat mües
seselerine savaş açmak ilericilik olarak, millî 
kültürümüze ve millî değerlerimize bağlı olmak 
tutuculuk ve gericilik olarak gösterilmekte ve 
köylümüzün sinesinde bir gericilik - ilericilik 
gericilik çekişmesi yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Çeşitli öğretim müesseselerine giden köylü 
ve çiftçi evlâtları, bu müesseselerden bazıların
da millî ruh ve karakterden uzaklaştırılmak is
tenmekte, rey düşmanlığına, millî irade düş
manlığına sevk edilmekte ve böylece köylümüz 
ve çiftçimiz yüksek tahsilden nefret eder hale 
düşürülmek istenmektedir. Bugün okumuş ev
lâdının saygısız hale geldiğini, okumamış evlâ
dının ise ahlakî yolda bulunduğunu söyleyen 
çiftçi ve köylülerimize her yerde raslanmakta-
dır. Bu durumda öğretmenin, ziraatçinin, vete
riner hekimin, ormancının ve köyle sıkı ilgisi 
olan diğer Devlet memurlarının elele ve objek
tif ölçüler içinde köye girmesi dâvayı hallede
cektir. 

Çiftçimiz, köylümüz, yıllar yılı bütün sa
mimî uyarmalarımıza rağmen TRT yayınların
da ortaya konan ve Sayın Başbakanın bile tüy
lerini ürperten Marksist propagandalara geç
miş bir tarihte zaman zaman muhatabolmuş, 
tahammül etmek zorunda kalmıştır. 

işte biz, bu ortam içinde bulunan köylü ve 
çiftçimizin tarım alanında yatırıma girişmesini, 
üretimi ve verimi artırmasını istiyoruz. Çiftçi
mizin ve köylümüzün sabahtan akşama kadar 
şikâyetçi olduğu bu hususların bertaraf olun
masına öncelikle önem vermek zorundayız. 
Çiftçimiz ve köylümüz, evlâdına yıkıcı idelojik 
fikirler aşılanmadığından emin olmalıdır. Çift
çimiz ve köylümüz, reye ve millet iradesine 
bütün öğretim kuruluşlarında cephe alınmadı
ğını bilmelidir. Köylümüz, çiftçimiz, yarınki ne
sillerimize milliyetçi ruh ve karakter aşılan
makta olduğuna inanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarım alanında verimin düşük kalmasının, 

üretimin yeteri kadar artmamasmm en önem
li sebeplerinden biri şüphesiz toprakların ka
mulaştırılması hususunda sürdürülen propo-
gandalardır. Bu propogandalar sırasında yurt 
topraklarının mahdut olduğu, büyümediği ileri 
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sürülmüş ve bu noktadan hareket edilerek top
rakların kamulaştırılması, bölüştürülmesi gerek
tiği ifade edilmiştir. 

Ülkemizde topraksız ve yeteri toprağı ol
mayan bütün çiftçiler için bölüştürülecek mik
tarda toprak olmadığı gerçeğini bir tarafa bı
rakarak, sormak gerekir : Arazisi üstünde ye
ter gelirli işletmesini kuran veya yeter gelir 
elde etme çabasında bulunan bir şahıs, kamu
laştırma ve bölüştürme propogandası karşısın
da artık işletmesine gereken önemi verebilir 
mi? öte yandan arazisi üstünde yeter gelirli iş
letme tedbirleri uygulayacak olanlar, artık 
kendilerinde bu işe girişmek için cesaret bula
bilirler mi?.. Ve bu propogandalarm toprak re
formundan, şehir ve apartman reformuna kay
dırılmak istenmesi karşısında güvensizlik bü
tün alanlara sirayet etmez mi? 

Diğer bir taraftan; bölüştürme edebiyatına 
istinadettirilen reformlar, bir yandan atılgan 
ve hamleci kişileri yılgınlığa sevk ederek, bir 
yandan da kolayca imkânlar elde edebilecek 
temlbel yaradılışlı insanlara fırsatlar yaratmaz 
mı? Böylece de, her alanda yatırımlar azalacak 
ve elbette düşecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Eğer, çiftçi biraz büyücek arazinin sahibi 

ise, biraz varlıklı ise, entansif ziraatin sahibi 
dahi olsa, hür rejim düşmanlarmca derhal 
«ağa» diye damgalanmakta ve oylara Hâkim 
olmakla suçlanmaktadır. Eğer çiftçi az varlıklı 
ise bu defa da «cahil» «bilinçsiz» diye damga
lanmaktadır. Böylece bütün çiftçi ve köylüle
rimiz Marksistlerin bu propoganda ve tahrik
leri yüzünden rejimin yarın ne olacağı endişe
sine kapılmaktadırlar. Yarınına güven duygu
su sarsıldığı içindir ki, artık birim sahadan alı
nan verimin yükseltilmesi dâvasına yeterince 
önem verilmemektedir. Artık mevcutla iktifa 
olunan bir ortam teşekkül etmektedir. 

ıŞu halde, birim sahadan alman verimi yük
seltmek için uygulanacak bütün tedbirlerden 
önce, sürdürülmek istenen Marksist propagan
da ve faaliyeti kökünden kazımak ve demok
ratik rejimin geleceğine ait kesin ve sağlam 
güven ortamı yaratmak icabetmektedir. 

Biz tarım reformundan, tarımsal bünyenin 
ıslah edilmesi, birim alandan alınan üretimin 
artırılması, tarım ürünlerinin pazarlanması ve 
değerlenmesi tedbirlerini anlatmaktayız. 

I Biz tarım reformu ile, toprağın verimli ola
rak işletilmesini ve tarımsal üretimin toplum ya
rarına artırılmasını kasdetmekteyiz. Anayasa
mızın 37 nci maddesi, toprağın verimli olarak 
işletilmesi görevini vermektedir. Şu halde 
toprağın verimli olarak işletilmesini ön
leyecek bir toprak dağıtımı ve bölüştürül
mesi, Anayasa ile bağdaşamaz, öte yan
dan tarımsal üretimin, toplum yararına ar
tırılmasını öngören Anayasamızın 52 nci mad
desi ise, sınırsız toprak mülkiyetinin zararları
na dikkati çekmektedir. Görülüyor M, toprak 
ve tarım reformunda, üretimi artırırken, top
raksız veya yetersiz topraklı çiftçilerimize, top
rak sağlamak için tedbirler alırken, bu iki pren
sibe sımsıkı bağlı olacağız. 

Biz A. P. olarak, bu manadaki reformun ta
rımsal kalkınmayı sağlayacağına inanıyoruz. 
Mülkiyet konusunda emniyet sağlanması, fiyat 
ve pazar bakımından tarımın cazip hale getiril
mesi ve çiftçilemizin ihtiyaçlarının ucuz ve za
manında temin olunması, tarımsal kalkınmayı 
hızlandıracak faktörlerdendir. 

Tarımsal kalkınmanın hızlandırılması için, 
araştırma, eğitim ve yayın konularında köylü 
ve çiftçiye gerekli desteklerin sağlanması; güb
re, tohum, damızlık, fidan, fide, ziraat alet ve 
makinaları akaryakıt gibi üretim girdileri hu
susunda Devletçe yardım ve kolaylıkların temin 
edilmesi; ziraî kredilerin üretimi artırıcı hedef
lere göre düzenlenmesi, sulama tesisleri ve ara
zi ıslahı gibi konularda yatırımlara girişilmesi, 
tarımsal kalkınmaya hız kazandıracaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yıkıcıların Toprak ve Tarım Reformu konu

sundaki diğer önemli tahriklerinden birine da
ha dikkatlerinizi çekmek isterim. 

Marksizme göre, yani ihtilâlci sosyalizme gö
re, toprağı ellerinde tutan feodal güçler, ticaret 
ve sanayi burjuvazisi ile birlikte, siyasî iktida
ra da egemendirler. Marksizm bu egemen güçle
rin «zengini daha zengin» «fakiri daha fakir» 
yapmak için çalıştığını iddia eder. 

Demokratik solda olduklarım söyleyenler
de bazıları da aynı deyimleri ortaya atmakta
dırlar. Bunlara göre, Türkiye'deki feodal kalın
tı, toprağı elinde tutan güç halindedir. Topra
ğı elinde tutan bu güçler, siyasî güce de ege
mendirler. Yine bunlara göre, bu egemen güç-
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ler, Toprak Reformuna karsı çıkıp Tarım Refor
mu istemektedirler. Demokratik solda oldukla
rını söyleyen bu kişiler, Tarım Reformu ile bü
yük toprak sahiplerine tarım kredisi verileceği
ni, böylece zenginin daha zengin, fakirin daha 
fakir hale getirileceğini, bu yüzden üretimin 
yükselmeyeceğini ve dışa bağımlı durumun de
vam edeceğini iddia etmektedirler. 

işte biz, bu noktada A. P. olarak diyoruz ki, 
Toprak ve Tarım Reformu ve diğer bütün re
formları ele alıp gerçekleştirelim. Ama Mark
sist edebiyata meydan vermemek kaydiyle. 

Diğer taraftan, Lenin, reformcu çalışmalar
dan istifade etmeye büyük önem vermiştir. Böy
lece Marksizm - Leninizm, hem sıçrama ve zıp
lama, yani ihtilâl fırsatçılığına, hem de reform
cu çalışmalardan yararlanmaya dayanan bir 
ideoloji haline gelmiştir. 

Demokrasi Türkiye'si olarak, bu metot ve 
faaliyetleri, mutlaka hesaba katmak, ve mark-
sist çalışmalara mutlaka son vermek zorunda
yız. 

Marksistler, Toprak Reformu tartışmaları 
ve uygulamaları sırasında bütün ülkelerde sı
nıfları birbiri aleyhine kışkırtmayı amaç edin
mişlerdir. Bunların Toprak Reformu tatbikatı 
sırasında ortaya çıkabilecek durumları, yıkıcı 
maksatlar için kullanacaklarını, hepimiz iyi he
saplamalıyız. Böylece Toprak Reformu yapa
lım ve marksistlerin propoganda silâhını elle
rinden alalım derken, onlara yeni propaganda 
ve yıkıcılık malzemesi sağlamış olmayalım. Ta
hakkuk ettirilecek Toprak Reformu ne kadar 
mükemmel olursa olsun, marksislerin tatmin 
edilemeyeceğinin bilinmesi lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Toprak davası hâlâ istismar konusudur ve 

bir politika oyuncağı haline getirilmiştir. 
Türk Milletinin yükseltilmesine çalışan par

lamenterler olarak, şu hususu önemle tespit et
meliyiz. Bugün bazı çevreler, Toprak Reformu
nun çıkarılmasını, komünistlerin propoganda 
konusuna son vermek açısından ele almaktadır
lar. Böyle bir görüş yanlıştır. Bizim aslî dava
mız, Milletimize hizmettir. Marksistlerin varlı
ğına son vermek de, bir millî hizmet davasıdır. 

!Son zamanlarda Toprak Reformu konusunda 
öyle rüzgârlar estirilmiştir ki, aklı başında 
yurttaşlar, ister küçük, ister büyük toprak sa-
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hibi olsun, bölüştürme ile birlikte, kollektivizme 
benzer uygulamalara girişileceğinden bile endi
şe etmeye başlamışlardır. Birinci Erim hükü
meti zamanında getirilen, öntedbirler tasarısı
nın yarattığı tartışmalar sırasında, toprakların 
bölıüştürülmesinden sonra kooperatiflerin ku
rulmasından, makina parklarının tesisinden 
söz edilmiş, bu kooperatiflere girme mecburiye
ti için ortamlar yaratılacağından bahis açıl
mıştı. 

Bütün bu davranışlar maalesef köylü ve 
çiftçimize komünist Rusya'da ve diğer komü
nist sistemlerde girişilen uygulamaları hatırlat
mıştır. Meselâ komünist Rusya'da, kollektif 
çiftliklere girmeye zorlanan çiftçiler ve köylü
ler, öylesine baskılar altında kalmışlardır ki, 
nihayet isteneni yapmışlardır. 

Toprak işleyenindir, diye yürütülen propo-
gandayı müteakip komünist Rusya'da kollek
tivizme gidildiği zaman 5 milyon çiftçinin öl
dürülmüş olduğu, makina, traktör istasyonları
nın yalnız kolektif çiftliklere makina sağlamak 
için o zaman kurulduğu unutulmamalıdır. 

Tarım mülkiyeti düşmanlığını takiben ku
rulan bu sistemin yarattığı üretim azlığı yüzün
den, 5,5 milyon insan açlıktan ölmüş, insanların 
birbirini yemesi devri açılmıştır. Rusya'da he
men her bölgede insan nüfusu düşmeye başla
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün, çiftçi ve köylümüz, kendi temel hak 

ve hürriyetlerinin yıkıcılıklara karşı korunması 
davasına devletçe, birinci derecede önem veril
mesini istemektedir. Toprak ve Tarım Reformu 
konusunda, kişinin temel hak ve hürriyetlerine 
asla dokunulmayacağı ve dokunulamayacağı 
kanaatini, kesin olarak belirtmek zorundayız. 
Hatta sadece bugün için değil, Türk vatandaşı, 
geleceğin bütün devrelerinde, demokratik temel 
hak ve hürriyetlerin teminat altında bulunaca
ğı inancına kavuşturulmalıdır. Tarımda olsun, 
diğer alanlarda olsun, kalkınmamız ve gelişme
miz ancak buna bağlıdır. Bir yandan demokra
tik prensiplerden ayrılmadan Toprak ve Tarım 
Reformu yapacağız dersek, ama bir yandan da, 
ülkedeki marksist propoganda ve faaliyetlere 
seyirci kalırsak, ki çok şükür bugün bu konu
da çok müspet çalışmalar vardır, temiz vatan
daşın endişe ve şüpheden uzak kalmasını iste-
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yemeyiz, Köylü ve çiftçi, elbetteki, demokratik 
prensiplere uygun olacak denilen Toprak ve Ta
rım Reformundan da şüphelenecektir. 

Türkiye'mizde bir küçük parti, kapatılma-
lan önce, solda olduğunu söylemekte, sık sık 
Toprak Reformunu slogan yaparak memlekette 
marksist değişikliği yapmak için çalışmaktay
dı. Bu durum karşısında vatandaşımız Toprak 
ve Tarım Reformundan şüphelenmeyecek miy
di? Meselâ bir diğer millî partimiz de ortanın 
solunda olduğunu ileri sürmekte ama, bir yan
dan da, bizzat bu partinin önemli şahsiyetleri
nin bildirdiklerine göre marksist unsurlar, hat
tâ anarşistler bu partinin içine sızmaktadır. 

VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Yalan, ya
lan. Alâkası ne? Ne lüzum var bunlara? 

MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — 
Söylenen kendi yetkililerinizdir. Siz neticeyi 
dinleyiniz. 

Çiftçi ve köylümüz bir siyasî partinin bu 
duruma sürüklenmesi karşısında artık her ko
nuyu ve bu arada Toprak Reformu bahsini de 
endişe ile karşılamayacak midir?.. 

Şu halde bugün, demokrasimizi her türlü 
yıkıcılığa ve marksizme karşı korumak davası
na, Yüce Parlamento ve bütün millî teşekkül
ler ve kuruluşlar olarak en büyük önemi ver
mek zorundayız. Toprak Reformu da dahil ol
mak üzere, bütün problemler, demokrasinin ko
runması ve güçlendirilmesi şartiyle başarıya 
ulaşabilir. 

Son olarak şu hususu katiyetle belirtmek 
isteriz ki, bazı çevrelerin iddia ettikleri gibi, 
biz A. P. olarak hiçbir zaman, Toprak ve Ta
rım Reformunun karşısında olmadık ve olma
yacağız. 

Ancak, bazı sol çevrelerin düşünmüş oldu-
gibi, ideolojik manada bir reform değil, Anaya
saya, memleket gerçeklerine ve çağdaş tarım 
politikasına uygun, üretimi artırıcı bir Toprak 
ve Tarım Reformunun yanındayız ve destekle-
yicisiyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Konuşmama son verirken, 1972 Tarım Ba

kanlığı Bütçesinin, arz etmeye çalıştığımız yıkı
cılıklara karşı, Devletçe uygulanacak en mües
sir ve devamlı tedbirler çerçevesi içinde, Yüce 
Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını, A. P. 
Grubu adına, diler hepinizi hürmetle selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın M. 
Kemal Topçular, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA M. KEMAL TOPÇU
LAR (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

A. P. Grubu adına Devlet Üretme Çiftlikle
ri Bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
1 . 3 . 1950 tarihinde 5433 sayılı Kanunla, tü
zel kişiliği haiz katma bütçeli ve döner serma
yeli olarak kurulmuştur. Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğüne hizmetlerini yerine ge
tirebilmesi için 120 milyon lira döner sermaye 
verilmiştir. Döner sermaye bütçeleri, işletmeler 
itibariyle, yıllık olarak tanzim edilip, Tarım Ba
kanının onayı ile yürürlüğe konulur. Bu he
saplar da Sayıştayca vize edilir. 

Katma bütçe ise, esas itibariyle, muayyen 
hizmetleri kapsamakta olup 1971 yılı için top
lamı 62 653 537 liradır. Bu miktarın : 

1. 24 118 274 lirası cari harcamalar olup; 
a) 1972 Bütçesine bağlı cetvelde gösteri

len kadrolara ait personel giderleridir. 
b) Katma bütçe ile ilgili yönetim giderleri, 
c) Hizmet giderleri, 
d) Kurum giderleri, 
e) Çeşitli giderler. 

2. 28 milyon lira, Devlet Planlama Teşkilâ
tınca tasdik edilmiş bulunan plan ve projelere 
uygun yatırım harcamaları; 

3. 10 535 263 lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarıdır. 

Karşılığı gelir, 5433 sayılı Kuruluş Kanu
nun 16 ncı maddesi gereğince 24 500 bin TL. 
sı döner sermayenin yıllık safî kârından^ 
153 537 lirası çeşitli gelirlerden, 38 milyon li
ra da Hazine yardımından sağlanacaktır. 

Yukarıda da bahsettiğim veçhile, katma büt
çe esas itibariyle muayyen hizmetleri karşıla
maktadır. 5433 sayılı Kanunla bu kuruluşa yük
lenen görevlerin çoğunluğu döner sermaye ile 
yürütülmektedir. 

Türk çiftçisinin ziraî verimini artırmak, üre
timi çeşitlendirmek ve mahsulün kalitesini yük
seltmek amaciyle tohumluk, damızlık, fide ve 
fidan ihtiyacını sağlamak; tarım sahasında çift
çiye örneklik ve öğreticilik etmek görevleriyle 
yükümlü bulunan Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü, bu hizmetleri, 3 616 205 dekar 
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arazi üzerindeki faaliyetleriyle ifa edegelmiştir. 
Bu miktar arazi 21 işletme halinde yurdun çe
şitli bölgelerine dağılmıştır. 

Hizmetlerin görülmesi, tohumluk ve damız
lıkların yetiştirilmesi için genellikle arazi ve
rimliliğini yükseltmek amacı, yatırımlarda bi
rinci derecede ele alınmıştır. Halen 100 bin de
kar sahada sulu ziraat yapılabilmektedir. Bu 
sahanın, Üçüncü Beş Yıllık Plan devresi sonu 
itibariyle, 234 bin dekara çıkarılması planlan
mıştır. Bu faaliyetler Toprak - Su ve Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlükleriyle işbirliği halinde 
yürütülmektedir. Bir kısım projelerin bölge ıs
lahı ve sulanmasiyle bağlantısı bulunduğun
dan, bu projelerin aksaması, işletmelerdeki hiz
metlerin de gecikmesine sebebolmaktadır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün çeşitli zirai faaliyetlerini; tohumluk üreti
mi, hayvancılik ve bahçe kültürleri faaliyetleri 
olarak özetleyebiliriz. Yurt çiftçisinin ihtiyaç
larını karşılamak amacına yönelmiş üretimi kap
sayan faaliyetlerin, bölge, çiftçileri üzerinde ga
yet olumlu sonuçları görülmüştür. Kalkınma 
planlarında gösterilen hedeflere, mevcut imkân
larını zorlayarak, ulaşma çabası içinde bulunan 
kuruluşun yetiştirdiği veya ürettiklerini çift
çiye zamanında intikal ettiremeyişi en büyük 
sorunlarından biridir. Bu sorun, faaliyetlerinin 
en büyük bölümünü ihtiva eden tohumluk üre
timinde kendini daha şiddetli şekilde hissettir
mektedir. 

Birinci Beş Yıllık Planda tespit edilmiş bu
lunan yıllık tohumluk ihtiyacı, İkinci Plan dev
resinde de muhafaza edildiği gibi, 2 milyon ton
dur. özellikle hububat tohumluğunu belirten 
bu miktar beş yılda bir değiştirilme esas alın
mak suretiyle, her yıl 400 bin ton tohumluğun 
üretimi ve dağıtımı hedef alınmış, üretim ve ha
zırlama hizmetlerinden de bu Genel Müdürlük 
sorumlu kılınmıştı. 

Kendi çiftliklerinde bütün imkânlarını se
ferber etmek şartiyle bile, ancak 100 bin ton to
hum üretebileceğini hesaplayan Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, kalan ihtiyaç için 
kuruluş kanunundaki yetkiye dayanarak çift
liklerle sözleşmeli tohum üretimi faaliyetine 
girişmiş, 1964 - 1965 ekim devresinde 14 740 
dekar sözleşmeli ekimle başlayan çalışma, 1970 -
1971 devresinde 1 milyon dekara ulaşmıştır. 

Gerek kendi arazilerinde, gerekse sözleşmeli 
çiftçilerden elde olunan tohumlukların mikta
rı, planda tespit edilen rakamlara yaklaşık 
olmakla beraber, tohumluğun çiftçiye intika
linde birinci faktör olan kredinin yetersizliği 
1970 yılında üretilen ve hazırlanan 202 bin ton 
tohumluktan 75 bin tonunun elde kalmasına 
sebebolmuştur. 1971 yılında hem kendi arazi
sinde üretilen, hem de 1970 sonbaharında ya
pılan sözleşmeli ekimden alınacak tohumlukla
rın elde kalacağından endişe duyan Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, sözleşme
li çiftçiden ancak alacağı olan nakit karşılığı 
kadar tohumluk mubayaası zorunluğunda kal
mıştır. 

Bu tedbirlere rağmen, 1971 yılında tohum
luk dağıtımının üretime nazaran çok az oluşu 
sebebiyle, Devlet Üretme Çiftlikleri depola
rında gelecek yıla devredilen tohumluk mev
cuttur. Ertesi yıllara devredilen tohumluklar 
308 sayılı Sertifikasyon Kanununa göre selek-
törlenmiş, ilâçlı ve ambalajlıdır. Hastalıklara 
karşı zehirli ilâçlarla ilaçlanan tohumların, üze
rinden geçen yıllar, tohumluğun çimlenme gü
cünü kaybettirdiği için, tohumluk olarak kul
lanılamayacağı gibd, yenilemez de. Belirli bir 
süre sonunda değerlendirilemediği takdirde, im
hadan başka çare yoktur. 

İşte bu zorunluklar karşısında büyük bir 
malî yükümlülük altında kalan Devlet Üret
ene Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, her kilosuna 
Ofis baş alım fiyatı üstünden, 10 kuruş prim 
ödeyerek, sözleşmeli çiftçiden mubayaa ettiği 
29 bin ton buğdayı 10 kuruş noksanı ile Ofise 
satmak durumunda kalmıştır. Bu koşullar al
tında 1971 - 1972 ekim mevsiminde, Orta Ana
dolu çiftlikleri civarındaki sahalarda, sözleşme
li tohum üretiminden vaz geçilmek zorunda ka
lınmış, yalnız tohum çeşidinin muhafazası 
amacı ile, Adana ve Ege bölgesinde 13 bin de
kar sahada sözleşme yapılmıştır. 

Tekniğin köylüye ve çiftçiye intikalinde 
büyük faydaları görülmüş bulunan sözleşmeli 
tohum üreticiliğinden vazgeçilmek zorunluğun
da kalınması üzücüdür. Bu sistemin geliştiril
mesi ve yaygınlaştırılması gerekirken, vazge
çilme zorunluğunda kalınmasının birinci nede
ni, kredi imkânsızlığıdır. Tohumluk dağıtı
mında kullanılacak kredinin, finansman ve plas
manının zamanında mahallerine tahsis edileme-
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mesi, tahsis edilen yerlerde de çiftçinin geç
miş yıllardan teraküm ©den borçlan dolayısiy-
le kredi alamaması başlıca sayılabilecek sebep
lerdendir. 

Kredi sisteminin kolayca işler ve küçük çift
çinin üretimini artırıcı bir şekilde düzenlenme
si önplanda ele alınması gereken bir zorun-
luktur. Ekim mevsiminde zaten para yokluğu 
çeken küçük çiftçilerin, banka kredisinden 
de yararlanamayışı, kaliteli tohumluk alma 
imkânlarını ortadan kaldırdığı gibi, üretimin 
gerektirdiği girdilerin teminini de ortadan kal
dırmakta, bu hal topyekûn millî hâsılaya 
olumsuz etkide bulunmaktadır. Çiftçinin ziraî 
kredilerden yararlanabilmesini temin için, her 
yıl faiz ve masraflan ile birlikte, bir çığ gibi 
büyüyen banka borçlarının taksitlendirilmesi, 
faizlerin durdurulması şarttır. 

Sayın üyeler, A. P. Grubu adına hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (A .P. sıralanndan* al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Oevat Sayın, buyurunuz efendim. Saat 10,35 
efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA CEVAT SAYIN 
(Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde C. H. P. 
Millet Meclisi Grubu adına fikirlerimizi, gö
rüşlerimizi ve düşüncelerimizi arz ediyorum. 

Ben, bir konuşmacının yaptığı bir konuş
mada, ortanın solunda olan C. H. P. sini ima 
ederek, partimizin iç meselelerine karışması 
suretiyle gösterdiği hafifliğe burada cevap ve
recek değilim. Bunun yeri Tarım Bakanlığı 
Bütçesi değildir. Ben, doğrudan doğruya Ta
nm Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşacağım. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Türkiye'de sanayinin gittikçe genişlemesine 
rağmen, tarım sektörü hâlâ ekonomi içindeki 
mühim yerini muhafaza etmektedir. 

1970 millî gelirinin carî fiyatlarla 124 mil
yar olduğu kabul edilirse, tarım 38 milyar ile 
% 30 civarında bir ağırlık taşır. 

1953 yılından itibaren % 50 nin altına düş
mekte devam eden tarımsal gelir gittikçe geri
leyerek sonunda millî gelir içindeki payı % 30 
civarına inmiş olmakla beraber, yine de sana
yi sektöründen daha fazla bir ağırlığı devam 
ediyor. 

Fakat, 20 yıldan beri, tarımsal gelirin 
millî gelir içindeki payı azaldığı halde, tarımla 
uğraşan nüfus sayışı azalmadığı için bunun 
adı, tarımla uğraşan insanların her yıl bir ön
ceki yıla nazaran daha fakirleşmeleri, iktisa-
den daha gerilemeleridir. 

Bu, tarım kesiminde nüfus fazlalığı var de
mektir. Köylerden şehirlere devamlı göç ol
makla beraber çalışan nüfusun % 67,6 sı yani 
9,3 milyon kişi yine de tarım sektöründe çalış
maktadır. 

Rakamlara göre, tarım sektöründe nüfus 
başına düşen gelir miktan, şehirli başına dü
şen gelir miktarının 1/3'ü kadardır. 

Çalışan nüfus bakımından da rakamlarda 
paralellik vardır. 1969 yılı carî fiyatlarına gö
re tarımda çalışan nüfus başına düşen gelir 
3 825 lira olduğu halde, sanayi sektöründe bu 
11 767 liradır. Genel olarak çalışan, nüfus 
başına 7 880 lira düşmektedir. 

Gelirin bu âdil olmayan dağılışı yanında, 
tarım sektörü içindeki dağılışda da daha bü
yük bir adaletsizlik vardır. Tarım sektöründe 
çalışanların % 90'ı bütün tarım gelirinin % 
48'ni, geri kalan büyük gelirli % 10'u ise geli
rin % 52'ni almaktadır. 

Tarım sektörü ihracattaki önemli yerini de 
muhafaza ediyor. Son on yü içinde tarımsal 
ürünler ihracatının payı, toplam ihracat için
de % 74 - % 80 arasında olmuştur. Buna ta
rımsal ürünlerden işlenmiş olarak ihraç edi
lenleri de katarsak, nispet daha da yükselmek
tedir. 

Bu söylediklerimiz Türkiye ekonomisi için
de tanının nasıl büyük bir sektör olduğunu ve 
uzun bir süre daha bu önemli yerini muhafaza 
edeceğini açık olarak göstermektedir. 

Tanm Bakanlığı, yerini ve önemini işaret 
ettiğimiz bu büyük sektörün problemleri ile 
uğraşmaktadır. Sanayi sektörünün gelişebilme
si için, tarımda belirli hedeflere ulaşmak, bu 
hedeflere ulaşmak içinde tarımdaki problemle
rin çözüm yollarına bağlanması iabeder. 

Tanmdaki problemlerimizi, mutlak olarak 
artan tanmdaki nüfusu sanayi sektörüne ve ge
nel hizmetlere aktarmak; 

Sulanan arazi miktarını, sulanabilir ara
zi miktarına çıkartmak; 

Üretim tekniğini geliştirerek, prodüktivi
teyi artırmak; 
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Kullanılan girdilerin miktarını çoğaltmak; 
Gelir düşüklüğünü halletmek; 
Pazarlama ile ilgili işleri tamamlamak; 
Şeklinde sıralayabiliriz. 
Tarım Bakanlığı, bünyesindeki teşkilâtı 

ile bu ve buna benzer problemleri halletmekte 
ise de, çok eskimiş, 1937 de kabul edilen 
3203 sayılı Teşkilât ve Vazife Kanunu ile ta
rım politikasındaki uygulaması kanımızca bir 
ölçüde yetersiz kalmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında tarım 
için % 4,2 lik bir artış beklendiği halde bu bü
yüme hızı 3,1 de kaldığı gibi, ikinci Be§ Yıl
lık Plandaki 4,1'lik kalkınma hızına da ulaşı
lamamıştır. 

Bu rakamlar, tarım sektöründe doğal 
şartlara bağlılığın devam ettiğini açıkça gös
termektedir. 

Nitekim, yağlı tohumlar ve sınaî bitkiler 
hariç, diğer ürünlerin artış hızları plânda ön
görülen hedeflerin altında kalmıştır. 

Hububatta, bakliyatta, meyvalarda ve 
sebzelerde plan hedeflerinin gerisinde kalındığı 
gibi, et, yumurta, süt gibi hayvansal ürün
lerde dahi, planda % 5,5'lik büyüme hızı 
planlandığı halde ancak yarısına yakın bir kıs
mı gerçekleşmiş bulunuyor. 

Üretimde plan hedeflerinin gerisinde kalma, 
ihracatımıza da tesir etmekte ve ihracatımız 
plan hedeflerine ulaşamamaktadır. 

Şu halde, Tarım Bakanlığı çiftçinin kade
riyle ilgili bütün konularda inisiyatif sahibi ol
malıdır. Teşkilât Kanunu eski olduğu için pek 
çok işler kararnamelerle yürütülmektedir. Ba
kanlık ile ilgil köklü bir idarî reform yapılma
lıdır. 

Köylüyü ve tarımı ilgilendiren konular, Ba
kanlık içinde iyi bir teşkilâtlanmaya tabi tu
tulmadığı gibi, kredi, sulama, üretim artırıl
ması, ürünün pazarlanması ve satışı da, başka 
başka bakanlık ve kuruluşlara dağılmış bulun
maktadır. 

Son zamanlarda Bakanlıkta, bir Bakanlık Ko
ordinasyon Kurulu teşekkül edilmiş olup, Ba
kanlık içi faaliyetleri koordine etmeye çalışmak
ta ise de, yeterli olduğu söylenemez. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, tarımdaki prob
lemler konusuna geliyorum. Türkiye'nin içine 
girdiği ekonomik bunalımdan çıkmanın bir yolu 
da, tarım politikasında ciddî, doğru, ilmî, ger

çekçi çıkış yollan bulabilmektir. Beş yıllık plan
larda tarım sektörüne gereken ağırlık verilme
lidir. Memleket nüfusunun % 70'ini barındıran 
tarım sektörüne Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Planlarda, toplam yatırımların ancak % 15'i 
tahsis edilmiştir. Yatırımların artırılması yanın
da bu yatırımların prodüktif sahalara kaydırıl-
mas?. da icabeder. 

Tarımsal girdilerden, sulama, gübreleme, to
humluk, mücadele ve makinalaşmada kaydedi
len gelişmeler hızlandırılmalıdır. 

Sulanabilecek araui miktarı 8,5 - 9 milyon 
hektar tahmin edildiği halde, 1971'de ancak 2 
milyon hektar arazi sulanabilmiştir. Bu, bütün 
tarım arazisinin ancak % 7'i demektir. Tedbir
ler öncelikle ele alınmalı ve kuru ziraatten, sulu 
ziraate geçilmelidir. Çünkü, sulama, diğer 
bütün faktörlerin değerlendirilmesine hizmet 
eden, üretimde kararlılığı sağlayan, bu suretle 
entansitenin ayrılmaz parçası olan bir üretim 
faktörüdür. Toprağın iyi işlenmesi, yüksek va
sıflı tohumluk kullanılması, uygun bir gübrele
me tatbikatı yanında, sulama, birim alandan 
elde edilen üretimin artırılmasında temel bir un
surdur. 

Tarım arazimisin % 96'suıda su noksanlığı 
tespit edildiğine göre, sulamanın önemi bir İcat 
daha artıyor. 

Birim alandan fazla ürün alabilmenin çare
lerinden biri de iyi vasıflı tohumluk kullanmak
tır. Türkiye'nin iyi vasıflı tohumluk ihtiyacı 2 
milyon ton civarında olup, 1,4 milyon tonu buğ
daya aittir. Ayrıca, sanayi ve yem bitkilerinde 
de ihtiyaç vardır. 

Elit, orijinal, anaç ve sertifikalı olmak üze
re dört kademeye ayrılmış olan tohumlukların, 
elit ve orijinal olanları, araştırma müessesele
rinde, anaç ve sertifikalı olanlar ise Devlet Üret
me Çiftliklerinde ayrıca, sözleşmeli çiftçiler ta
rafından yetiştirilmektedir. 

Tohumlukta, üretim ne kadar mühimse, da
ğıtım da aynı ölçüde mühimdir. Tohumluk fi
yatlarının yüksekliği dağıtımı etkiliyor. Tohum
luk buğday 160, susam 980, pamuk 175, çeltik 
385 kuruştan olunca, bu fiyatlar çiftçimiz için 
fazla gelmektedir. Ayrıca, tohumluğun dağıtım 
merkezlerinde ve ekim zamanında hazır bulun
durulmaması dağıtımı menfî yönden etkilemek
tedir. 
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Son zamanlarda geliştirilen bezostiya ve ay
çiçeği tohumluklarının faydalı sonuçlar temin 
ettiğini burada zikretmek isteriz. 

Girdilerden gübrenin önemini, çiftçimiz an
lamış bulunuyor. Toprağa yeteri miktarda güb
re ilâve edildiği takdirde, ancak yüksek verim 
elde edilebilir. Topraklarımız azot ve fosfor 
bakımından fakirdir. Son on yılda gübre tatbi
katı 24 misli artmış olmakla beraber, henüz is
tenilen seviyenin çok altında bulunuyoruz. 

1972 yılı için, 1 milyon 800 bin ton azotlu, 2 
milyon ton fosforlu, 45 bin ton potasîı olmak üze
re gübre kullanılacağı planlanmış bulunuyor. 
Büyük kısmı ithal yolu ile temin edilen gübre
lerin, kompoae gübre olarak temini ve gübrele
mede elle saçılırken yapılan kaybı önlemek için, 
mibzer sayısının süratle artırılması icabetmekte-
dir. Bugün memleketimizdeki mibzer sayısı 50 
bini geçmiş olmakla beraber ihtiyacı karşıla
maktan çok uzaktır. Kombine mibzerlerin mem
leket şartlarına göre ve tohum ile gübreyi ayrı 
ayrı oluklardan verecek şekilde geliştirilmesi 
çok faydalı olacaktır. Ayrıca, toprak tahlil labo-
ratuvarlarının çoğaltılması hangi toprağa ne 
cins ve miktar gübreyi vermesi lâzımgeldiğinin 
çiftçimize öğretilmesi icabetmektedir. 

Ticarî gübrenin bugünkü fiyatları da çok 
yüksektir. Ürün fiyatları ile gübre fiyatları 
arasında denge kurulmalı, finansman ve kredi 
kaynakları, gübrenin tüketim artışına göre ar
tırılmalıdır. 

Ticarî gübrenin devamlı kullanılması sonu
cu, toprak asidite olacağından yeşil gübreleme 
tatbikatı çiftçimize öğretilmeli ve üzerinde önem
le durulmalıdır. 

Mühim bir konu da, tezek olarak yakılan 
ahır gübresinin, toprağa verilmesidir. Yapılan 
bir ilmî araştırmaya göre, yakıt olarak kullanı
lan tezek toprağa verildiği takdirde toplam üre
timde 1/4 artış sağlanabilecektir. Bu konu çok 
yönlü olarak, Hükümetçe ele alınmalı, köylüye 
yakacak olarak kullandığı tezek yerine başka 
yakıt maddeleri temin ve kullanmaya alıştırıl-
malıdır. 

Girdilerden birisi de tarım ilaçlandır. Kültür 
bitkilerimiz 200 den fazla parazitin ve hastalığın 
tehdidinde bulunuyor. Yapılan hesaplara göre 
yılda 9 milyon ton mahsulü bu yüzden kaybe
diyorum. Bu yılda 8 - 10 milyar lira demektir. 

24 . 2 . 1972 O : 2 

Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Mü
dürlüğü mücadeleyi Türkiye çapında yapmalı, 
fidan, fide ve tohumun yurdun bir köşesinden 
öteki köşesine intikalleri de kontrol altına alın
malıdır. 

Tarımdaki bir problem de kredi konusu
dur. Ziraat Bankası ile onun denetim ve göze
timi altında bulunan tarım ve satış kooperatif
leri kaynakları geliştirilmeli, krediler artırılma
lı, formaliteler ve teminat konusunda sağlana
cak kolaylıkların yanında bu müesseseler Tarım 
Bakanlığı ile işbirliği yaparak kısa vadeli kre-
dilsr yerine, orta ve uzun vadeli krediler yo
luna gidilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi hayvancılığımıza geçiyorum: 
Memleketimizde 75 milyonu aşan büyük ve 

küçük baş hayvan vardır. Hayvan sayısı rakam 
olarak çok gözükmekte ise de, et, .süt, yapağı 
ve yumurta üretimini değerlendirdiğimizde acı 
bir gerçekle karşılaşıyoruz. Memleketimizde or
talama karkas ağırlıklar sığırda 90, danada 32, 
mandada 140, koyunda 18 kilogramdır. Bizde 
karkas ağırlığı 90 kilogram olan sığır, Yunanis
tan'da 18-3, Yugoslavya'da 209, italya'da 222, 
İspanya'da 245, Holanda'da 247, Almanya'da 
277 kilograma ulaşmaktadır. Aradaki nispet
sizlik pek büyüktür. 

(Sütte de aynı şey vardır. İneklerin bir lak-
tasyon da verdikleri süt miktarı, Türkiye'de 
620 kg. olduğu halde, Yunanistan'da 1 147, 
Yugoslavya'da 1 233, İspanya'da 1 600, İtalya'
da 2 030, Bulgaristan'da 2 109, Almanya'da 3 707, 
Hollanda'da 4 233, İsrail'de 4 990 kg. dır. Ay
rıca, mevcut 32 milyon tavuğun yıllık orta
lama yumurta verimi ancak 50 adet civarın
dadır. Bir koyundan elde edilen ortalama ya
pağı ise 1,5 kg.'dır. 

Bu rakamlar, Türkiye hayvancılığının ne ka
dar ilkel ve fena koşullar altında olduğunu 
gösteriyor. Tarım sektörünün 1/3'ünü hay
vancılık geliri temin ettiğine göre bu gelir 
payını yükseltmek için gerekli tedbirlerin sü
ratle ele alınması icabediyor. Bu tedbirler, 
hayvanın anarahmine düşmesinden itibaren, 
dengeli beslenme ile geliştirilmesi, ırkların 
saflaştırılması, enfeksiyon ve paraziter has
talıkların kontrol altına alınması, yemlerin 
geliştirilmesi, çayır ve meraların ıslahı, hay-
hancılık kredilerinin ıslahı, hayvani menşeli 
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ürünlerin işlenmesi ve sanayiinin kurulması, 
ihracata dönük hayvansal gıda ve sanayi mad
delerinin standart bir şekilde dünya pazarları
na arz edilmesi şeklinde sıralanabilir. 

Geniş olanaklara sahip hayvancılık potan
siyelinin, bu suretle çok yönlü idarî, tek
nik, ekonomik ve kültürel tedbirlerle ele alın
ması zamanı gelmiştir. 

îlk tedbirler cümlesinden olarak, iyi cins 
kaliteli hayvan üretimi teşvik edilmelidir. Ko
yun, keçi, sığır cinslerinden hangisinin besi 
ve süt yönünden istifadeli olduğu incelenip 
uygun olanı tercih edilmelidir. 

Trakya'nın hayvancılık yönünden pilot böl
ge olarak ele alınmış olmasını et ve süt ba
kımından sığırcılığın, koyun eti bakımından 
kıvırcığın geliştirilmesini memnuniyetle zikre
diyoruz. Karadeniz bölgesinde Jersey, Mar
mara bölgesinde Holştayn, Orta ve Doğu Anado
lu da Montafon'un çoğaltılması ve bölge ko
şullarına intibaklarının temini süratlendirilme
li ve yerli ırklar yerine ikame edilecek yeni 
ırkların bakım ve besleme tekniği köylüye öğ
retilmelidir. 

Merinos koyun yetiştirme faaliyetlerine 
önem verilmeli ve başarıya ulaşılmalıdır. 

Erozyon ve aşırı otlatma sonucu 23 mil
yon hektar olan çayır ve meralarımızın bitki 
örtüsü fakirleştiği için besleme gücü azalmış 
olduğundan yonca, korunga ve fiğ gibi yem 
bitkilerinin ekim sahalarını artırıcı tedbirler 
ele alınmalıdır. 

Yem olarak kullanılabilmesi için yağlı to
humların küspe ihracı durdurulmalıdır. 

Hayvancılıkta, pazarlama ayrıca önem ta
şıyor. Çiftçiyle pazar arasında hayvan pek çok 
el değiştirip kânn aracılarda kaldığı görülür. 
Yeni pazarlar, belirli satmalma noktalan veya 
açık artırma yoluyle rekabet teşvik edilme
lidir. Erken kuzu kesimi, kesin olanak yasak
lanmalı, canlı hayvan ihracı yerine, et ihra
cına yönelinmelidir. Et ve Balık Kurumunun 
mevcut 7 kombinası, planlanmış olan 13 kom
binanın da kurulup işletilmesiyle takviye edil
melidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarım Bakanlığı, hayvancılık hizmetlerinin 

bütün yönleriyle ve bilimsel bir görüşle bir üni
tede topladığı, üretim, ıslâh, yem, çayır mera 
ürünlerini değerlendirme, kredi ve pazarlama 

i sorunlarını çözdüğü takdirde, hayvancılığımı-
I zın süratle gelişeceğine, tarım sektörü için-
I de % 35 olan hayvancılık geliri payının, ileri 

memleketlerde olduğu gibi % 60'm üzerine çı-
I kaçağına olan inancımızı belirtmek isteriz. 
I Sayın milletvekilleri, 
I Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü-
I nün tanınla ilgili bir konusuna da temas et

mek istiyoruz. Genel Müdürlüğün görevleri 
I arasında su rasatları da olup, bu, feyezan ih-
I barlannm yapılmasını icabettirir. Toprağa dü-
I şen yağmurun, sıcaklık, meyil, bitki örtüsü 
I ve toprağın cinsine göre feyezan haline ge-
I lip tehlikeler yaratmasından önce, bu ihbar-
I lann yapılması, mahsulün korunması bakımın-
I dan çok lüzumludur, örneğin, Doğu Karadeniz 
I kıyılanınızda, periyodik olarak Temmuz ayı 
I içinde 3-4 yılda bir olan bu feyezanlann ön-
I ceden ihban, fındık harmanlarını korumak 
I akımından faydalı olacaktır. Meteorolojinin 
I don ihbarları yanında, feyezan, ihbarlanna, 

hatta kuraklık ihbarlanna da gereken önemi 
vermesini beklemekteyiz. 
* Sayın milletvekilleri, 

I Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken, nü
fusumuzun % 70'ni ilgilendiren konularda dü
şüncelerimizi belirttiğimiz sırada, toprak ile 
insan ilişkileri üzerinde de kısaca fikirlerimi
zi arz etmek istiyoruz. 

1963 Genel Tanm Sayımı sonuçlanna gö-
* re toprak dağılımında büyük adaletsizlik var-

I dır. Çiftçi ailelerinin % 8,8'inin hiç toprağı 
I yoktur. % 36'sınm topraklan ise 1-20 dönüm 

arasındadır. Çiftçi ailelerinin % 0,45 'ini teşkil 
I eden ve ellerinde 500 dönümün üzerinde top-

raklara sahibolan 15 352 ailenin ise 3 488 636 
hektar toprağı vardır. Türkiye ölçüsündeki 
bu adaletsizliğin yanında bazı yerlerde bu ada
letsizlik son haddine çıkmaktadır. 1967 köy 
envanter etütlerine göre bir aileye, sülâleye 
ve kişiye ait köylerin miktarı bazı illerimiz
deki toprak dağılımının tam bir feodalite ka
lıntısı düzeni olduğunu göstermektedir. Ra
kamlara girmeden söyleyelim ki, toprak dağı
lımındaki büyük dengesizlik gelir dağılımın
daki büyük eşitsizliği yaratmakta, tanm ke
siminde işsizlik ve gizli işsizlik gitgide artmak
tadır. 

Kalkınma haliyle bir bütündür. Sanayileş-
I meyle tanm elbette birlikte ele alınacaktır. 
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Hızla sanayileşebilmek için tarımın mesele
lerinin ele alınıp çözümlenmesi şarttır. Türki
ye gibi az gelişmiş bir ülkede tarımdan sağ
lanacak gelir fazlasının sanayiye aktarılarak 
kalkınmanın hızlandırılması lâzımdır. Çünkü, 
toprağa kavuşmuş çiftçiler teknolojik ilerle
meleri kolaylıkla kabul ve tatbik ederler. Bu 
suretle üretim de artar. 

Toprağı az olan veya yarıcı ve kiracı ola
rak çiftçilik yapanlar ise, ekonomik emniyet
ten mahrum ve cesur olamayacaklarından ye
niliklere ayak uyduramazlar. Toprak sahibi 
olan çiftçiler güçlü ve cesur olacakları için 
umut dolu bir hayat gücüne sahibolacaklar. 
Mevcut hayat şartlarını düzeltme arzulan ar
tacak, kadercilikten süratle kurtularak yeni 
teknik ve ileri metotları tatbik etmeye başla
yacaklardır. 

Tarımda gelir fazlasını temin için ise, ta
rımdaki gelir dağılımı dengesizliğinin orta
dan kaldırılması, bunun için de, toprak dağılı
mındaki adaletsizliğin çözümünden başka ça
re yoktur. Elbette, yalnız toprak dağılımı ile 
yentinilemez. 

Toprak reformu, toprak - insan - toplum iliş
kilerini tümüyle değiştirip yeniden düzenle
yen çok yönlü bir reformdur. 

Toprak reformunda, toprak adaleti sağ
lamanın yanı sıra, dağınık veya ufalanmış 
toprakları toplulaştırmak da vardır; verim ve 
üretim artırıcı tedbirlerin yanı sıra bunlar
dan bütün çiftçilerin adaletli olarak yarar
landırılması da vardır. 

Küçük ve orta çiftçilerin, çok yönlü koope
ratifçilik yolu ile işbirliği yapma, güçlerini, 
olanaklarını birleştirmeye yöneltilmeleri de var
dır. 

Anayasamız bu gerçeği görmüş, 37 nci mad
desiyle Devlete bu görevi vermiştir, 

Geçici Komisyonda, Meclisimize yeniden sevk 
edilen Öntedbirler tasarısının konuşulduğu bu 
günlerde, belirtmek isteriz ki; 

Toprağın en verimli bir şekilde işletilmesi
ni sağlamak için, 

Topraktan çalışanların ekonomik özgürlü
ğe kavuşmasını sağlamak için, 

Ekonomik özgürlüğe sahibolunca siyasî öz
gürlüğe kavuşacakları için, 

Gelirler arasındaki adaletsizliği kaldırmak 
için; 
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Hükümet, hazırladığı bilinen Toprak Refor
mu tasarısını, tam bir reform hüviyeti içinde 
getirsin ve bu, Yüce Meclisimizden bu hüviye
tiyle geçsin. 

Türkiye tanmmdaki toprak ve gelir dağılı
mı dengesizliğini gidererek, toprağın ve gelirin 
daha âdil bir şekilde dağılımını ve esas itiba
riyle toprağın mülkiyetine, toprağı işleyenin 
sahibolmasmı sağlamak ve Anayasamızın bu 
konudaki açık emrini yerine getirmek için top
rak reformu yapacağını, bu hozuk düzenin ye
rine yeni düzeni getireceğini ilân etmiş Orta
nın Solundaki C. H. P. olarak en samimî dileği
miz, budur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlıyorum. 
Çifçilik Tanrı sanatıdır. Güneşin güzelini, 

yağmurun iyisini, rüzgârın tatlısını, toprağın ta
vını bir araya getirip, taneyi birken 10 yap
ma, 20 yapma, 50 yapma, üretme, çoğaltma sa
natıdır. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin, bu sanatkâra 
hizmet eden tüm tarımcılarımıza hayırlı olma
sını diler, Yüksek Heyetinize Grubum adına 
saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — M. G. P. Gurubu adına Sayın 
Topaloğlu, buyurunuz efendim. 

Saat 10,55. 
M. G. P. GRUBU ADINA TURGUT TOPAL

OĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Nüfusunun üçte ikisi köylerde yaşayan, ka
sabalarda oturan nüfusunun bir kısmı da ta
rımla geçinen, ihracat gelirinin en az dörtte 
üçünü tarımdan sağlayan Türkiye'miz için 
tarımın önemini izaha hacet yoktur. 

Millî gelirimizin % 30 dan fazlası tarım sek
töründen elde edilmektedir. 

Gelişme halindeki bir ülkede, özellikle nü
fusu hızla artan bir ülkede, gıda maddelerine 
karşı talebin yıldan yıla büyük bir artış gös
termesi tabiîdir. Türkiye için beslenme dâva
sı, özellikle dengeli şekilde beslenme davası 
yıldan yıla artan bir önem kazanmaktadır. 

Geniş bir tarım ülkesi olmamıza rağmen, 
daha bugünden bazı besin maddeleri için it
halât yapmak zorunda bulunuyoruz. Tarım 
ve hayvancılık alanında gerekli hamleyi başa
ramazsak, önümüzdeki yıllarda, kalkınmak 
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için alman çeşitli tedbirlerin etkisiyle bu
larımızın gitgide artan bir kısmını gıda mad
deleri ithalâtına ayırmak zorunluğunda Kala
biliriz. 

Tarım kalkınması sanayileşmenin de vazge
çilmez şartıdır. Sanayimizin muhtacolduğu bir 
kısım htımmadeleri tarım sağlar. Ayrıca tarım
dan geçinen nüfusun gelir seviyesinin yük
selmesi ve tarımda teknolojik ilerleme, sana
yi ürünlerinin gerekli sürün imkânlarına ka
vuşturulması için şarttır. Sanayileşmenin bir 
ölçüde tarımın yaratacağı kaynaklarla başa
rılacağını da bütün iktisatçılar bilirler. 

İBütün bu sebeplerle Türkiye tarımının, Türk 
köylü ve çiftçisinin kalkındırılması hayatî bir 
önem i,aşır. 

Türkiye'de ekilen toprakların yüzölçümü, 
İkinci Dünya Harbinden bu yana iki misli art
mıştır. Bundan sonra ekilebilir arazi mikta
rının artırılması imkânları çok sınırlıdır. Bu 
sebeple, hedef dönüm başına verimi artırmak, 
toprağın daha verimli işletilmesi için gerskli 
bütün tedbirleri almaktır. 

Toprağın en verimli şekilde işletilmesi ko
nusu bir taraftan tarım sektöründe uygulanacak 
işletmecilik sistemi ile, öte yandan iyi tohum, 
ucuz gübre, tesirli ziraî mücadele, sulama, ma-
kinalaşma, ucuz ve yeterli kredi, ziraî mahsul
lerin değerlenmesi ve pazarlanması gibi çeşit
li konularla ilgilidir. 

Şimdi müsaadenizle, bu konuları birer bi
rer ele alarak Millî Güven Partisi Grubunun 
görüş ve dileklerini, vaktin müsaadesi nispe
tinde özetlemek İstiyorum: 

Millî Güven Partisinin görüşüne göre, ta
rımda en verimli işletmecilik tarzı özel mülki
yete dayanan işletmeciliktir. İnsanların kendi 
malları olan toprakları daha iyi işletecekleri 
sayısız tercübelerle ortaya çıkmıştır. Sosya
list ve kollektivist rejimler, insan haysiyetine 
ve temel hürriyetlere aykırı sonuçları bir ya
na, tarım sahasında son derecede verimsiz ve 
başarısız kalmışlardır. Bu temel konuya, aşa
ğıda toprak ve tarım reformu ile ilgili görüş
lerimizi özetlerken tekrar döneceğiz. 

Millî Güven Partisi verimi artıran iyi cins 
tohumlukların yaygın şekilde kullanılmasına 
daima önem vermiştir. Türkiye'de, millî refa-
'hm artmasını istemeyenlerin, iyi ve vasıflı to
humlara karşı, ideolojik peşin hükümlere da

yanan kampanyalar açtıklarını görmüşüzdür. 
denenmemiş, faydası ciddî tetkikle ortaya ÇIK-
mamış tohumların kullanılmasını eleştirmek 
başka şey, faydası apaçık ortada olan iyi va
sıflı, Memleketimizin şartlarına uygun tohumla
ra maksatlı olarak cephe almak başka şey
dir. 

Gerçek şudur ki, gerek hububat, gerek 
pamuk gibi sanayi bitkileri alanlarında iyi 
cins tohum kullanılması ciddî üretim artışına 
imkân sağlamaktadır. îlmî esaslara uygun şe
kilde vasıflı tohumlan Türkiye sathına yay
ma konusundaki çalışmalara hız verilmesini 
diliyoruz. 

Türkiye gibi, topraklan tarihten önceki de
virlerden beri işlenmekte olan bir ülkede gübre
leme çok büyük önem taşır. Türkiye'de son yıl
larda gübre tüketiminin hızla artmakta olması 
sevinç vericidir. Azotlu gübre tüketimi son 10 
yılda 7-8 misli artış göstermiştir. Fosforlu güb
rede son 10 yılda 10 misli artış görülmüştür. 
Potaslı gübre tüketiminde de önemli bir ar
tış vardır. Bununla beraber Türkiye'de hektar 
basma gübre tüketimi, Avrupa'da en az güb
re kullanan ispanya'dan beş defa, Yunanistan'
dan on defa, Fransa'dan 20 defa ve Hollanda -
dan 70 dafa daha azdır. Türkiye'de gübre tüke
timinin 24 milyon ton civarında olması ge
rektiği hssabscUlmiştir. Bugün gerçekleşen du
rum ise, bunun onda biri kadardır. 

Planlı döneme geçildikten, özellikle 1963 yı
lından sonra, kimyevî gübre tüketimini teşvik 
için muhtacolduğumuz sınırlı döviz kaynak-
yük bir hamle yapılmış, ülkemizin birçok böl
gelerinde, yakın zamana kadar en küçük öl
çüde ticarî gübre. kullanmayan köylü ve çift
çilerimiz gübrelemenin değerini öğrenmişler ve 
başarı ile kullanmışlardır. Ancak bu konuda 
üzerinde durulması gerekli birkaç noktayı 
önemle belirtmek isterim. 

Gübre dağıtım işinin intizamlı olması ve güb
renin zamanında çiftçinin eline ulaşması şart
tır. Çiftçi, kendisine en yakın bir yerden, zah
metsizce ve mevsimini geçirmeden muhtaco'i-
duğu gübreyi alabilmelidir. Bu yıl yeteri ka
dar döviz rezervimiz bulunduğu ve ithalâtın 
vaktinde yapılmasını engelleyecek bir durum 
mevcudolmadığı halde, sırf organizasyon ve da
ğıtım kusurları yüzünden yurdumuzun çe-
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şitli bölgelerinde, köylü ve çiftçi vatandaşlar 
aradıkları gübreyi zamanında bulamamışlar
dır. 

Yurdumuzun bazı bölgelerinde kredili 
gübre dağıtımı, gerekli teknik ziraat çalışma
ları ve eğitimi yapılmadığı için aslında bir 
belge dağıtımından ve belge alışverişinden öte
ye geçmemektedir. Kredili gübre belcesini ban
kadan alan vatandaş, bunu yarı fiyatla elden çı
karıp bir tüketim kredisi, hem de çok pa
halı bir tüketim kredisi haline getirmekte
dir. 

Kimyevî gübre dağıtımının bu çeşit ge
reksiz borçlanmalara, belge alışverişi yo
luyla haksız kazançlara yol açmayacak şe
kilde düzenlenmesi lâzımdır. Bunun için, Z -
raî Donatımın, Tarım Kooperatiflerinin ve Zi
raat Odalarının bütün imkânları en iyi şekil
de değerlendirilmeli ve gübre ihtiyaoolan 
yerde, zamanında, yeterli miktarda mutlaka 
bulundurulmalıdır. 

Bu arada yerli gübre sanayiine daha bü
yük önem verilmesi lüzumuna dikkati çekmek 
isteriz. Mevcut gübre sanayiinin ve dağıtıcı ku
ruluşların sermaye ve organizasyon güçlük
leri yüzünden gübre maliyetlerinin artma
sını önlemeK de büyük önem taşımaktadır. Ya
pılan bir hesaba göre, yalnız faiz unsuru gübre 
fiyatlarını % 32 ye kadar arttırmaktadır. Esa
sen yerli gülbrelerin maliyetleri çok yüksek
tir. 

Gübreleme konusunun gerçek bir çözüm yo
luna ulaşması için ürün fiyatları ile g'ülbre fi
yatları arasında, gelişmiş ülkelerdekine ben
zer sıhhatli bir dengenin kurulabilmesi lâ
zımdır. Halbuki, Türkiye'de, gübre fiyatlar? 
ünün fiyatlarına kıyaca öloülsıiiz derecece 
yüksektir. Meselâ bir kilo buğdayın bedeli 
ile Yunanistan'da 3,5 kilıo, ispanya'da 4 kilo 
flostforlu gübre 'satınalmalbildiği halde, mem
leketimizde 1 kilo buğday ile ancak 1,3 kilo 
fosforlu, gübre satınalmalbilmektedir. 

Memleketimizde, ziraat alet ve mıakina-
ları da maalesef pahalıdır. Fransa'da 33 ton 
buğday ile bir traktör alınabilirken, bizde 65 
ton buğdayla bir traktör alınabildiğini belir
tirsem, bu konuda canlı bir örnek vermiş 
olurum. 

Türkiye'de traktör ve ziraî alet sayısı son 
yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Hay
vanla işlenen arazinin yüzölçümü bundan 20 
sene önce, toplam tarım arazisinin % 83'i 
idi. Bu oran, şimdi % 67'ye kadar düşmüş
tür. Fakat yine de, tarım arazimizin üçte 
ikisinin hayvanla işlendiği, hâlâ ülkemizin 
geniş kesimlerinde dövenle harman yapıldığı 
bir gerçektir. Bu konuda, yedekparça darlığı 
ve karaborsasına çare bulunmasını, önemle ta-
lebediyoruz. 

Ülkemizde sulanması mümkün olan top
rakların üçte ikisi halen sulanamamaktadır. 
Tarımımızın kaderi, hâlâ, geniş ölçüde hava 
şartlarına tabidir, özellikle kurak ve rüzgâr 
erozyonuna mâruz iç Anadolu Bölgesinde, 
ıstırap büyüktür. Sulamanın kıymetini ve öne
mini köylümüz çok iyi bilir. 

Çukurovada, sulama, gübreleme, daha iyi 
tıoıhum gibi faktörlerin pamuk üretiminde sağ
ladığı büyük artış gözler önündedir. Dönüm 
başına ortalama verimin 100 kilodan 300 kilo
nun üstüne çıkmış olması, ileri ziraat tek
niğini ve tarımla ilgili yatırımların faydasını 
göz önlüne sermeye kâfidir. 

Sayın milletvekili : 
Hastalık, haşarat, zararlı otlar ve benzer

leri ile yeterli şekilde mücadele edilmesi ta
rımda verimliliği arttırmak bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Yapılan ilmî araştırma
lar, haşare ve hastalıkların üretime % 20 - 30 
oranında zarar verdiğini, yabancı otların za
rarının bazan % 50'yi bulduğunu göstermek
tedir. Bir hesaba göre hastalık ve haşaret ile 
zararlı otların yılda ziraî üretime verdikleri 
zararın para olarak değeri 8 milyar lira civa
rındadır. 

Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel 
Müdürlüğümüzün hizmetlerini takdirle anıyo
ruz. Ancak, ziraî mücadele teşkilâtımızın per
sonel ve maddî imkânlar bakımından mâruız 
bulunduğu güçlükleri de biliyoruz. Türkiye'de 
önlenmesi çiftçilerin kudreti dışında bulunan 
hastalık ve zararlılara karşı mücadelenin biz
zat Devletçe yapılması zorunluğu vardır. 
Birçok hallerde, çiftçiler mücadeleyi bizzat yap
mağa muktedir ve kararlıdırlar. Ancak, eğitil
meye, ilâç, alet ve teknik yardım bakımından 
desteklenmeye muhtaçtırlar. 
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Hazin olan, mücadelenin lüzumunu en iyi 
kavramış bölgelerimizde bile, ziraî mücadele 
ilâçlarını köylü ve çiftçilerimizin normal fiyat
ta ve zamanında tedarik edememeleridir, ilâç
ların kalite bakımından ciddî surette kontrol 
edilmesi, tesirli olmaları da vatandaşların ısrar
la üzerinde durdukları bir şikûyet konusudur. 
Çok zaman, ilâç kullanmanın faydasını görmüş, 
ziraî mücadelenin zaruretine inanmış vatandaş
larımız, lüzumlu ilâcı piyasada bulamamakta, 
kalitesinden emin olamamakta, tam ihtiyaç mev
siminde fahiş fiyatla ilâç almaya mecbur kal
maktadır. Bir kelimeyle organizasyon noksanı
nın, bürokrasinin kurbanı olmaktadırlar. 

Bu vesileyle yabancı otlara karşı mücadele
de, tohum ilaçlama konusunda, Devlet yardımı
na ihtiyaç bulunduğunu belirtmek isterim. Tek
nik Ziraat Teşkilâtının, ziraî mücadele eleman
larının devamlı olarak vatandaşları uyarması 
ve eğitmesi, ilâçların israfa yol açmayacak şe
kilde bilgiyle kullanılması bakımından şarttır, 

Bir başka önemli konu da, toprak etütleri
nin ve bu tahlillere dayanan en uygun ziraat 
çeşidi, en uygun gübre tespitlerinin tamamlan
masıdır. 

Tarım kalkınmamız bakımından, tarım kre
disinin önemini ziraatle uğraşan herkes bilir. 
Ziraî kredinin dağılışında aksaklıklar ve ada
letsizlikler vardır. Üretimi artırmak için kulla
nılması gerekli kaynakların, bir tüketim kredi
si halinde dağıtıldığı ve geri alınma imkânı ol
mayacak şekilde kaynakların israf edildiği de 
bir vakıadır. 

Türkiye'nin bazı bölgelerinde tefecilik ha
len bir ıstırap kaynağıdır. Tefecilikle mücadele 
kuru sözle ve kışkırtmalarla olmaz. Ziraî kredi
nin, miktar, kredi şartları, dağıtım usulleri ve 
dağıtım zamanı bakımından ihtiyaca uygun ha
le getirilmesi tefeciliği yok eder. Uygun şart
larla yeterli krediyi zamanında bulan müstah
sil, gidip de ağır faizle borç almayı elbette dü
şünmez. 
, Bu arada toprak baremi, kadastro ve tapu 

bakımından düzene bağlanamamış topraklarda 
ziraat yapmağa mecbur olan sayısız küçük köy
lü işletmelerinin kredi almakta uğradıkları 
güçlükler, kredi formalitelerinin karışıklığı üze
rinde de durmak isteriz. Ziraat Bankasının Ta
rım Bakanlığına değil, Ticaret Bakanlığına bağ
lı olması, ziraî kredi politikasının ziraat politi-
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kası ile ahenkli şekilde yürütülmesini güçleştir
mektedir. Ancak, Tarım Bakanlığının bu konu
yu, bir Hükümet politikası olarak önemle izle
mesi gerektiğine inanıyoruz. 

Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pa-
zarlanması konusu da, tarım kalkınması bakı
mından büyük önem taşıyan davalarımızdan 
biridir. 

Bu konuda grubumuzun bir temel görüşü
nü belirtmek isterim. 

Tarım kalkınması ve özellikle dar gelirli 
köylü vatandaşların geçim sıkıntılarının azal
tılması için tarım ürünlerinin maliyetine tesir 
eden girdilerin ucuz olması esastır. Yüksek ma
liyetler, özellikle piyasaya az ürün arz eden 
müstahsil vatandaşlarımızı büyük geçim darlı
ğına sürüklediği gibi, bazı ürünlerimizin ihra
cında da güçlükler çıkarabilir. 

Devletin destekleme alımlarından vazgeç
mesi söz konusu olmamalıdır. Türk köylüsünü 
ve çiftçisini kendi kaderine terketmek düşünü: 
lemez. Sağlam bir destekleme politikası ziraî 
istihsalin ve millî refahın artmasına yol açacak
tır. 

Hemen belirtelim ki, burada, vatandaşların 
önemli ve haklı bir dileği vardır : Taban fiyat
lar zamanında ilân edilmeli, müstahsil vatan
daş üreteceği mahsulün asgarî satış değerini ön
ceden bilerek karar verebilecek durumda olma
lıdır. imkân nispetinde erken fiyat ilânının fay
dalan izaha muhtacolmayacak kadar açıktır. 

Birçok mahsullerimizin, özellikle kolayca 
bozulabîlecek olan ziraî ürünlerin gerçek değer
leriyle satılabilmeleri, yeterli depolama ve am
barlama tesislerinin kurulmasına bağlıdır. Tür
kiye'de elma müstahsilinin, depolama imkânsız
lıkları yüzünden mahsulünü son derecede dü
şük fiyatla satmaya mecbur olması bu konuda 
çekilen ıstırabın örneklerinden sadece biridir. 

Meyvecilik alanında gerekli hamlenin yapıl
ması için konserve sanayii, meyva suyu sanayii, 
soğuk hava tesisatlı nakliye imkânları ve Tür
kiye'nin iklim şartları içinde büyük önem taşı
yan turfandacılık çalışmaları, bakanlıkça, daha 
enerjik tedbirlerle desteklenmelidir. 

Tarımda çalışanların boş zamanlarını değer
lendirme konusuna da kısaca değinmek istiyo
rum. Devlet Planlama Teşkilâtımızın çalışma
ları, Türkiye'de çok büyük sayıda mevsim işsiz-
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ligi olduğunu ortaya koymuştur. Tarımda çalı
şır görünen, fakat aynı iş daha az sayıda insan
la yapılabileceği için, iktisadî anlamda, «gizli 
işsiz» sayılması gereken büyük bir nüfus kesa
feti de vardır, özellikle, Türkiye'de işlenen ara
zinin % 85 ini işgal eden hububat ziraatında, 
senenin belirli mevsiminde işleri çok ağır olan, 
fakat diğer zamanlarda boş kalan büyük bir 
insangücü vardır. Ocak ayında boş duran in-
sangücü Temmuz aymdakinin on misline yakın
dır. Köylü nüfusumuzun boş zamanlarını daha 
iyi değerlendirecek şekilde el ve ev sanatlarını 
köylerimize kadar yaymalıyız. Tarım Bakanlı
ğının, diğer ilgili bakanlıklarla da bu konuda 
işbirliği yapmasını, ilgili bakanlıkların çalışma
larını desteklemesini zarurî görürüz. 

Tavukçuluk, arıcılık gibi yan gelir sağlayan 
faaliyetlerin, gerekli eğitim ve kredi tedbirle
riyle geliştirilmesi, Türkiye'nin beslenme prob
lemi bakımından da, köy kalkınması bakımın
dan da önem taşımaktadır. 

Ülkemizin topyekûn kalkınmasında çok bü
yük önem taşıyan hayvancılığımız üzerinde Mil
lî Güven Partisi Grubu kurulduğu günden beri 
ısrarla durmaktadır. 

Bu konuda Yüce Meclise verilmiş araştırma 
önergemiz ve çeşitli teşebbüslerimiz vardır. Tür
kiye, hayvan mevcudu itibariyle dünyada onun
cu sırayı işgal etmektedir. Buna rağmen, hay
vancılığımızın üvey evlât muamelesi görmesi ve 
bu hayatî davanın öneminin hükümetlerce bir 
türlü anlaşılamamış olması yüzünden, memleke
timiz hayvanı ürünler bakımından çok geri du
rumdadır. Hayvancılığımızda birim başına ve
rim normal standartların çok altındadır. Mese
lâ bize nazaran sığır mevcudu çok daha düşük 
olan ülkeler, bizdeki ile kıyas edilemeyecek ka
dar çok et ve süt üretmektedirler. 

Halkımızın beslenmesi kalori bakımından 
oldukça iyi göründüğü halde, proteinli madde
ler bakımından ciddî bir beslenme noksanı var
dır. Et, süt ve yumurta gibi maddelerin saman 
zaman anormal fiyat artışları göstermesi, za
man zaman piyasadan kaybolması gibi olayla
rın ardında yatan asıl sebep, bütün talî sebep
lerden çok daha önemli olan temel sebep, üre
tim noksanıdır. Bu gidişle Türkiye et ve ben
zeri hayvani ürünleri ithale mecbur kalan bir 
ülke haline gelebilir. Nüfus artışının hızı, bizi 

hayvancılık alanında enerjik ve bilgili hamle
ler yapmağa zorlamaktadır. 

Ziraat ülkesi Türkiye, yünlü dokumacılığın 
hammaddesini dışardan ithal etmekte ve büyük 
miktarda döviz ödemektedir. Koyun toplamı 
içinde merinos oranı % 2'yi bulamamıştır. Sı
ğırlarda kültür ırkı ve melezlerinin oranı % 5 
civarındadır. 

Kültür ırkı damızlıklar ithali, yerli ırkların 
gelişmeğe müsait olanlarının geliştirilmesi ve 
melezleme çalışmaları yapılması, hayvancılığa 
ayrılan ziraî kredinin artırılması, soy kütüğüne 
dayalı hayvancılık işletmelerinin kurulması, 
yem sanayiinin geliştirilmesi, hayvansal ürün
lerde fiyat istikrarının sağlanması, üretimi kı
sıtlayan ve sonunda tüketiciye de zararlı olan 
sunî fiyat tedbirleri yerine, üretimi 
teşvik edici tedbirlerin alınması, sunî 
tohumlama teşkilâtının geliştirilmesi, hay
van hastalıkları ile daha etkili şekilde mücade
le edilmesi ve bu amaçla veteriner teşkilâtının 
teknik eleman ve araç bakımından takviye edil
mesi kaçınılmaz tedbirler olarak görünmekte
dir. 

Hayvancılığa darbe vuran hatalı narh tat
bikatının, neticede kimseye yaramadığı, kaçak
çılığı teşvik ettiği meydandadır. 

Son yıllarda gelişir görünen besicilik, bir
kaç hatalı karar yüzünden ve bakanlığın ilgi
sizliği sebebiyle darbe yemiş, duraklamıştır. 

Bu konuda önemli bir dert de, yıllardan beri 
üzerinde durulduğu halde bir türlü önlenmeyen 
kuzu kesimi meselesidir. Yalnız resmî mezbaha
larda yılda 3,5 milyon kuzu kesilmektedir. Bu
nun çoğunluğunu birkaç kilo et veren küçük 
kuzular teşkil etmektedir. Basit tedbirlerle ku
zu başına en az 4 kilo et verimi artışı sağlana
cağı ve Türkiye ölçüsünde et darlığını giderici 
bir tesir elde edileceği hesaplanmıştır. 

Türkiye'de veteriner ve hayvan sağlığı me
muru bakımından da büyük darlık vardır. Per
sonel Kanunu, daha doğru deyimi ile talihsiz 
Personel Kanunu ve buna eklenen hatalı uygu
lamalar, bütün teknik personele olduğu gibi, 
veteriner hekim ve sağlık personeline de fayda 
getirmemiş, ücret eksilmelerine yol açmıştır. 
Artan hayat pahalılığı hesaba katılırsa, bakan
lığın bu ve benzeri durumda olan personelinin 
dertlerine çare bulunmasının ne kadar hayatî 
bir konu teşkil ettiği anlaşılır. Hayvan sağlığı 
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ile ilgili tedbirlerdeki aksaklıklar yüzünden, 
milletçe her yıl uğradığımız kayıp milyarları 
bulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi tamamlar
ken kısaca toprak ve tarım reformu ile ilgili 
bazı temel görüşlerimizi de arz etmek İstiyo
rum : 

Bu konu, daha önce, genel müzakereler ve
silesiyle, grubumuz sözcüleri tarafından etraf
lıca işlenmiştir. Komisyonda bulunan tasarı 
Yüce Heyetinize geldiği zaman, yine etraflıca 
görüşülecektir. Bu sebeple konuya, anahatları 
ile dokunmakla yetineceğim. 

Konuşmamın başında da arz ettiğim gibi, 
tarımda en verimli, hattâ yegâne verimli işlet
mecilik tarzı, özel mülkiyete dayanan işletme
ciliktir. Türkiye'de bir toprak ve tarım refor
mu yapılması lüzumu vardır. Bu reformun sa
dece toprak - insan ilişkilerini düzenleyen bir 
reform olması veya sadece kredi, gübre, tohum 
gibi sorunları ele alıp, toprak mülkiyeti ile il
gili hiçbir tedbir getirmemesi düşünülemez. 
Gerçek bir reform, bu konuların hepsini kapsa
mak zorundadır. 

Türkiye'de sayıları 700 küsuru geçmeyen, 
fakat çok göza battığı için büyük ölçüde istis
mara da yol açan şahıs veya aile mülkiyetin
de köyler vardır. Bu durum elbette devam ede
mez ve süratle halledilmesi zarurî ve mümkün 
olan bir durumdur. 

Türkiye'de çok daha verimli şekilde kulla
nılması mümkün olan, sulanması kabil olduğu 
halde mülkiyet düzensizliği sebebiyle sulana-
mayan topraklar vardır. Sayıları gidgide ar
tan cüce işletmeler, toprağın gidgide ufalanma
sına yol açan miras kuralları vardır. Bir yanda 
dağıtımı gerekli kılan durumlar, bir yanda ufa-

- lanmayı önleyici tedbirleri zarurî kılan haller 
vardır. 

Bize göre, meseleleri bütünüyle ele alacak 
bir toprak ve tarım reformu tasarısı, Anayasa
nın 37 nci maddesinde yazılı hedeflerden yal
nız birini değil, hepsini hesaba katmalıdır. Ve
rimi düşürecek ve reformun Anayasayla kabul 
edilen ekonomik hedefini ihmal eden bir reform 
memlekete fayda yerine zarar getirir. Refor
mun hem sosyal gayesi, hem de iktisadî gayesi 
bir arada ve dengeli şekilde gözönünde tutul
malıdır. 
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Reform, mevcut huzursuzlukları daha çok 
artırmamak, memlekete huzur getirici olmalı
dır. Reform millî bünyeye uymayan ölçüsüz
lükler sebebiyle Türkiye'yi darlığa, yoksul
luğa götürmemeli, üretimi ve refahı artırıcı ol
malıdır. Reform, adalet yerine, daha çok ada-
letsilik getirmemelidir. Özellikle milyonlarca 
dar gelirli köylü vatandaşımızı tedirginliğe ve 
gadre uğratacak hükümlerden sakınılmalıdır. 

Toprak ve tarım reformu Türkiye'de, toprak 
üzerinde özel mülkiyeti ve tapu düzenini güve
ne ve istikrara kavuşturmalıdır. Vatndaşı, 
«yarın ne olacak» kaygısından kurtarıp ken
di toprağına daha çok emek ve ihtimam sarfe-
der hale getirmelidir. Sulama, drenaj, toprak 
ıslahı, bağ - bahçe yetiştirme gibi yatırımları 
cezalandırıcı değil, teşvik edici tedbirler almaya 
mecburuz. Türkiye topraklarının sadece dev
let gayretiyle sulanması ve devletin bahçecilik
le uğraşması mümkün olmadığına göre, vatan
daşın yatırım şevk ve hevesini kırmak son de
recede hatalı olur. Reform, verimli işletmeci
lik ile verimsiz ve düzensiz işletmeler arasında 
bir fark gözetmez ise, millî ekonominin ve Tür
kiye'nin refah ve kalkınmasının bundan zarar 
göreceği unutulmamalıdır. 

Biz, ilmî gerçeklere ve memleketin bünyesi
ne uygun, Anayasa doğrultusundan saptırılma
mış gerçek bir reforma «evet» diyoruz. Memle
keti huzursuzluğa, ziraatimizi gerilemeye va
tandaşlarımızı beslenme ve geçim darlığına sü
rüklemekten başka bir İşe yaramayacak masa 
başı sivriliklerinin reform adına lâyık olmadık
larını biliyoruz. 

Bu düşüncelerle, 1972 bütçesinin milletimize 
ve Tarım Bakanlığının güzide camiasına hayır
lı olmasını diler, sayın bakanlık mensuplarını 
ve Yüce Meclisi Millî Güven Partisi Grubu adı
na saygılarla selâmlarım. (M. G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
iSaym Şükrü Akkan, buyurunuz efendim. (D. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Saat : 11,22. 
D. P. GRÜPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN 

(izmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin 
değerli üyeleri, 

Yaklaşık olarak nüfusumuzun % 70 inin ça
lışma ve geçim sahasını ve ihracatımızın % 80 
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ini teşkil eden tarımımızın çok önemli mesele
lerinin bulunduğu gerçektir. 

Böylesine çok yönlü ve ciddî problemleri bu
lunan bir sahada 20 - 30 dakikalık bir süre için
de ne söylenebilecekse, onları kesin ve önemli 
hatlarıyle grupum adına ifade etmek üzere hu
zurunuzdayım. Sizleri, sayın bakanı ve bakan
lığın güzide mensuplarım Demokratik Parti Gru-
pu adına sevgi ve hürmetlerimizle selâmlarım. 

Yılın en aktüel olaylarının başında gelen 
toprak ve tarım reformu konusu malumuâkıe-
rınızüır ki, Ikiinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımı
zın, tarımda gelişmenin genel görünüşü bölü-
munue aynen; «Tarım reformu, tarımsal bünye
nin temenndeki aksaklıkları gidermiye yönel
miş tedbirler dizisi olarak kabul edilecektir. 

Tarım reformu konusunda alınacak tedbir
lerin, istenilen sonucun elde edilmesi ve bu ça
lışmaların çiftçilerimizce benimsenip destek
lenmesi, herşeyden önce toprağın mülkiyet du
rumunun hukukî yönden kesin ve açık bir şe
kilde tesbitini mecburi kılar. Bunu sağlamak 
için İkinci Beş Yıllık Plân döneminde kadost-
ro ve tapulama işlerinin daha hızlı bir tempoda 
yürütülmesine önem verilecektir. 

Devletin hüküm ve tasarrufunda veya özel 
mülkiyetinde olup şahıslara kiralanan; orman 
ve mer'a hudutları içinde bozuk kültür arazisi
nin ıslahı ve bataklıkların kurutulması sonucu 
elde edilen, belirli bir büyüklüğün üstünde ka
lan ve düzenli işletilmeyen şahıs arazilerinin is
timlâk veya pazarlıkla satın alınmasıyle temin 
edilen kültür arazisinin mülkiyetinin topraksız 
ve az topraklı çiftçilere uygun şartlarla devrini 
mümkün kılan mevzuat çıkarılacaktır. 

Küçük aile işletmelerinin makina, donatım 
ve kredi elde e'tmek için malî güçte olmamaları 
göz önünde bulundurularak, bu gibi ihtiyaçları 
karşılamada ve ürünlerin pazarlamasını sağla
mada kooperatifçilik önemli bir vasıta olarak 
kullanılacaktır. 

Toprağın iyileştirilmesini, değerinin azalma
sının önlenmesinin ve geliştirilmesini de müm-
kü kılmak üzere uzun süreli yazılı sözleşme ile 
kiralamayı sağlıyan, kira miktarlarını ayarla
yan, kiracının zamanla işlediği toprağa sahip 
olması mekanizmasını hedef olarak alan bir ki
racılık müessesesinin düzenlenmesi ele alınacak
tır» ilkelerine bağlanmıştır. 

f Anayasa hükmü olarak tesbit edilen bu ilke
ler çerçevesi içinde kalınmak ve Anayasamızın 
bu konudaki sosyal ve iktisadi haklar ve ödev
ler bölümündeki program maddelerini, Cumhu
riyetimizin niteliklerini tesbit eden ikinci mad
desindeki «Türkiye Cumhuriyeti, insan hakları
na ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere da
yanan millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hu
kuk devletidir» Genel kuralına tam bir inanç ve 
sadakatla ve Yüce Meclislerimizin şeref ve 
haysiyetlerine yaraşır bir ağırbaşlılık ve onur-
luluk havası içinde, ekonomik ve sosyal amaçlı 
bir tarım ve toprak reformu yapılmasının kaçı
nılmaz bir zaruret olduğuna grupumuz kesin
likle inanmaktadır. 

Ancak, Partimiz ve Grupumuz bu reforma, 
Anayasa doğrultusundaki programımız hüküm
lerine tam bir sadakatla ve gönülden rızâ gös
termektedir. 

Aksi halde Anayasa dışı beyanları âdet edin
miş birtakım fetvacıların fetvaları istikâmetin
de ve komünist devletlerin Anayasalarında yer 
alan bazı çarpık hükümleri sloganlaştırıp, esas 
olarak kabul edilecek olan bir reformun şiddet
le karşısında olacağımızı buradan, milletin kür
süsünden ifade etmekten şeref duyarız. 

Yapılacak reformda, mülkiyetin özüne do
kunulmamak, müktesep haklar korunmak, ma
kable şumûl hükümler getirmemek ve Anayasa
ya uygun olmayan hükümler sevk etmemek 
esas olmalıdır. Aksi halde vatandaşların kanu
na olan inançları kökten zedelenir ve sarsılır. 

Atatürk'ün terk edilmez fikirleri içinde ve 
başlarında yer alan, Medeni Kanunumuzla dü-
Zfcnlenen, toprak ve hukuk kurallarına ve Borç
lar Kanunundaki konu ile ilgili müesseselere 
de ters düşmemek Atatürk'e olan bağlılığımı
zın bir ifadesi olacaktır. 

Yüce Meclislerimiz ve onlara niyabeten gö
rev yapan komisyonlarımız taşanları ve teklif
leri inceleyip bir karara bağlarken bu kurallar
dan ayrıldıkları zaman, yine bir Anayasal ku
ruluş olan Anayasa Mahkemesinin mevcudiye
tini de ciddiyet ve samimiyetle gözönünde bu
lundurmak mecburiyetindedirler. 

Bu anlamdaki bir Toprak ve tarım reformu 
kanunu tasarısının, Hükümetçe beyan edilen 
ve mümkün olan en kısa bir sürede Yüce Mec-, 

I üslere şevkini temenni ederiz. 
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Muhterem arkadaşlar, Devletimiz halkın ge
reği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin top
lumun yararına olarak artırılmasını sağlamak, 
toprağın kaybolmasını önlemek, tanım ürünle
rini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlen
dirmek için gereken tedbirleri almak yükümü 
altındadır. 

Hal böyle iken, Türkiye'mizde hâlâ tarım
sal üretim daha ziyade hava şartlarına bağlı
dır. Verim üzerine tesir eden en mühim fak
tör yağış miktarıdır. Bu yüzden verim her yıl 
ayrı, ayrı neticeler tevlidetmektedir. Hava 
şartlarının müsaidolduğu yıllarda bol ürün 
alınmakta gayri müsaidolduğu yıllarda da dü
şük ürün elde edilmektedir. Bu havaî şartla
rın giderilmesi için; planlarımızda öngörülen 
önemli girdiler her iki plan devresinde de he
defledin altında seyretmiştir. 

Misali; Birinci Beş Yıllık Plânda Devlet 
Planlama Teşkilâtının yayınlamış olduğu resmî 
kayıtlarda tarımın gelişme hızı % 4,2 tespit 
edilmiş olmasına rağmen, bu oran 5 yıl sonun
da % 3,2 gerçekleşebilmiştir. İkinci Beş Yıl
lık Planda ise hedef % 4,1'e indirilmiştir. Fa
kat buna karşılık 1968'de % 1,9, 1969'da nakıs 
0,1; 1970'de nakıs 2 olarak gerçekleşmiştir. Ha
va şartlarının çok müsait gittiği 1971'de -he
nüz kesin olmamakla beraber - 9,2 bir artış ol
muştur. Tarımın bu altın yılına rağmen 4 se
nenin ortalaması yine % 2,25 nispetini vermek
tedir. 

Allah'tan niyazımız, 1972 yılında da altın 
yılın daha büyük bir oranla tahakkuk etmesi
dir. 1972'de 1971 seviyesinde seyredeceğini 
kabul etsek dahi, ikinci Beş Yıllık Plan so
nunda oran ortalaması % 3,65 seviyesinde kala
cak ve yine hedefe ulaşılamayacaktır. 

Onun için tarım üretiminde kullanılan 
önemli girdilerin plan hedeflerinin altına dü-
şürülmemesini teminen çok dikkatli ve titiz 
davranmak mecburiyeti vardır. Halbuki uygu
lamada, girdilerin en önemlilerinden olan kim
yevî gübre kullanılması plan hedeflerinin altın
da seyretmektedir, ikinci Beş Yıllık Plânın 
1967 programında kimyevî gübre 1 700 000 ton 
öngörüldüğü halde, uygulama neticesinde % 
90 tahakkuk etmiş ve o yıl 1 535 000 ton sunî 
gübre istimal edilmiştir. Türk çiftçisinin güb
re kullanmaktaki arzusu yıldan yıla artmış ol
masına rağmen, 1968'de 2 116 000 tonla hede-
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fin % 84'ü, 1969'da 2 448 000 tonla % 68 i, 
1970'te 2 215 000 tonla % 56'sı, 1971'de de 
2 675 000 ton ile (tahminî) % 64'ü gerçekleş
miştir veya gerçekleşecektir. 

Görülmektedir ki, bu girdi kolunda gereği 
kadar ve yeterli çalışmalar yapılamamıştır. 
1972 yılında ise şimdiden bariz bir gübre sı
kıntısı belirmiştir. Karaborsa gübre alım - sa
tımları Güney'de iki liraya kadar yükselmiş bu
lunmaktadır. 

Sırası gelmişken kimyevî gübre fiyatlarını 
da gözden geçirmek ve eleştirmek mecburiyeti 
vardır. Devalüasyondan sonra, amonyum sül
fat 53,4 kuruştan 64 kuruşa; süper fosfat 43,6 
kuruştan 55 kuruşa; (3 X 15) diye adlandırı
lan kompoze gübre 70 kuruştan 115 kuruşa; 
(3 X 17) kompoze gübre ise 85 kuruştan 130 
kuruşa yükselmişti. Bu fiyatlar 1971 fiyatları 
idi. 1972'de ise bir tek örnekle yetineceğim. 
(3 X 15) kompoze gübre fiyatları 115 kuruş
tan 132 kuruşa yükselmiştir. Bunun manasını 
anlamak güçtür. 

En önemli faktörlerden birisi de sulamadır. 
Gerçi sulama işleri Tarım Bakanlığının görevi 
dışındadır. Ancak, tarımla çok yakın ilgisi 
olduğu cihetle kısaca üzerinde durmak mecbu
riyeti vardır. Yapılan etütlere göre, Türki
ye'mizde tarım arazisi olan 26 - 30 milyon hek
tarlık araziden sulanabilecek olan kısmı 8,5 mil
yon hektardır. Halen bunun 1,5 ilâ 2 milyon 
hektarı sulandığına göre, geride sulanmaya 
açılacak 6,5 - 7 milyon hektar arazi vardır. 
Bu, oldukça geniş bir potansiyeldir. Ayrıca 
su ve diğer şartların elverişli bulunduğu ve eko
nomik olduğunda yağmurlama usulü ile de su
lama imkânları mevcuttur. Bu sulama özellik
le arızalı ve arazi tesviyesi güç olan pahalı alan
larda geliştirilebilir. Bu nedenle Devlet ku
ruluşlarımız işbirliği halinde sulama işlerimizi 
plan hedeflerine uygun halde götürmek mec
buriyetindedirler. 

Devlet Su işleri barajı yapacak. Toprak 
Su işlerimiz sulama tesislerini kuracak, tes
viyesini yapacak, direnaj çalışmasını tamam
layacaktır. Teknik ziraat müdürlüğü de gübre 
bilgilerini, veriliş zamanlarını sağlayacak, 
araştırma enstitülerimiz iyi tohumluk ve bu to
humları kullanma metotlarını temin ve göste
recek. Mücadele teşkilâtımız zamanında müca-
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dele imkânlarını araştıracak ve bütün bu fak
törler bir araya getirildikten sonra da, iyi bir 
pazarlama sistemi kurulacaktır. Bu işlemlerin 
yapıldığı sahalarda birim sahadan alman veri-
ımin % 100 nispetinde artış kaydettiği bir ger
çektir. 

Sözü geçen işlemlerin yapıldığı ürünlerimiz
den; pamuk, sebze ve yaş meyva büyük geliş
meler kaydetmiştir. Bütçe ve Plan Komisyonu
nun raporunda da belirtildiği veçhile lif pamuk 
yıllar, ekim alanı, istihsal, verim, ihracat 
ve ihracat değeri itibariyle 1967 - 1970 yılları 
arasında, fiyat düşüklüğü dolayısiyle dikim 
sahaları daraltılmış olmasına rağmen, verim 
hektar başına kilogram artışları kaydetmiştir. 
1971'de de ekim sahasında yine yükselme baş
lamış, verim ve ihracat yüksek seviyesini mu
hafaza etmiştir. 

Meselâ, evvelce memleketimiz lif pa
muk verimi dünya ortalamalarından düşük 
iken, son senelerde dünya ortalaması hektar 
başına 285 kg. gibi büyük bir farkla geçilmiş 
olup, halen pamuk ekim alanı 500 bin hektarı 
geçen ülkeler arasında memleketimiz verim ba
kımından dördüncü sırayı işgal etmektedir. 

Turfanda sebzecilik, yaş meyvacıhk ve na
renciyede de bir yükseliş vardır. Ancak özel
likle narenciyede iklim kuşağımız, yaş meyva 
ve sebze yetiştirmek ve ihracata en müsait bir 
bölge olmasına rağmen, rakiplerimizle henüz 
boy ölçüşecek seviyeye gelememiş durumdadır. 

Sırası gelmişken, yaş meyva ve sebze ih
racatı projesi namı ile Türkiye Cumhuriyeti 
ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
arasında akdedilen ikraz Anlaşması gereğince, 
temin edilen kredilerin gayeye matuf olarak 
yürütülmesine önemle ve ciddiyetle başlanılma
sını tavsiye ederiz. 

Bir taraftan dikim projesi uygulanırken, di
ğer taraftan yetişmiş bulunan ürünlerimizi nak
ledebilmek için, gerekli nakil vasıtalarının ve 
araba vapurlarının gelecek ihracat mevsimine 
kadar temin edilmesini dileriz. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arassmda bir ortaklık yaratan anlaşma hüküm
leri gereğince, geçiş dönemine girilmiş bulundu
ğu nazarı itibara alınarak Ortak Pazar Devlet
lerinin ihtiyacı olan ürünlerimizin geliştirilmesi 
için, gerekli projelerin en kısa zamanda ikmali 

ile âkid devletlerden gerekli kredilerin temini 
yoluna gidilmesini ve projelerin derhal uygu
lanmasını önemle rica ederiz. 

Hayvancılığa gelince; memleketimiz geniş 
bir hayvancılık potansiyeline sahiptir. Yıllar
dan beri bu konuda alman tedbirler ve uygula
nan teknikler yeterli olmadığı için bu gizli kuv
vetimiz istenilen seviyede gelişememiş ve tarım 
sektörü içinde lâyik olduğu yeri alamamıştır. 
Birinci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma hı
zı % 1 oranının altında kalmıştır. Bu nedenle 
de, tarım sektörünün gelişme hızının bir ölçüde 
düşmesine sebebolmuştur. 

1968 yılı tarım istatistiklerine göre yurdu
nuzda; 75 milyon büyük ve küçük baş hayvan, 

32 milyon tavuk ve horoz, 1,9 milyon hindi ye
dirilmektedir. Fena çevre koşullarında bunlar
dan elde edilen et, süt, yapağı ve yumurta ve
rimleri, ileri memleket ortamlarının çok altın
dadır. Halen sığırlarımızın ortalama karkas 
ağırlıkları 90 kg.; beher baş ineğin ortalama süt 
/erimi 625 kg.; koyunlarda ortalama yapağı ve
rimi 1,5 kg. ve her tavuğun yıllık ortalama veri
ci'. 50 adet yumurta civarındadır. Verim düşük
lüğünün sonucu olarak zengin hayvan varlığı
mıza rağmen hayvancılık diliminin ekonomimize 
sağladığı gelir düşük seviyededir. Tarım sek
törü içinde hayvancılık gelir payı % 33 - 35 
oranları arasında kalmıştır. Halbuki, gelişmiş 
memleketlerde bu oranlar % 62 - 83 arasında de
ğişmektedir. Bu gerçekler, hayvancılık alanın
da çok düşük bir verimle çalışıldığını, hayvan
cılığımızın engin potansiyelini harekete geçire
bilecek çok yönlü idari, teknik, kültürel ve 
ekonomik tedbirler yurt ölçüsünde ele alınıp, 
uygulamaya konulmadığını açıkça ifade etmek
tedir. 

Tarımın bu kolundaki, gelişmemizin neden
leri çeşitlidir. Başlıcaları : 

1. Bakım, beslenme ve barındırma yetersiz
liği, 

2. Yetiştiricinin elindeki hayvanların dü
şük verimli yerli ırklar veya bunların melezleri 
olması. 

3. Hayvan sağlık hizmetlerinin kâfi dere
cede veteriner hekimimizin bulunmaması nede
niyle gereğince yapılamamasından, salgın ve 
paraziter hastalıklar yüzünden her yıl millî 
ekonomimiz milyonlarca lira kayba uğramakta
dır. 
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4. Hayvancılığa verilen kredi miktarı ve 
yürütülen politikası yetersizdir. 

5. Hayvan ürünleri hakkiyle değerlendirile-
memektedir. Bunları işliyecek fabrikalarımız 
kurulamamıştır. 

6. Çayır, mer'alarımız ve yem bitkilerimiz 
üretimi hayvan varlığımızı beslemekten uzaktır. 

7. Hayvancılık eğitim programları henüz 
bir yetiştirici kitlesini kapsamamaktadır. 

8. Kesif yem fabrikalarımızda imal edilen 
süt, besi ve buzağı ve tavuk yemleri kantrolsüz-
dür. 

Tarım Bakanlığı hayvancılık konusunu bir 
bütün olarak ele alıp veteriner hekimlerini ve 
ziraat yüksek mühendislerini bu alanda bera
berce çalıştırma yollarının aramalıdır. Meslek 
taassubu bertaraf edilerek, zooteknist formas
yonu kazanmış yüksek ziraat mühendisleri ve 
veteriner hekimlere bu görev verilmelidir. Ya
pıcı bir zihniyetle hareket edilmesi ve süt en
düstrisi kurumlan fabrikalarını âtıl durumdan 
kurtarmak için, 15 ilimizi kapsayan ve hedefi 
yılda 10 milyon süt istihsali olan, süt sığırı iş
letmesi projesi biran önce yürürlüğe konulması 
amaciyle yeniden kurulan Hayvancılığı Geliştir
me Genel Müdürlüğü teşkilâtlandırılmasının sü
ratle tamamlanması ve projeyi uygulamaya geç
mesi, ayrıca ele alman ve henüz tahakkuk etti-
rilemeyen köy sığırcılığı projesinin de biran ön
ce tahakkuk ettirilmesi temenni olunur. 

Veteriner fakülteleri kontenjanının artırıl
ması ve istanbul Fakültesinin gerçekleştiril
mesi ve bunun yanında izmir gibi Ege'ye hitabe-
decek mühim bölgelerimizde de veteriner fakül
tesi kurulması zorunludur. Ayrıca, inşaatları 
bitmiş bulunan 4 adet hayvan sağlık teknisyen
liği okullarının da öğretime başlatılması tedbir
leri derhal alınmalıdır. 

Yağlı tohumlardan elde edilen küsbe ve kap
çık ihracatından vazgeçilerek, bunların yerli 
hayvancılığımızda kullanılmasının millî ekono
mimize daha büyük katkılar sağlayacağı aşi
kârdır. ilgililer bu yönde uyarılmalıdır. 

Yasaklanan haşhaş bölgelerinde tatbik olu
nacak projenin bir an evvel gerçekleştirilmesi 
için Tarımda Yenileştirme Genel Müdürlüğünün 
teşkilâtlanması ve işe hızla başlaması şayanı te
mennidir. Jersey, Holştayn ve Montofon ırkla
rından melezleme yolu ile sığırcılığımızda, gerek 
suni tohumlama ve gerek tabiî yollarla faydalan

ma çalışmaları yurdun müsait bütün köşe ve bu
caklarına teşmil edilmelidir. Uygulandıkları 
yerlerde çok müspet neticeler alınmaktadır. 

Besiciliğin geliştiği bölgelerdeki çalışmalar 
tedricen bütün yurda teşmil edilmelidir. 

Veteriner hekimler -Yüksek mühendislerin 
ve teknik adamların Personel Kanunundan do
ğan haksızlıklarının giderilmesi tedbirlerinin 
alınması zaruridir. 

TRT'deki tarım programlan çok faydalı ol
maktadır. Bunların daha yaygınlaştırılması ar
zu ettiğimiz konulardandır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün çalış
maları şayanı takdir ölçüdedir. Radyo ve Tele
vizyondaki hava raporları çiftçiye çok faydalı 
olmaktadır. 

istitradın arz edeyim ki, 29 . 7 . 1970 gün 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı Türk tarımcısına taşıyamayacağı 
nispette yeni bir arazi vergisi getirmekte bu bir 
nevi servet vergisi gibidir. 

Çiftçiden vergi alınmadığı gerçek değildir. 
Sadece dolar kuru farkından bir hesaba göre, 
Devlet, destekleme alımlarından bir yılda çiftçi
den 1 milyar 750 milyon lira gizli vergi almıştır. 
Bu hareketin Anayasanın 61 nci maddesindeki 
vergi, resim ve harçlar ve benzerî malî hüküm
ler ancak kanunla konulur, hükmüne ne dere
ceye uygun olduğunu yüce meclisin takdirlerine 
arz ederiz. 

Ayrıca, ziraî gelir vergisindeki normların 
düşürülmesi veya kaldırılması yoluna gidileceği 
öğrenilmesi de tedirginlik konusudur. Köylerde
ki salma ve bütün yurttaki çiftçi mallarım ko
ruma, vergi ve resimleri de derpiş buyurulduğun-
da tarımcının vergi ve resim bakımından çok 
ağır yükler altına gideceği aşikârdır. 

Merkez Bankasının son bir karariyle Ziraat 
Bankası aracılığiyle çiftçiyi güçlendirme kredi
si ihdas etmesi memnuniyet yaratmıştır. Sade
ce altı ürüne tanınan bu kredinin ihracata dö
nük diğer ürünlere ve özellikle yaş meyve ve 
sebze yetiştiricilerine de bu yıl içimde teşmili 
için, Tarım Bakanlığımızın ilgililer nezdinde te
şebbüse geçmesini dileriz. 

Orta ve uzun vadeli ve her türlü kredilerin 
kontrola tabi tutulması ve verimlerinin kolay
laştırılması çalışmaları yapılmalıdır. 
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Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerinin çevirme, edindirme ve tesis kredileri kâ
fi değildir. Bunların gelişen talepleri karşılaya
cak seviyeye çıkarılması için gereken yapılmalı
dır. 

Eleştiri ve temennilerimiz iyi niyet ürünü
dür. 

Bütçenin vatana ve milletimize hayırlı, uğur
lu olmasını diler saygılarımızı sunarım. (D. P. 
sıralarından alkışlar ve «'Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Şahsı adına sayın Süleyman 
Mutlu, buyurunuz efendim. Saat : 11,49. 

SÜLEYMAN MUTLU (AfyonkaraJhisar) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tarım Bakanlığının Bütçesi, şimdiye kadar 
çeşitli komisyonlarda ve bu kürsüde enine bo
yuna eleştirildi. Ben sadece haşhaş ekimi üzerin
de durmak istiyorum. Nasıl olsa tarımımız için 
bu sene de verimli ve derinliğine proje yatırım
ları olacağını zannetmiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, şimdiye kadar Tür
kiye'de hiç bir Hükümetin cesaret edemediği 
haşhaş ekimi yasağına Erim Hükümeti cesaret 
etmiştir. En az 2 milyon kişinin ekimi ile uğraş
tığı, tahminen 9 milyon kişinin yağını yediği 
haşhaş, bundan sonra Türkiye'de tamamen ya-
üak edilmiştir. İşte halka dayalı demokratik ida
re hükümetleri ile «nasıl olsa halk bizi buraya 
getirmez» prensibine bağlı hükümetler arasında
ki fark budur. 

Mazlum milletlerin sömürücüleri, varlığın 
kendilerine verdiği dengesizliği uyuşturucu 
maddelerle gidermeye çalışmakta ve acısını da 
Türk köylüsüne çektirmektedirler. Bilhassa 
Amerika'daM ramların birkısmı Türkiye'den çı
kartmanın intikamını almak için «Türkiye'yi 
ham afyon ambarı» sloganiyle dünyaya jurnal 
etmekte, Amerikan iktidarları da bunu seçimde 
oy meselesi yaparak Türkiye'ye baskı yaptığı id
dia edilmektedir. Amerika'nın baskı yaptığı 
doğru ise, bu tutumu Devletlerarası hukuka uy
madığı gibi, buna hiç bir hakkı da yoktur. Bu 
hareketi gerçekse, bu kürsüden protesto ediyo
rum. Haşhaş ekimi için şayet Amerika'nın bas
kısı mevzubahis değilse, Erim Hükümetini de 
kmıyorum. 

Haşhaşın sayılmakla tükenmez özellikleri, 
üretici halkımız için önemi defalarca bu kürsü

den ve basında izah edildiğini biliyorum. Ta
lihsizlik, ekim yasağı zamanında sayın Orhan 
Dikmen'in Tarım Bakanı oluşundadır. 

Sayın Bakanın köy ve köylüyü tanıdığını 
zannetmiyorum. Çünkü yasak teklifi Başbakan
dan gelse dahi, Tarım Bakanı buna evet diye
mezdi. Yerine daha verimli, ekonomide geçerli 
bir mahsul ikame etmeden ve pazarını 'bulma
dan buna cesaret etmemeliydi. 

Haşhaş ekimini yasaklayan 29 . 6 . 1971 gün 
ve 7/2654 saydı Kararname Tarım Bakanlığının 
26 . 6 .1971 gün ve 1342 sayılı yazısıyla hazırla
narak elden imza ettirilmiş ve bir günde çıkarak 
yayımlanmıştır. Yasaklamanın esas mesnedi, 
1961 tarihli uyuşturucu madddeler hakkındaki 
Milletlerarası TEK sözleşmesinin 22 nci madde
sine dayanmakta ve bu sözleşmeye de 812 sayı
lı Kanun ile 7368 sayılı Kanunun 18 nci madde
si gösterilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ekimi yasaklamak için 
mesnet gösterilen kanun maddelerini ve ilgili 
sözleşmeleri inceledim. Hayretle gördüm M, eki
min yasaklanması diye Hükümetimizi zorlayan 
bir şart olmadığı gibi, bunu derinliğine tetkik 
eden ve ettiren Hükümet kuruluşları da bulun
madığı kanaatına vardım. Türkiye'de bir kısım 
ilgili dairelerin mevcut kanun ve tüzüklerini 
iyi bildiklerini zannetmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ilgili bazı kanun 
ve Milletlerarası Sözleşmelerin izahına girişmek 
istiyorum: 

27 . 12 . 1966 tarih ve 812 numaralı Kanunla 
kabul edilen uyuşturucu maddelere dair 1961 
tarihli sözleşmesinin başlangıcında, 6 nci parag
rafında «Birleşmiş Milletler Teşkilâtının, uyuş
turucu maddelerin kontrolü hususundaki yetki
sini kabul ederek ve ilgili Milletlerarası organla
rın bu teşkilât çerçevesi içinde toplanmasını ar
zu ederek» Arkadaşlarım dikkatinizi çekerim, 
sadece bir devlet değil, bunu imzalayan bütün 
devletlerin buna riayet etmesi lâzım. 

7 nci paragrafında, «ıherkes tarafından kabu
le şayan bir Milletlerarası Sözleşme akdini ar
zu ederek» aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık 
kalınmıştır. Deniyor. 

Bu sözleşmenin 11 nci maddesindeki tanım
lar kısmında, uyuşturucu madde tarifinde, do
ğal ve sentetik olanlar, tariflere göre yasak edi
lenler TEK sözleşmesinin 1 ve 2 numaralı cet
vellerinde gösterilmiştir. Bu cetvellerde göste-
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rilen sentetik uyuşturuculardan pek çoğu halen, 
Amerika, Almanya ve Fransa ilâç sanayiinde ser
bestçe yapılmaktadır. Aynı maddenin (p) ben
dinde sadece ham afyon yasaklanmakta, (q) 
bendindeki haşhaşı kapsamamakta olup, kont
rol edilmesi icabeden hususun haşhaş olmadığı 
ortaya çıkmaktadır. Yasaklama, ancak Birleş
miş Milletler Konseyinin sözleşmeyi kabul eden 
devletlerce el birliği ile olacağı yolundadır. 
Sözleşmenin 14 ncü maddesinde TEK Sözleşme
sini kabul eden devlet, haşhaş ekimi sebebiyle 
afyon üretimini vesikaya bağlayıp kontrol altına 
almazsa, organlar ilgili devletin önce dikkatini 
çekecek, yani ihtar edecek, yine ilgili devlet ge
rekli tedbiri almazsa, bu tip uyuşturucu madde-
leriîi ithal ve ihracını durdurmalarını ilgili dev
lete o ilgili organlar tavsiye edecektir, arzu 
ederse ilgili devlet bu meseleyi ilgili Konseye 
'getirebilmek hakkına haizdir ve kendisiyle il
gili mevzuu görüşülürken bu konseyde üye ola
rak çağırılması TEK sözleşmesine göre mec
buridir. 

Sözleşmenin 22 nci maddesi aynen şöyledir : 
Bizim Hükümetimiz yasaklamada buna dayan
maktadır. «Bir tarafın memleketinde veya bir 
ülkesindeki durum, işbu tarafın kanaatince, 
halk sağlığının korunması ve uyuşturucu mad
delerin kaçakçılık sahasına intikalinin önlen
mesi için en uygun tedbir olarak afyon haşhaşı, 
koka ağacı ve kenevir bitkisi ekiminin yasaklan
masını gerektiriyorsa, ilgili taraf bu maddenin 
ekimini yasaklayacaktır.» Mecburiyet yoktur. 

1961 tarihli Milletlerarası TEK Sözleşmesi
nin 25 nci maddesinin (a) fıkrasında, ham af
yonun istihsal edilmemesi şartiyle haşhaş eki
minin yapılabileceği öngörülmektedir. Sayın 
Hükümet, bu maddeyi değil de, şu maddeyi uy
gulamaktadır. 7368 numaralı Kanunun 18 nci 
maddesinin (a) fıkrasında «haşhaş ekilecek 
bölgeler Tarım ve Ticaret Bakanlığınca tespit 
ve kararname ile ilân edilecek»; aynı maddenin 
2 nci fıkrasında «İlân yapılmadığı taktirde bir 
yıl evvelki ilân hükümleri carîdir. Ancak, tes
pit ve ilân olunan yerlerde en az bir yıl önce ha
ber verilmeden tahdit -dikkat edin arkadaşla
rım, yasak değil- yapılamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Mutlu toparlayınız efen
dim, süreniz doluyor. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Bitiri-
yorTim Sayın Başkanım. 

Sayın Hükümetimiz, çıkardığı kararnamede 
Denizli, Uşak, Konya'yı da ilân ettiğinden 2 - 3 
ay önce yasak etmiştir. Buraya dahi uymamış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, Türk 
köylüsü, Hükümetimiz bizi düşünür gerekçesiy
le sesini çıkarmamaktadır. Asil ve çok değerli 
Türk basını avazı çıktığı kadar bağırmaktadır. 
Bir haksızlığın olduğunu izaha çalışmakta ise 
de Hükümet kulaklarını tıkamış Amerika'dan 
yardım beklemektedir. 

ıŞimdi soruyorum: Sayın Hükümet ve ayrı
ca Tarım Bakanı Sayın Dikmen, Amerika'dan 
ne hakla para istiyorsunuz? Türk halkının onu
ru ile dışarda oynamaya ne hakkınız var? Ame
rika sizi yasak için zorlamadı. Ortada beynel
milel anlaşmalar varken, bu anlaşmalar her 
devletin Anayasasına saygı duyarken, siz niçin 
Anayasamızın 52 nci maddesine ve mevcut ni
zamlara saygı duymuyorsunuz? Türk basını so
ruyor, «öğüt değil hakkımızı istiyoruz» diye. 
Ben de basma soruyorum; biz, hakkımızı koru
yacak milletlerarası anlaşmaları uygulayacak 
kendi kanun ve Anayasamızı anlayacak 
güçte miyiz, bunu yapacak güçte Hükümetimiz 
var mı? Haşhaş ekimini yasaklarken yerine 
hangi mahsulü ve nasıl sosyo - ekonomik bir 
formül koyacağımız belli mi? Yapılan gizli ko
nuşmalardan Tarım Bakanlığı Meclise, basma 
haber veriyor mu? Milletvekili olarak bilgi is
tediğimiz zaman «gizlidir, veremeyiz Bakan 
bey bilir» deniliyor. Sayın Bakanı ararsanız, 
Bursa'da haşhaş için konuşur, başka yerde ipek 
böcekçiliğini anlatır, haftanın üç günü de is
tanbul'dadır. 

Tarım Bakanlığının elinde haşhaş ile ilgili 
bir uygulama planı olduğunu zannetmiyorum. 
Onları da Amerikalılar yapsın, gelip uygulasın
lar diye beklemektedirler. Tabiatiyle Amerika'il 
uzmanlar arpa, buğday, dereotu, pireotu, anason, 
pancar üretilsin, yağ ihtiyaçları olanlar da Af
yon kalesine merkeplerle turist taşıyıp para ka
zanırlar şeklinde tavsiye etmekte haklıdırlar. 
Hattâ bir Amerikalı milletvekilinin, bu konuda 
yapılacağı bildirilen yardım için, Türkiye hak
kında; «Hem suçlu hem yardım yapılıyor» şek
lindeki sözü, Türk ve dünya basınına geçti. Ge
çen sene yine dünya basınına geçen Amerikan 
Adliye Bakanının, «Türkiye'ye ceza verelim» 
sözü idi. 
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işte, bu ağır kapitilasyonu Türkiye'nin ba
şına Erim Hükümeti getirmiştir. Bu hareketin
den dolayı Amerikalı Tarım Bakanı Cliffort 
M. Hardin tarafından da 18 . 2 . 1972 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesine göre tebrik edilerek 
liderlik payesiyle taltif edilmiştir. Bütün bun
lar asil Türk Milleti için çoğ ağır olaylardır. 

Tazminat işine gelince; Türk köylüsü ebedi
yen ekemeyecekleri bir mahsule verilen bahşiş 
niteliğinde, karşılık tazminat alacağı vaadiyle 
avutulmaktadır. 

1. Tazminat kaç yıl verilecektir? 
2. Haşhaşı, tohum ve yağı için üretenlere 

tazminat neden verilmemektedir? 
3. Hükümet karan ile yasak edilne 42 ilde

ki üreticilerin tazminat dışı bırakılmalarında 
üreticilerin ne suçu vardır? 

4. Haşhaş ürünü ile ilgili yan sanayi dal
ları, yağcılar tamamen unutulmuştur, 

5. Münavebe ile ekim yapanlar hiç düşü
nülmemiştir, 

6. Kış soğuklarının yok ettiği haşhaş bit
kisi üreticisi için bir şey düşünülmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri... 

BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Efen

dim 2 dakika rica edeceğim toparlıyorum. 
BAŞKAN — Sürenizi aştınız efendim, rica 

ediyorum. 
(SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Haş

haş ekimini yasaklayan Kararname Kanuna 
aykırıdır. Kanun, Hükümete ekimi sınırlama 
yetkisi vermiştir. Hükümet sınırlama yetkisini, 
ekimi yasak etmek için kullanmıştır. Haşhaş 
ekimi ancak kanunla yasaklanabilir. Vakıa, 
Devletlerarası sözleşmede taraf devletin haşhaş 
ekimini yasaklıyabileceği yazılıdır. Ancak, bu 
yasaklama her devletin hukuk düzenine göre 
yapılabilir. Bizim Anayasa düzenimize ve ka
nunlarımıza göre Hükümet, haşhaş ekimini an
cak smırlıyabilir. Fakat, sınırlama yetkisini kö
tüye kullanarak, ekim yasağı koyamaz. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin yapa
cağı tek bir şey vardır; haşhaş ekimi yasağının 
Yüce Meclisten geçirilmesini temin etmek. Böy
lece, hem Hükümet vazifesini yapmış olacak ve 
milletlerarası geniş bir manevra kabiliyetine 
bürünmüş olacak hem de Yüce Meclis, Türk 
Ulusunun haysiyetine sahip çıkmış olacaktır. 

Ekimi yasak ederse de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yasak etmelidir. Aksi halde Hükümeti
miz, Türk tarihinde kara bir leke bırakmış ola
caktır. 

Saygılarımı sunar, hürmetlerimi arz ederim. 
(Ortadan ve sağdan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miş bulunmaktadır. Sayın Bakan söz istiyor mu-
sunus efendim? 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim; söz, Ta
rım Bakanı Sayın Orhan Dikmen'in. 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Ba
kanlığı. bütçesinin Yüce Mecliste görüşülmesi ve
silesiyle önce kısa bazı izahlarda bulunacağım; 
sonra da, muhtelif grup sözcüleriyle şahsı adı
na konuşmuş olan sayın üyenin değindikleri ko
nular hakkında, yine kısaca bilgi vermeye çalı
şacağım. Ancak, izahlarıma geçmeden önce zevk
li bir vazifeyi yerine getirmek isterim. Söz al
mış olan çok değerli parti grupları sözcüleri, 
önemli noktalar üzerinde durmuşlardır; her bi
rine ayrı ayrı teşekkür ederim; tenkitlerinden 
ve ileri sürdükleri tekliflerden Bakanlık olarak 
imkânlarımız nispetinde faydalanmaya çalışaca
ğa. 

Şunu da hemen belirteyim, Bakanlığım büt
çesinin Yüce Meclisteki görüşmeleri esas itiba
riyle müspet geçtiğine göre, yüksek huzurunu
zu uzunboylu işgal etmeyeceğim. Esasen konu
şanların hepsi değindikleri konularda derin bil
gi sahibi olduklarını, göstermişlerdir; bu itibar
la izahlarımda ancak bazı önemli konulara de
ğinmekle yetineceğim. 

Birinci olarak temas etmek istediğim nokta 
şudur; Türkiye'de Tarım Bakanlığının görevi 
çok ağırdır dediğim zaman ileri, gelişmiş mem
leketlerdeki tanm bakanlıklarının görevlerine 
nazaran çok daha ağırdır demek istiyorum. Ger
çekten burada muhtelif vesilelerle belirtildiği 
gibi, nüfusunun üçte ikisi ziraatte çalışan, mil
lî gelirinin üçte biri bu sektörden sağlanan, ih
racatının resmî rakamlara göre % 80 ine yak
laşan bir nispeti yine tarım sektöründen sağla
nan bir memlekette Tarım Bakanlığının görevi 
elbetteki, ağırdır, üzerindeki yük ağırdır. Üste
lik, Türkiye ziraati, asırlardan beri devamlı bir 
durgunluk dönemi içinde bulunmuştur. Türkiye 
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ziraatini bu asırlık uykusundan sarsmak, uyan
dırmak görevi; esas itibariyle, büyük kısmı iti
bariyle Tarım Bakanlığının omuzlarındadır. Ta
rım Bakanlığı kendisine tanınan mahdut imkân
lar çerçevesinde bu görevi başarı ile yerine ge
tirmeye çalışmıştır. Bunun için, bilhassa son za
manlarda yeni düzenlemelere gidilmiş; Bakanlı
ğın eksik olan, bidayetten beri eksik kalan veya 
sonradan şu veya bu sebeple eksik bırakılan 
yönlerinin bazı tedbirlerle tamamlanması ciheti
ne gidilmiştir. Bunun için de teşkilât meselesi 
önplana alınmıştır. Bu konuda evvelâ Bakanlı
ğın muhtelif bölümleri arasında işbirliğini, iş 
beraberliğini, iş ahengini sağlayacak bir Koor
dinasyon Kurulu teşkil edilmiştir. 

Bir sayın sözcü, Koordinasyon Kurulunun 
yerinde bir tedbir olmakla beraber yeterli olma
dığına işaret buyurdular. Fikirlerine iştirak ede
rim. Koordinasyon Kurulu elbetteki meseleyi 
başlıbaşma halledemez. Bu Kurul, sadece iş 
ahengini sağlayacaktır; fakat eksik kalan kısım
ların tamamlanması Koordinasyon Kurulunun 
teşkiliyle meydana gelecek değildir. Elbette ki, 
bu kısımların da tamamlanması cihetine gitmek 
lâzımdır. Bu konuda evvelâ Su Ürünleri Dairesi 
kurulmuştur; bu esasen Su Ürünleri Kanunu ile 
gerekli bir kuruluş idi ve bunun da kısa bir za
manda bir genel müdürlük haline getirilmesine 
çalışılmaktadır. 

Yine Tarım Bakanlığında gelişmiş ülkelerde
ki tanm bakanlıklanna nazaran mevcut büyük 
bir boşluk, büyük bir eksiklik, iaşe Genel Mü
dürlüğünün kurulmasıyle doldurulmak istenmiş
tir. Bu Genel Müdürlük çerçevesinde Türkiye'
nin beslenme meseleleri ki, birçok hatipler bu 
noktaya temas etmişlerdir, üzerine eğilinecek-
tir. Aynı zamanda, bunun dışında gıda kontrol 
meseleleri ve yine Türkiye'de ekim, dikim alan
larının ve çeşitlerinin tespiti problemi ileriye 
doğru uzanan bir perspektif içinde ele alınacak 
ve bu suretle ziraî istihsal, tesadüfi bir seyre 
bırakılmaktan kurtarılacaktır. 

Haşhaş bölgesi için kurulması düşünülen teş
kilât, bilâhara Sayın Başbakanın da işareti ile 
daha geniş bir şekilde kurulmuştur ve bu suret
le Tarımda Yenileştirme Bölgeleri Genel Müdürlü
ğü meydana gelmiştir. Şüphesiz, bu kuruluşlar 
henüz tam olarak çalışır halde değildir. Kuru
luşları gayet yenidir, esasen bunlar olurla teş
kil edilmiştir. Çok yakında Yüce Meclise, bun-
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larm Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanunu içinde 
yer almalarını sağlayacak kanun teklifleri ge
tirilecektir. 

Yine düzenleme konusunda Ziraat İşleri Ge
nel Müdürlüğünde esaslı bir çalışma yapılmış; 
merkezde Araştırma Dairesi kurulmuş ve araş
tırma müesseseleri 7 bölge halinde düzenlemeye 
tabi tutulmuştur, idarî bölümler de, 12 bölge 
esası üzerinden yeniden düzenlenmiştir ve çalış
malarda proje esası kabul edilmiştir. Bu proje
ler arasından birkaç misal verebiliriz. Hayvan
cılığı Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülen 
projelerden bahsetmiyorum; yüksek malumları
nız olduğu gibi bunlardan birincisi, 1971 yılının 
sonunda yürürlüğe sokulabilmiştir; ikhnm için 
nihaî, müzakereler halen Washington'da cereyan 
etmektedir; üçüncüsü için de öntemaslar yapıl-
mışfor, o da tabiî seyrini takibedecektir. 

Bunların dışında yine bir sayın hatibin te
mas buyurdukları Trakya projesi; Trakya'nın 
bir hayvancılık bölgesi olarak düzenlenmesi pro
jesi vardır ve bunun yamnda suni tohumlama 
projesi, hayvan hastalıklarını, yani esas itibariy
le şap ve veba hastalıklarını Batı'dan Doğu'ya 
doğru gitmek suretiyle süpürme projesi; bun
lar üzerinde çalışılmaktadır ve peyderpey uygu
lamaya geçirilecektir. 

Bu vesile ile hayvancılık çalışmaları konu
suna da bir - iki cümle ile temasta bulunmayı 
faydalı sayıyorum. Yüksek huzurunuzda açıkça 
ifade edeyim M, Türkiye ziraatinin geleceği 
hayvancılıktadır demekte mübalâğa olduğunu 
sanmıyorum. Bu nokta üzerinde ısrarla durma
ma müsaadenizi rica edeceğim. Çünkü, muhtelif 
vesilelerle ve haksız olarak hayvancılığı ihmal 
ettiğim ileri sürülmüş ve hattâ bu :ddialar ba
sında da bir ölçüde yer almıştır. Durum tama
men değişiktir. Tarım Bakanlığı hayvancılık ko
nusunu bugün bir numaralı meseleleri arasında 
mütalâa etmektedir. Ancak, takdir buyurursu
nuz ki, hayvancılığı birkaç ay içinde, hattâ bir
kaç yıl içinde istenilen seviyeye ulaştırmak müm
kün değildir. Burada biraz önce bahsettiğim pro
jeler çerçevesinde ve daha sonra gelecek diğer 
projelerle takviye edilmiş halde hayvancılık ge
liştirilecektir. Bugüne kadar varılmış olan, 40 
senede varılmış olan neticenin eşidini çok daha 
kısa bir zamanda, belki bu müddetin onda biri, 
sekizde biri kadar bir müddette elde edeceği
mizi zannediyorum, ümit ediyorum. 
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Hayvancılık çalışmaları, genellikle Veteriner 
Genel Müdürlüğü içinde yürütülen ve yürütül
mesine başlanacak olan projelerle, Trakya pro
jesi gibi, hayvan pazarları kurulması gibi, hay
van hastalıkları ile mücadele gibi, Hayvancılığı 
Geliştirme Genel Müdürlüğünün de biraz önce 
temas ettiğim projeleri çerçevesi içinde yürütü
lecektir ve gelişme sağlanacaktır. Bu projeler; 
- bildiğiniz gibi - entansif Süt Sığırı işletmeleri 
Projesi, Köy Hayvancılığını Geliştirme Projesi
dir. 3 ncü projede ise, sığırcılıkla beraber ta
vukçuluk konusu da ele alınacaktır. 

Yine Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde, sa 
dece avlanma ve koruma meseleleriyle yetini! 
meyecektir. Burada da bu çok önemli 2 konu 
yanında, mutlaka balık yetiştirme yahut su 
ürünleri yetiştirme - kabukluları da kattığımız 
takdirde - meselesi üzerinde önemle durulacak
tır. 

Gübre stratejisine gelince: Burada - gübre 
politikası değil, «Strateji» tabirini kullandım -
yeni bir stratejiye ihtiyaç var. Aslında yapılmış 
olan projeksiyonlar ne dereceye kadar gerçek
çidir, bu şüpheli. Varılmış olan neticeler de - bi
raz önce bir sayın hatibin işaret ettiği gibi -
tatmin edici olmaktan uzaktır. Asîmda gübre 
Türkiye'de istihsal edilmelidir. Affınıza sığına
rak şöyle bir tabir kullanacağım: «Gübre ithali 
ayıptır.» Vaktiyle çimento ithal ediyorduk, - top
rak - şimdi de gübre ithal ediyoruz. Çimentoda 
nasıl başarılı olduysak, ümidimiz odur ki, güb
rede de yakın bir gelecekte ithalâtçı bir ülke 
olmaktan çıkacağız, çıkmamız lâzımdır; bunun 
tedbirlerinin alınması gereklidir. 

Gübre politikasının yahut gübre stratejisinin 
bir elde toplanması lâzımdır ve bu el de Tarım 
Bakanlığı olmalıdır. Bunun için teşebbüse geç
miş bulunuyoruz. Bu seneki gübre sıkıntısı, 
kısmen Kütahya'daki arıza ve dolayısayle üre
tim düşmesi, Mersin'in devreye girmemesi, 
kış sebebiyle yeteri derecede nakliye yapılama
ması gibi sebeplerden ileri gelmiştir. Tarım 
Bakanlığı olarak kendimize düşen pay içinde, 
kendimize verilen yetki içinde bunu gidermek 
için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız; fa
kat ileriki senelerde bu sekide bir sıkıntının 
yeniden meydana gelmemesi için de biraz ön
ce arz ettiğim gibi, gübre stratejisi üzerinde, 
yani uzun vadeli olarak gübre tedariki proble
mi üzerinde duruyoruz. 

Son olarak bir de haşhaş yasağı meselesine 
gayet kısaca temas etmek istiyorum. 

Yüksek Meclisin malumları olduğu gibi, bu 
bir Hükümet politikası meselesidir. Nitekim 
ikinci Erim Hükümeti programında da yer al
mıştır. TEK Anlaşması ile esasen bu taahhüde 
girilmiştir ve tatbikat da şu şekilde olmuştur: 
Haşhaş ekilen vilâyet sayısı tedricen 42'den 
7'ye, hattâ 4'e indirilmiştir. Bizim yaptığımız, 
bu son 4 ilde de haşhaş ekimini yasak etmekten 
ibarettir. Ancak, bu yasağı koyarken -M, 
bu sene ihbar edilmiştir; yasak, gelecek sene 
bu 4 vilâyet için tekemmül edecektir- sadece 
bir yasak koymakla yetinmeyip, aynı zaman
da haşhaş ekimi dolayısıyle bu bölge halkının 
katlanacağı fedakârlığın 2 yoldan karşılanması, 
giderilmesi, telâfi edilmesi tedbirlerini de al
dık. Bu «2 yoldan» dediğim zaman 1 ncisi 
tazminattır, yani haşhaş ekimi dolayısiyle ge
lirinden mahrum kalmış olan çiftçilere kısa 
vadeli olarak, birkaç yıl için bu zaramun. 
karşılanmasını sağlayacak bir bedelin ödenme
sidir ve yine bildiğiniz gibi, ilk olarak bu se
ne yasağın uygulandığı 3 ilde ve geri kalan 4 
ilde de kendi ihtiyarı ile, kendi isteği ile haş
haş ekmemiş çiftçiler hakkında uygulanmak 
üzere, 1971 yılında teslim edilmiş olan sakı
zın kilosu başına 525 lira bir tazminat miktarı 
tespit olunmuştur. Bu miktar tesnit olunurken, 
sakızın bedeli alınmış, 1 kilo sakız için ne ka
dar sap, nekadar yağ vesaire temin edilir; bun
larla ilgi kurulmuş, bunların da bedelleri alın
mış, bu sene haşhaş ekmeyelim buğday ektiği 
farzedilmiş ve dolayısıyle neticede 525 liralık 
bir tazminat miktarı tesbit olunmuştur. Bu 
tazminat miktarı, 1 kilo sakız için ödenen be
delin aşağı yukarı 3,5 mislidir. 

Yalnız tazminat ödemekle mesele halledil
miş olmaz. Aym zamanda bu bölge halfanın 
şimdiye kadarki hayat seviyelerin''** herihamgi 
bir inme meydana getirmeyecek, hatta bu ha
yat seviyelerini bir ölçüde yükse&teeek yatı
rımların da planlanması yoluna gidilmiş ve 
haşhaş ekiminin som olarak yasak edildiği 7 
Me, - aslımda bu 7 il deqil 6.5 ^ivebiliriz. CKmfeü 
Konya'nın sadece birkaç kazasıdır - bir böl-
olarak, bir bölge planlamasına gidlidiği öngö
rülmüştür. Türkivede bövle bir bölô e planlaması 
ilk uygulama olacaktır. Haşhaş bölgesi bir bü-



M. (Meclisi B : 48 

tün olarak ek alınmıştır, envanter çıkarılmış
tır, burada neler yapılabilir tespit edilmiştir. 
Bu «neler yapılabilecek» ten sonra, acaba na
sıl yapılabilir, hangi sırada yapılabilir konusu 
ele alınmıştır ve âcil tedbirler tespit edilmiş
tir. Bir nevi tedbirler sıralaması tespit edilmiş
tir. Bu sıralamadan sonra priyorite yahut ön
celik teşkil eden tedbirlerden başlamak sure
tiyle plan uygulanacaktır. 

Şimdi müsaadenizle sayın sözcülerin temas 
ettikleri ve benim not aldığım konuları göz
den geçireceğim, verdiğim genel izahlar içinde 
olmayan noktalara kısacı arzı cevab edeceğim. 

Evvelâ Adalet Partisi Grup Sözcüsü sayın 
Kemal Güneş'in temas ettiği konulardan biri
ne cevap arz edeceğim. 

Araştırma sonuçları yeter ölçüde uygulama
ya konamıyor. Tarım Bakanlığında bir durak
lama yahut -eğer doğru not ettiyse-n- k ^ U 
ifdeleriyle - bir bezginlik müşahade edilmekte
dir buyurdular ve Tarım Bakanlığındaki de
ğerli kadronun faaliyete geçirilmesi lâzımdır 
dediler. 

Biraz önce arz ettiğim bu, yeniden düzen
lenişler, yeni teşekküller, yeni metotlar esasen 
sayın hatibin temas ettiği bu konuya mütevec
cih olarak raürasaat edilmiş olan t:ibirİ3idir. 
Tabiatıyle yine biraz önce işaret ettiğim gibi, 
bunların, bir sihirbaz değneği gibi yahut bir si
hirbaz değneği değmiş gibi derhal netice verme
leri mümkün değil. Netice vermeleri, bir ölçü le 
zamana bağlıdır. Ancak, işaret buyurdukları 
istikamette gelişme başlamıştır ve temenni edi
yoruz ki, devam edecektir. 

«Türk çiftçisinin psikolojisini iyi bilmek 
lâzımdır, köylüyü küçümsememek lâzımdır» bu
yurdular. Bu, elibetfreki hepimizin paylaşacağı 
bir fikirdir. Nüfusunun 2/3'ünden faz'an 
sirkatte çalışan bir ülkede köylüyü yahut cif :gi 
yi küçümsemek mümkün değildir ve şunu işa
ret edeyim, köylümüz, çiftçimiz uyanmıştır; 
hizmet istemektedir. Tarım Bakanlığı mevcut 
- maalesef çok mahdut - imkânlarla, elinden 

ıgeleni yapmaya gayret etmekte, çiftçinin iste
diği hizmetleri kendisine arz etmeye çalışmak
tadır. Bu tabiatıyle aynı zamanda imkânlar me
selesidir. Bu, maddî imkânlara teçhiz edildiği 
nispette, Tarım Bakanlığının hizmetlerinin ar
tacağı ve daha müessir olacağı tabiîdir. 
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Yine Adalet Partisi Grubu adına Devlet 
üretme çiftlikleri için sayın Mustafa Topçular; 
«Devlet üretme çiftliklerinin faaliyetinin ar
tırılması» temennisinde bulundular. 

Bu nokta da bizim temennilerimiz arasın
dadır. Ancak, faaliyetin artırılması, bir ölçüde, 
hattâ maalesef çok büyük ölçüde bir finansman 
meselesidir. Bu finansmanın sağlanması için, 
kısa, 1 maddelik veya 1 - 2 maddelik bir kanun 
tasarısının yakında Yüce Meclise geleceğini 
göreceksiniz. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına sayın Ce-
vat Sayın; «Ziraî nüfusta fert basma düşen 
gelirin düşüklüğü» nden bahsettiler. 

Doğrudur. Dünyanın her tarafında ziraat 
sektöründeki gelir maalesef daha düşüktür. 
Bu, sadece Türkiye'de değil, gelişmiş sanayi 
ülkelerinde de böyledir. Yalnız bu böyledir 
diye bunu tabiî karşılamak, hiç bir tedbir al
mamak da söz konusu olamaz. Türkiye'de ev
velce verilmiş olan ve benim de bizzat yapmış 
olduğum hesaplar, aşağı yukarı tarım sektö
ründeki fert başına gelirin, tarım sektörü dı
şında kalan fert başına gelirin 1/3'ü olduğunu 
göstermektedir. Bu 1/3 gelirin artması, daha 
doğrusu 1/3 olan nispetin yükseltilmesine gay
ret edilecektir ve gayret edilmesi lâzımdır. 

«Tarım Bakanlığı 1937 tarihli yani epey 
eskimiş olan Teşkilât Kanunuyla tarım politi
kasını uygulamakta yetersiz kalmaktadır,» bu
yurdular. Buna biz de iştirak ediyoruz. Nite
kim biraz önce işaret ettim, bazı kanunî teşek
küller hakkında, kanun teklifiyle geleceğiz. 
Bunların en kısa zamanda Yüce Meclisten geç
mesi istirhamında bulunacağız. 

Ayrıca, daha uzun bir vadede 1937 tarihli 
Kanunun yerine geçecek olan yeni Teşkilât Ka
nunumuzu da getireceğiz. 

«Toplam yatırımların sadece % 15'i ziraate 
ayrılmaktadır, azdır» buyurdular. Bu fikirle
rine bizim de katıldığımızı beyan etmek iste
rim. 

Nitekim, yine beyanları arasında «tarımdan 
sağlanacak fazla gelirle sanayinin geliştirilme
si lâzımdır, dediler. Bu da-ki, bu konuya 
Sayın Turgut Topaloğlu da temas etmiştir-
doğrudur. Biz de bu konu üzerinde elimizden 
geleni yapmaya, yani ziraat sahasındaki yatı
rımları artırmaya gayret edeceğiz. 
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Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Tur
gut Topaloğlu, beslenme dâvasına temas etti
ler. Daha önce işaret ettiğim gibi iaşe Genel 
Müdürlüğü çerçevesi içinde tespit, planlama iş
leri yapılacak ve sonra uygulamaya geçilecek
tir. 

Gübre hakkında verdikleri izahlar gayet ye
rinde. Gübre fiyatlarıyla mahsul fiyatları 
arasındaki denge üzerinde durdular. Gerçek
ten bu denge çok önemlidir; bunun üzerinde 
incelemeler yapıyoruz. Ancak, her iki fiya
tın maalesef Bakanlığımızca tâyin edilen konu
lar arasında bulunmaması, bu bakımdan zor
luklar yaratmaktadır. 

Destekleme politikası hakkındaki beyanları
na da iştirak ediyoruz, yani destekleme politi
kası devam etmelidir, 

«Hayvancılık üvey evlât muamelesi görmek
tedir,» buyurdular. Biraz önce, hayvancılığın 
üvey evlât değil, öz evlât, hattâ evlâtlar içinde 
de en sevgili evlât muamelesi gördüğünü ve gö
receğini arz etmiştim. 

Demokratik Parti Grupu adına £>aym Şükrü 
Akkan, gübre konusuna temas ettiler. Aynı hi
kâye, yani gübre fiyatları maalesef Tarım Ba
kanlığınca tâyin edilmemektedir. Sulama yine 
kendilerinin de ifade ettikleri gibi, Tarım Bakan
lığı dışındadır. 

Hayvancılık konusundaki mütalâalarına işti
rak ediyoruz. 

Bu arada şunu arz edeyim, küspe ihracatına 
temas ettiler. Küspe ihracatı hakkında Ticaret 
Bakanlığına yazdık ve bundan sonra küspe ih
racında Tarım Bakanlığının müsaadesi şartının 
aranmasını istedik. Bu. uygulama başlamıştır. 
Bundan sonra küspenin ancak yurt içinde istih
lâk edilebilecek olandan fazlası ihracedilecek. 
Dolayısıyle, bir taraftan küspe ihracederken, 
diğer taraftan hayvan yemi sıkıntısı çekilmesi 
önlenecektir. Nitekim aynı konuyu kepek için 
de uyguladık. Şimdi daha geniş bir uygulama 
ile her çeşit küspe hakkında bu usulü uygulama
ya geçmiş bulunuyoruz. 

Şahısları adına konuşanlar, diye not etmi
şim ; fakat bir tek konuşucu oldu. Savın Mutlu'-
nun temas ettiği konularda zaten biraz önce 
arzı cevabetmiş olduğum için, burada ayrıca 
durmayacağım. Yalnız şu noktaya işaret ede
yim : 

Haşhaş ekiminin yasağı hakkında çok söz 
söylenmiştir, daha da söylenecektir. Bunda çe
şitli faktörler var. Meselâ; alışkanlıklar çok 
önemlidir. Haşhaş yağı kullanmaya alışmış bir 
kimseyi, o yağı kullanmaktan vazgeçirmek, baş
ka yağı kullandırmak kolay değil. Bunlar önem
li psikolojik meselelerdir, alışkanlık meselesi. 
Yine konuşulacaktır; alışkanlık edinmiş olanlar 
namına bunu da anlayışla karşılamak lâzım. 

Ayrıca, haşhaş ekiminin devamında" çok 
önemli, çeşitli menfaatler vardır: Onların da sesi 
gelecektir. Aslında meseleyi gelen seslere göre 
değil, esasa göre halletmenin daha doğru oldu
ğu kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular var efen

dim, lütfen kürsüden ayrılmayınız. 
Efendim, yazılı olarak Başkanlığa intikal 

eden soruları okutuyorum. 
Sayın Bakan, bunlara burada şifahen cevap-

verebilirsiniz, arzu ettiklerinizi de yazılı olarak 
cevaplandırabilirsiniz. Sorular teker teker oku
nacak.. 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De
vamla) — Eğer bir mahzuru yoksa yazılı olarak 
cevap vereyim. 

BAŞKAN — Lütfen kürsüde bulununuz da 
okunsun. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularıma, yazılı olarak, Saym 

Tarım Bakanınca cevap verilmesi hususunu arz 
ve rica ederim. 

Adıyaman 
Mehmet Zeki Adıyaman 

1. İklim şartı çok müsaidolan Adıyaman'da, 
numune fidanlığı kurulması düşünülüyor mu? 

2. Adıyaman - Kuyucak bucağı köylerinde 
yüzbinlerce yaban fıstık ağacı vardır. Bunların 
aşılanması için ne gibi hazırlıklar vardır? 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De
vamla) — Yazık olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu yıl Maraş'ta 120 bin hektar tahıl ekil

miştir. Son günlerde ithal edilen amonyum nit
ratın Maraş'a 500 ton tahsis edilerek gelmiş ve 
Zirai Donatımca tamamen sarf edilmiş, halen 
1 kilo gübre kalmamıştır. Henüz 5 - 6 bin ton 
ihtiyaç vardır. 
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Bu ihtiyacın temini için Bakanlığın ne dü
şündüğünün ve ne gibi tedbirler alındığının Sa
yın Tarım Bakanı tarafından yazılı cevaplan
dırmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Maraş 
Veysi Kadıoğlu 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracak
sınız. 

Diğer soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

1. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kara-
senir köyünde Tarım Bakanlığının teşvikiyle 
ektirilen ve kooperatif ortakları elindeki 200 
ton yonca tohumu ne zaman alınacaktır? Köy
lünün tek geçim kaynağı ve ihraç metaı olan 
yonca tohumunun çiftçinin elinde kalması bü
yük mağduriyeti mücibolmaktadır. Bu mağdu
riyetten kooperatif ortaklarının kurtarmak için 
ne gibi tedbirler alındı ve alınmaktadır? 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Bunu da yazılı olarak cevap
landıracaksınız, 

Diğer soruyu okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

1. Sayın Erim Hükümeti tarafından yasak
landıktan sonra teşekkül ettirilen Haşhaş Ge
nel Müdürlüğü afyon ekimini geliştirmek için 
mi, yoksa tasfiye için mi kuruldu? 

2. Asırlardır afyon ekimi yapan Amasya 
müstahsili için ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracak
tır efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanına sorul

masını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

1. istanbul'da Süt Kurumuna ait bir resmî 
arabanın Sayın Tarım Bakanının eşine şoförüyle 
birlikte tahsis edildiği söyleniyor, doğru mu
dur? 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplandı
rılacak. 

Buyurun Sayın Gülcan. 
HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Efen

dim, her sene Güney illerinde, bilhassa Antal
ya'da, pamuk ekimi mevsiminde büyük çapta 

akaryakıt ve gübre sıkıntısı çekilmektedir Pamu
ğun ilaçlanması için uçak bulundurmak zaru
reti vardır. Yine her sene uçak sıkıntısı büyük 
çapta çekilmekte ve pamuk üzerinde haşarat 
büyük tahribat yapmaktadır. 

Geçen sene bendeniz THK na bir tel çekmiş
tim, geç de olsa uçak gönderilmek suretiyle za
rar kısmen telâfi edilmişti. 

Bu sene çiftçinin gerek akaryakıt, gerek 
gübre sıkıntısı çekmemesi ve gerekse ilaçlama 
yapılabilmesi için uçak kiralanması Bakanlığı
nızca düşünülmüş ve bir hazırlık yapılmış mı
dır? 

Bunu istirham ediyorum. 
TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De

vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 
BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla

cak. 
Buyurunuz Sayın DÖğerli. 
ALİ DÖĞERLİ (Muğla) — Sayın Başkan, 

halen bütçesini müzakere etmekte olduğumuz 
1972 yılma ait kalkınma programı metni 30 Ara
lık 1971 tarihli ve 14058 sayılı Resmî Gazetede 
neşredilmiştir. 

Bu yayımın 44 ncü sayfasında; tarım sek
törü ile ilgili tedbirler arasında §u önemli ted
bir yer almaktadır : 

«Sulama sahalarında tarla içi developman 
hizmetlerinin, tarımsal yayım çalışmaları ile 
tamamlanması, bu hizmetlerin toplu olarak uy
gulanması, sulamaya yapılan yatırımların daha 
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etkili ve yararlı olmasını sağlayacaktır. Söz ko- | 
nusu hizmetlerdeki dağınıklığı önlemek ve. top
lu olarak uygulanmalarını sağlamak için Top-
raksu örgütünün Tarım Bakanlığına bağlan
ması konusu öncelikle ele alınacaktır.» denil
mekte ve 1972 icra planında bu tedbirin uygu
lanmasında Yüksek Planlama Kurulu, Tarım 
Bakanlığını sorumlu tutmaktadır. 

Bu konu Bakanlığınızca ele alınmış mıdır ve 
bugüne kadar ne gibi işler yapıldığı hakkında 
Bakanlığınızın görüşünü öğrenmek mümkün 
olacak mıdır? 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN (De- I 
vamla) — Yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır efendim. 

Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, yıllardanberi söylenip tedbir alınacağı 
vadedilip, ama bugüne kadar bir sonuç alına
mayan kuzu kesimi meeslesi vardır. Et sıkıntısı 
çeken memleketimizide halen 4 veya 5 kiloluk 
kuzuların kesildiği ve satıldığı görülüyor. Hay
vanlara, bir noktada büyük bir bağlılık olduğu
nu Sayın Bakan cevabî görüşmelerde söyledi. 
Kuzulara biraz daha fazla sevgi gösterilmesi 
acaba Vekâletçe düşünülüyor mu? 

TARIM BAKANI ORTAN DİKMEN (De
vamla) — Yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Evet Saym Asutay, Sayın Ba
kan yazılı olarak cevaplandıracak. | 

Buyurunuz Saym Gökçe. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakanın soruma yazılı olarak cevap 
vermesini rica ediyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye'de afyon ekimi kısıt
lanmış şimdi de kesin olarak kaldırılmıştır. Yine 
bildiğimiz gibi, Türikye'de dört vilâyetin ekicile
rine tazminat ödeneceği tahakkuk etmştir. 

Yine bilindiği gibi, muayyen bir müddet ön
ce Türkiye'de 42 il afyon ekimi yapmakta idi. 
Bu illerden hiçbirisi kendiliğinden afyon eki
mine son vermediğine göre, Devletin kısıtlayıcı 
hükümler vaz'etmesi suretiyle bu illerde afyon 
ekiminin yasaklandığı bir vakıa olduğuna göre, 
bunların zararlarının telâfisi için alman tazmi
natla bu afyon ekim bölgelerinde, muayyen öl
çülerde bir tesis kurulması düşünülmüyor mu? 
Bunlarm zararlarının telâfisi neden ele alınmı
yor? 

| TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — 
Yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sorunuz yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır Saym Gökçe. 

Buyurun Saym Akgöl. 

HALİL AKGÖL (Hatay) — Saym Başka
nım, Güney vilâyetlerimizden bilhassa Çukuro
va ; Adana, Maraş, Hatay gibi vilâyetlerimiz, 
azot V3 —'ibre ihtiyaçlarının büyük kısmını Ak
deniz gübre fabrikasından temin edecekleri, Hü
kümetçe planlanmıştır. Bugüne kadar bu fabri-

I ka faaliyete geçmemiştir. Ekim mevsimi yak
laştığından Sayın Bakanın bu fabrikanın açılış 
tarihi hakkında her hangi bir tarih verebilirler 
mi? 

Dahilî sanayiden Türk çiftçisine intikal ede
cek kompoze ve azotlu gübre miktarı 1972 yı
lında ne kadardır, 1971 yılı ile arasında fark 
var mıdır, miktar olarak?.. 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — 
Cavabmı yazılı olarak vereceğim. 

BAŞKAN — Sorunuz yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır. 

Sayın Atagün, buyurun. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, Devlet Üretme Çiftliklerinde çalışan 
ücretlilerden bazılarının emekli işlemleri halen 
sürüncemede kalmaktadır. Bunun sebebi ise, 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren keseneklerin 

| Emekli Sandığına yatırılmasından ve irtibat iş
leriyle de Mâliye Bakanlığı ile anlaşma temin 
edilmemesinden ileri gelmektedir. 

Emekli olan bu şahısların bundan mütevellit 
zarara uğradıkları aşikârdır. Tarım Bakanı 
olarak veya Hükümet olarak bu işin biran önce 
intacedilmesi için ne gibi tedbirlere başvurul
maktadır? 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — 
Cevabım yazılı olacaktır. 

BAŞKAN — Sorunuz yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır, Saym Atagün. 

Buyurun Saym Cindsli. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Saym Baş

kanım, Saym Bakanın sorumu lütfen cevaplan
dırmalarını rica ederim. 

Canlı sığır ihracının durdurulmadığının sığır 
üreticilerinin aleyhine olduğu kanaatini taşıyo
rum. Saym Bakanın bu kanaatimize katılıp ka
tılmadığını ifade etmelerini rica ediyorum. 
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Lütfen katılıyorlarsa, ne gibi tedbirler alın
malıdır, bunları rica ediyorum. 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — 
Yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Sorunuz yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır, Sayın Cinisli. 

Başka soru sormak isteyen yok. Buyurabi-
lirsiniz Sayın Bakan.. (Alkışlar) 

Sayın Akgül, son söz olarak buyurun efen
dim. 

HALİL AKGÖL (Hatay) — Sayın Başkan, 
YÜC8 Meclisin değerli üyeleri; Tarım Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde şahsi görüşlerimi arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınızı işgal ederken bu ve
sile ile tarımımızın bazı sorunlarını genel hat
ları ile dile getirmek ve mümkün olduğu kadar 
diğer konuşmacı arkadaşlarımın dokunmadığı 
meselelere parmak basmak suretiyle sabrınızı 
tasımlamaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizin nüfu
sunun % 70 gibi büyük bir çoğunluğunun kade
rini toprağa bağladığı bir vakıadır. Bu itibarla 
bu kesimde çalışan vatandaşların kalkınması, 
toprak insan ilişkilerinin çok iyi bir düzene ka
vuşturulmasına bağlı olduğu kadar, toprağın 
verimini artıracak bilgili bir tarım politikasının 
uygulanmasına da bağlı olduğu bir gerçektir. 

Geri kalmış memleketlerde veya başka bir 
deyimle kalkınma çabası içersinde bulunan 

memleketlerde toprak dnsan ilişkileri o kadar 
çok istismar edilmektedir ki, özellikle memleke
timizde coğrafi ve stratejik durumumuz icabı 
bu ilişkiler rejim'imizin kaderine etki yapabile
cek derecede politik sahada dahi etkili bir silâh 
olarak kullamlagelmektedir. 

Memleketimizin son senelerde içerisine düş
tüğü anarşi ortamına gerekçe olarak ileri süsü-
len Toprak Reformu Kanununun biran önce 
çıkmasını, bendeniz bu sebepten, yani anarşiyi 
körükleyen çevrelerin elinden bu silâhın alın
ması ve anarşinin gerçek sebeplerinin ortaya 
çıkması için istemekteyim. 

Halen komisyonda görüşülmekte bulunan 
Öntedbirler Kanunu ile kamulaştırılacak top
rak miktarını artırıcı ne kadar hukukî tedbirler 
alırsak alalım, ayrıca toprak sahibine bırakıla
cak miktarı ne kaçlar küçültürsek küçültelim, 
tatbikat gösterecektir ki, birkaç sene sonra top
raksız çiftçi adedinin tarımla uğraşan çiftçi ade
dine olan ispetinde belirli bir değişiklik olma

yacaktır. Kaldı ki, tarımla uğraşanların artan 
sorunlarıyle karşılaşılacağı gerçeği de ortaya 
çıkacaktır. Bilhassa köylerimizdeki nüfus artış 
nispeti bu tempo ile devam ederse bu gerçekler
den kaçmamıza imkân yoktur. 

Nitekim, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
25 senedir tatbik edilmekte ve bugüne kadar 
tahminen 22 milyon dönüm arazi, 450 bin kadar 
aileyi topraklandırdığı halde, topraksız çiftçi 
adedinin, bu kesimdeki nüfusa olan nispetinde 
yıllara göre mühim değişiklikler olmamıştır. Bu 
noktada derhal arz edeyim ki, toprak reformu
nun karşısında değil, bilâkis, tarım reformu 
kapsamı içersinde, hedefi yalnız toprak dağıt
mak değil, aynı zamanda verimi artırmak olan 
bir toprak reformunun yanında ve savunucusu
yuz. 

Burada toprak reformunun çiftçiyi refaha 
eriştirecek, kalkındıracak bir sihirli değnek ol
madığını belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, her hangi bir hükü
met çiftçiyi kalkındırmak, insanca yaşama sevi
yesine eriştirmek istiyor mu, genel olarak Türk 
tarımına hizmet etmek arzusu ve kararında mı? 
O halde evvelâ toprağın verimini artıracak, alt
yapı yatırımlarına öncelik ve ağırlık verecektir. 
Tarıma elverişli topraklarımız sulanabilme im
kânlarına biran önce kavuşturulmalıdır. 

Bakanlığımızın değerli mensupları çok iyi 
bilirler ki, toprakta teknik ve bilgili ziraat, an
cak sulama imkân dâhiline girdiği takdirde 
mümkündür. Suyun olmadığı yerde gübre ola-
maa, teknik ziraat olamaz. İstihsal artışı, tabiat 
şartlarına bağlı kalır. «Bu yıl yağış iyi oldu, 
mahsul bereketlidir,» sözleriyle Hükümetler hem 
öğünmek ve hem de mahsul artışını pahalılığa 
gerekçe olarak göstermek gibi gülünç bir duru
ma düşmekte de devam ederler. 

Yine Türk tarımına hizmet etmek mi istiyo
ruz, öyle ise maliyeti düşürücü tedbirlerde acele 
etmemiz gerekmektedir. Traktör ve ekipman 
fiyatları, gübre ve ilâç fiyatları, fahiş denecek 
kadar pahalıdır. Fiyatları düşürecek tedbirler 
ne ise, bulunmalı ve icabederse ithal edilenlere 
gümrük muafiyeti tanınmalıdır. 

Yine Sayın Bakanlık mensupları takdir eder
ler ki, istjhsal artışında iyi tohum çok önemli 
bir faktördür. Memeleketimizin toprak karak
teri ve iklim şartlarına göre tohum yetiştireceği 
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iddiasiyle yıllardır faaliyet gösteren tohum ıs
lah istasyonlarının havanda su dövmesinden 
vazgeçilmeli, daha rasyonel çalışmalar temin 
edilmeli, dünyada iklim şartlarımıza ve toprak 
karakterimize uygun en iyi tohumların ithali 
suretiyle çiftçi tecrübe tahtası olmaktan kurta
rılmalıdır. İstihsal artışında en mühim unsur
lardan biri olan zamanı iyi değerlendirmek, 
ekim, dikim, sulama, gübreleme ve ilâç mücade
lesini zaamnında yapabilmek için çiftçiye tohu
munu, gübresini, ilâcını zamanında vermenin 
tedbirleri alınmalıdır. 

Sulama imkânına kavuşmuş bölgelerde bil
gili ve teknik bir ziraatle istihsalin her geçen 
yıl ne kadar çok arttığı ve çiftçinin gübre istih
lâkinde ne kadar büyük artışlar kaydedildiği 
gözönüne alınırsa, çiftçiye lâzım olan anamad-
delerin zamanında teminindeki ehemmiyet ken
diliğinden ortaya çıkar. 

Açıkça belirtmekte fayda gördüğüm için söy
lüyorum, bu yıl çiftçi büyük bir gübre temini 
sıkıntısı içindedir. Bu sıkıntı ilerde de devam 
edecektir. Çiftçi buğdayına, - bölgemi kaste
derek söylüyorum - bu yıl tam gübre atamamış, 
atabilenler de karaborsadan iki misli fiyatına 
temin etmişlerdir. Bilhassa pamuk çiftçisi azot
lu gübre temininde güçlük çekmektedir. Sa
yın Bakanımızın izah buyurdukları şekilde kış 
dolayısiyle nakliye imkânsızlıkları ve Kütahya 
fabrikasının arızası dolayısiyle gübre sıkıntısı 
olduğu iddia ediliyorsa, bu Hükümetin aczini 
gösterir, ijthalât yoluyla bu açığın kapatılması 
gerekli idi. Çünkü, Türk çiftçisi gübre kullan
madığı takdirde istihsalde büyük bir düşüş bek
lenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, sulu ziraat yapan böl
gelerde haşere mücadelesi sorunu ile karşılaşan 
çiftçi her geçen yıl değişik isimde birçok ilâçla 
karşılaşmakta, hangi zararlıya hangi ilâcı kul
lanacağı hususunda bir bunalım içerisine gir
diği gibi, ilâçların her geçen yıl tesirli madde 
dozlarında azalmalar dolayısiyle de mücadelede 
başarı sağlanamamaktadır. 

ilâçların pahalılığı da ayrıca mücadeleyi 
güçleştirmektedir. 

Burada şu gerçeği de açıklamak bir görev
dir. Bilhassa zararlılarla mücadelede teknik zi
raat teşkilâtının çiftçiye hizmetlerini takdirle 
anmakta ve Sayın Bakanın huuzrlarında onlara 

teşekkür ve takdirlerimi arz etmeyi bir görev 
saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman tahdidi do
layısiyle sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. 
Bir noktaya daha parmak basmadan geçemeye
ceğim. 

Çiftçinin en önemli sorunlarından birisi de 
mahsulün pazarlanması ve değeri fiyatına satıl
masıdır. Birlikler, tarım satış kooperatifleri va-
sıtasiyle Devlet müdahale alımlarının devam et
mesi şarttır. Taban fiyatlarının hem mahsûl id
rakinden önce ve hem de çiftçiyi koruyacak öl
çüde ilânının gerekliliğine işaret etmek isterim. 
1971 yılında taban fiyatları çiftçi aleyhine ilân 
edilmiştir. Pamukta 330 - 350 kuruş civarında 
bir taban fiyat ilân edilmiş, halbuki Dünya pi
yasasına göre bu fiyatlar düşük idi. Bir ay son
ra çiftçinin mahsulü elinden çıktıktan ve tücca
rın eline geçtikten sonra pamuk fiyatlarında bir 
ay içerisinde kiloda 70 - 100 kuruş arasında bir 
fark oldu ve bu fark tüccarın cebine girdi. Çift
çinin bu suretle milyonlarca lira zararına sebe-
bolmuştur. Bu.bakımdan istirhamımız, pamuk 
taban fiyatlarının hem dünya piyasasına uygun 
bir seviyede ilânı ve bunun da istihsalden daha 
önce ilânı gereğini ortaya koymaktadır. 

Devlet müdahale alımları çiftçiyi koruyan en 
iyi ve en tesirli yoldur. Burada bir noktaya da
ha değinmek isterim. Yukarıdan beri ortaya 
koyduğumuz sorunların çareleri yalnız Tarım 
Bakanlığını ilgilendiren konular olmamakla be
raber, biz tarımla uğraşanlar, Tarım Bakanlığı
nın, çiftçinin hakikî sahibi olan bir Bakanlık 
olduğu gerçeğinden hareketle Türk köylüsü ve 
Türk çiftçisinin diğer bakanlıklar nezdinde de 
koruyucusu olduğu kanaatiyle bu bütçede so
runlarımızı ortaya koymaktayız. 

Sayın Tarım Bakanlığının takdir ettiğimiz 
çalışmalarına daha fazla hız vermesi temenni
siyle bütçenin memleketimize ve Türk tarımına 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygiyle selâmla
rımı arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Baaknlığı Bütçesi üzerindeki konuşma

larla durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

A. — TARİH BAKANLIĞI : 

(A/l) O AKİ. HARCAMALARİ 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 593 663 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 38 245 242 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 55 934 332 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 36 077 309 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 12 269 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- ; YATİ KİM Fi AKİ! A A1A LAK 1 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 946 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.00 Yapı tesis ve büyük ona
rım giderleri 29 541 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 39 979 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 4 980 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm. Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33.00 iktisadî transferler 30 593 335 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 3 688 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 20 268 453 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 11 137 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, oylamaların bitimi
ne değin birleşimin devamı hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü
nün bütçesi ile ilgili bölümleri okutuyorum. 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü : 

(A/J) CARİ HARCAMALARİ 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 51 855 612 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 8 261 963 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 455 429 

15.000 Kurum giderleri 4 704 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

663 003 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 8 965 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ YE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 402 703 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 163 875 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 435 375 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
16) (1) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (24 118 274) lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvel-

(1) 480 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so
nun dadı r. 
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de gösterildiği üzere (28 000 000) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (10 577 763) 
lira, ki toplam olarak (62 696 037) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutu
yorum efendim. 

2. — DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

23 460 269 
edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

350 501 

157 503 

16 000 

134 001 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARİ 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 16 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 11 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/:i) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

33.000 İktisadî transferler 10 000 000 
BAŞKAN — 33.000nci' bölümle ilgili bir de

ğişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Devlet Üretme Çiftlikleri 

Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/3) transfer 
harcamaları kısmındaki 33.210'ncu maddesinin 
altına parantez içinde, (Bu ödeneğin 3 milyon 
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lirası Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün Güney - Doğu Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketindeki ortaklık payının aktarılması için 
harcanır.) ifadesinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Karahisar 
Hamdi Hamamcıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz bu önerge
ye katılıyor musunuz? 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesine 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmak
tadırlar. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

33.000'nci bölümü bu değişiklikle birlikte oy
larınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000'ci bölümü okutuyorum. 

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 5 101 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 470 159 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 102 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul buyurduğunuz cetvel-
leriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlilkeri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (62 696 037) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum efendim. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

61.000 Devletçe yönetilen Kurumlar 
hasılatı 24 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 196 037 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 38 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarını
za sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1972 bütçe yılmda elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1972 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulananasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık 
göstermek suretiyle, (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek miktar
larını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
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Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle Tarım 
Bakanlığı ve buna bağlı Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Memleketimize, Türk tarımına ve Tarım 
Bakanlığınım mümtaz şahsiyetlerine hayırlı ol
masını temenni ediyorum. 

Saat 14,30'da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 13,15 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN : Kemal Ziya öztürk. 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli) Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşi timin 3 üncü oturumunu açıyorum. 

B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1972 büt

çesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet burada, 
Grubları ve şahısları adına söz alan sayın 

üyelerin isimlerini okuyorum efendim; 
Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ka

badayı, 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ero-

ğan, 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Çerçel, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa

yın Kabibay. 
Şahısları adına; Sayın Ataman, Sayın Yeni

pmar, Sayın Âkova, Sayın Kangal, Sayın Ocak-
çıoğlu, Sayın Abbas, Sayın Sönmez, Sayın Ars-
lan, Sayın Balan ve Sayın Türkmenoğlu söz al
mışlardır. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın İh
san Kabadayı?. Yok. 

Demokratik Parti Grubu adma Saym Nuri 
Eroğan?. Yok. 

Adalet Partisi Grubu adına Saym Çerçel. 
Buyurunuz efendim. Saat; 14,36 Saym Çerçel. 

A. P. GURUBU ADINA RIZA ÇERÇEL 
(Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Adalet Partisi Meclis Gurubu adma, Ulaş
tırma Bakanlığı 1972 malî yılı bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi arzetmeye çalışacağım. Bu 
vesile ile, Yüce Meclisin saym üyelerini, Ada
let Partisi Meclis Gurubu Adına hürmetle se
lâmlarım. 

Türkiyemizin, sağlam ekonomiye ve güçlü 
millî güvenliğe kavuşmasının önşartlarmdan 
Virisi, iyi çalışan bir ulaştırma sisteminin ku
rulmasıdır. Böyle bir sistemin kurulması ve 
işletilmesi, bütün dünya memleketlerinin ve 
özellikle kalkınma devresi içinde bulunan mil
letlerin büyük önem verdikleri bir konudur. 

Ulaştırma sistemlerinin altyapısı, memle
ketin ihtiyaç duyduğu seviyeye getirilmedik
çe, kalkınmamızda büyük rol oynayacak ana-
ekonomik projelerin verimli uygulanmasını 
sağlamak imkânına erişemeyiz. Kara, deniz ve 
hava sektörlerinde ve haberleşmenin çok yay
gın sahasında, memleket İhtiyacını karşılayacak 
modern bir ulaştırma altyapısını tesis edebil-
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mek, yüksek malumları olduğu Ü2:ro, çok tek- i 
nik ve emniyet emsalleri yüksek olan cihaz ve 
vasıtalardan istifade etmek ve bunları verimli 
bir şekilde kullanacak insangücünü sağlamak
la mümkün olabilir. Bu İse, genellikle kuruluş 
safhasında, millî bütçelere büyük malî külfet
ler yükleyen pahalı bir iştir. 

tşte bu sebeple, ulaştırma sistemlerinin tesi
si ve kurulduktan sonra gereği gibi idame etti
rilmesi ve işletilmesinde, memleket yararına ve 
şartlarına en uygun teknik ve ekonomik metot
ların kullanılması gerekmektedir. Şimdiye ka
dar, esas itibariyle yolcu ve eşyanın coğrafî ha
reketini verimli bir şekilde sağlamayı hedef 
alan ulaştırma sistemlerinin, milletlerin sosyo -
ekonomik hedefleri üzerinde alınan kararlarda 
da büyük rol oynadıkları kabul edilmektedir. 
Bu çok geniş anlamlı kamu hizmetinin, kısaca 
değindiğimiz şu gerçekler ışığı altında, devleti
mizin ihtiyacına uygun olarak gelişmesinde 
şüphesiz en önemli rolü, bu hizmetin icra dalı 
olan Ulaştırma Bakanlığı oynamaktadır, oyna
yacaktır'. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıllar bütçele
rinin yüksek huzurlarınızda yapılan müzakere
lerinde de grubumuz olarak Ulaştırma Bakan
lığı üzerinde hassasiyetle durmamızın nedeni, 
bu bakanlığın bütün diğer icra dalları ve mem
leketin hayatî meseleleri üzerinde oynadığı te
sirli rolden ileri gelmektedir. Bakanlık görev
lerinin ifasında temel meselelerden birisi olan 
organizasyon çalışmalarının büyük bir kısmını 
A. P. Hükümeti zamanında hazırlamış ve bun
lardan Telsiz Kanunu, PTT Kuruluş Kanunu, 
Posta Biriktirme Sandığı Kanunu, Devlet De
miryolları işletmesi Kanunu o devrede Büyük 
Millet Meclisine sunulmuştur. Bakanlık, 1970 -
1971 yılı içerisinde de, evvelce başlamış bulu
nan çalışmalara devam ederek, Ulaştırma Ba
kanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanun, Devlet Denizcilik Akademisi Kurulu 
hakkında Kanun, Türk D;nlzyolları işletmesi 
Kanunu, Van Gölü İşletmesinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarına devri hakkın
daki Kanun gibi önemli tasarılar da, Erim Hü
kümetince Yüce Meclise takdim edilmiş ve Dev
let Limanları İşletmesi kanun tasarısı, Devlet 
Gemi inşa Kurumu kanun tasarısı gibi reorga-
nizasyon tasarılarının da Başbakanlığa sunul

muş olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz. 

Bakanlığın, teşkilât çalışmaları yanında bir 
diğer anaproblemi, merkez ve taşra teşkilatın
daki kalifiye personel noksanlarını tamamla
maktır. Memleketimizin iç ve dış ulaştırma ko
nuları teknik, ekonomik, güvenlik ve hukukî 
veçheleriyle yüksek seviyede bir ihtisas işidir. 
Bu sebeple, memleket içi ve memleket dışı bü
tün faktörleri dikkat-nazarma alarak, Türkiye'
nin ulaştırma politikasının plan ve programla
rını hazırlamak ve onların uygulamasına yön 
verecek bir kuruluşun, personel kadrosunun o 
nispette güçlü ve kifayetli olmasında kesin za
ruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakan
lığının bu temel sorunları ile ilgili iki hususa 
kısaca işaret etmekte fayda görmekteyiz. Bun
lardan birincisi, devlet kesiminin yeniden dü
zenlenmesi konusunda yapılan çalışmalardır. 
Biraz evvel değinmiş olduğum ulaştırma sektö-
tü reorganizasyon tasarılarından çoğunun, bu 
'önemli ve geniş kapsamlı alışmanın neticeye 
varmasına intizar ettiği anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple, aslında çok önemli olan bu ça
lışmalara her türlü ilginin gösterilerek, devlet 
mekanizmasına hakikaten faydalı olacak ana fi
kirler üzerinde karara varılmasını ve uygula
maya geçilmesini temenni ediyoruz. 

ikinci husus; Türkıyenin, Ortak Pazarla 
münasebetlerinin, memleketimizin ulaştırma po
litikası yönünden değerlendirilmesi zorunluğu-
dur. Ortak Pazar topluluğu içinde mevcudolan 
ulaştırma sistemlerinde ve üçüncü memleketler
le yapılan anlaşmalarda, yeni düşünce ve pren
siplerin ortaya çıkacağı ve dolayısıyle, Türkiye-
nin menfaatlerine uygun planların ne olması 
lâzım geleceği hakkında etraflı incelemeler yap
mak gerekli olduğu kanaatindeyiz. Hiç şüphe
siz, bu konuda Türkiyenin daha geniş bir çer
çevede, dünya ile olan ilişkilerinin ve ulaştırma 
sahasında, çok taraflı milletlerarası konvansi
yonlar hükümleri karşısındaki durumunun da 
dikkatle gözönünde tutulması lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyede demiryo
lu nakliyatı sorunu, ulaştırma faaliyetlerimiz 
içindeki önemini korumaya devam etmektedir. 
Memleketimizde bu sahada tek işletici olan ve 
böyle kalmakta devam edecek bulunan Devlet 
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Demiryolları İşletmesinin büyük gövdesi içeri
sinde bulunduğu güçlüklerin tesiri ile arzu edi
len ileri hamleyi yapamamaktadır. 

Devlet Demiryolları îdaresi ortalama 65 bin 
kışlık bir personel kadrosu, büyük bir kısmı ye
nilemeye muhtaç bir şebeke üzerinde daha da 
fazla yıpranmış bir muharrik, müteharrik va
sıta envanteri ile memleketimizin başlıca strate
jik maddelerini bölgelerarasmda taşımaya gay
ret göstermektedir. 

Yolcular için kara nakliyatı ve uçakların, 
eşyalar için kamyon ve petrol boru hattının 
büyük bir rakip olarak önplana çıktığı, özellik
le son 15-20 yıl içerisinde demiryolu nakliya
tının ve dolayısıyle Türkiye Cumhuriyeti Demir
yollarının geçirmekte olduğu sarsıntılar, ciddî 
bir ulaştırma problemi olarak hepimizin dikkat
lerini üzerine çekmektedir. 

Burada bir nokta üzerinde ehemmiyetle 
durmak lâzım geldiği kanaatindeyiz. Demiryol
ları İdaresinin içinde bulunduğu sıkıntıların, 
güçlüklerin bir kısmının idarenin bünyesine ait 
iç nedenlerden, diğer kısmının ise dış tesirler
den meydana geldiğini iyi teşjhis ederek; gider
me çarelerini de buna göre tespit etmek icab-
eder. 

Böylece idarenin yıllık bilançolarında 
1 000 000 000 lirayı bulan büyük zarar ra
kamlarının da doğru olarak izahını yapmak 
mümkün olur. 

_ Demiryolu sektöründe her halde şu üç ko
nunun bir plan ve programa bağlanması zaru
retine inanıyoruz. 

1. — Ulaştırma politikasının bir bölümü ola
rak demiryolu nakliyatının, memleket içinde 
ve memleket dışında diğer ulaştırma nevileri ile 
olan ilişkisi ve yerinin tayin edilmesi, 

2. — Devlet Demiryolları işletmesinin alt 
yapı ve üst yapı olarak gerek klasik malzeme
lerle ve gerkse yeni teknik imkânlarla yenilen
mesi ve modernizasyonu, 

3. — İşletme metodlarmm modern standart
lara ulaştırılması ve mevcut şartlar altında 
yapılması mümkün bünye içi ıslâhata teşebbüs 
olunması, bünye dışı mali külfetlere daha realist 
bir çare bulunmasıdır. 

Birinci konu üzerinde bir politika kararı 
olarak şu alternatiflerden birisini seçmek ve
ya aralarında'memleket yararına uygun bir 
denge sağlamak icabeder. 

| Demiryolundan istifade edebilecek olan yoî-
! cu ve eşyanın bazı kısıtlayıcı tedbirlerle demir-
| yolu nakliyatına kanalize edilmesi veya bunun 

aksine olarak bütün taşıma nevileri arasında 
i serbest rekabet şartlarının tesis edilmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktalara çok 
kısada olsa değinmemizin asıl maksadı, Devle-

| tin ekonomik yapısında önemli bir yeri olan 
I idarenin iyiye doğru gidiş hamlesinde günlük 

tedbirlerden çok ileride, bazı prensiplerin lü
zumuna işaret etmek içindir. 

ıSon bir kaç yıl içinde dizelizasyon ve bazı 
kısımlarda elektrifikasyona gidişti yönünde atı
lan adımlar, vagon ve lokomotif imalatı mak
sadı ile Eskişehir, Sivas ve Adapazarı atelyele-
rinde yapılan yatırımlar, sinyelizasyon ve tele-
kominikasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve ni
hayet çıkarılan bir kanunla demiryolu şebeke
sinin bakımı için Ulaştırma Bakanlığı Bütçe
sine her yıl tahsisat konulması imkânlarının-ki, 
1972 malî yılılnda 447 milyon lira konulmuş 
bulnmaktadır - sağlanması, diğer iki konuda 
yapılmış önemli hamleler olarak zikredilebilir. 

Başlamış bulunan ön gelişmelerin artan bir 
hızla devam ettirilmesini temennni ediyor ve bu 
hususta Hükümetçe alınacak tedbirleri grupu-
muz olarak destekliyeceğimzi arzediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; tarih boyunca ulaş
tırma aracı olarak istifade olunan, Türk tari
hinin ananevi savaş gücü denizcilik ucuz bir 

I taşıma sistemi olarak milletlerin hayatındaki 
önemli rolünü ifaya devam etmektedir. 

Türkiyemizin denizlerle ilişkisi ve kuzey
den güneye uzun kıyı şeridi, deniz ulaştırmasını 
memleketimiz için daima çok çekici yapmıştır. 
ihracat ve ithalâtımızın % 90 nmdan fazla kıs
mı denizyolu ile yapılmaktadır. Bunun tekabül 
ettiği yıllık navlun bedeli ortalama 150 milyon 
dolardır. Türk gemileri ise toplamın mcak % 30 
na kadar bir kısmını taşıyabilmektedir. 

| 1970 yılı dış ticaret açığımız 950 milyon do
lar olduğuna gx>re yabancı gemilere her yıl 

| ödemek mecburiyetinde olduğumuz navlun tu
tarının önemi meydana kendiliğinden çıkmış 

I bulunmaktadır. Deniz ulaştırmasında da demir
yolunda olduğu gibi, yolcu nakliyatı önemini 
kaybetmektedir, özellikle iç hatlarda bu hu-

| susu kendisini hissettiriyor. Fakat Kabotaj 
\ hatlarımızdaki eşya nakliyatı, geniş karayolu 
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rekabetine rağmen küçümsenmiyecek miktarlar
dadır. Son yıllarda ithalât ve ihracaat toplamı 
olarak 11 milyon ton olan açık deniz taşıması 
yanında, kabotaj hatlarımızda yaklaşık olarak 
8 milyon ton eşya, 500 000 ton kereste, 100 000 
baş hayvan taşınmıştır. 

îç ve dış ticaretimizde denizyolu ile yapılan 
taşımaların bugünkü hacminin önümüzdeki 
yıllarda devamlı olarak artacağı beklenmekte
dir. Şu halde, bugün bile Türkiyenin ihtiyaç
larını karşılamada kifayetsiz kalan ticaret filo
muzun noksanları giderilemediği takdirde ile-
riki yıllarda daha da yetersiz kalacağı, ekono
mimize olumsuz etkilerde bulunacağı şüphe 
götürmez bir hakikat olarak karşımıza çıkmak
tadır. 

Diğer tarafttan, dış denizlerde, milletlerara
sı deniz ticaretinde, üçüncü memleketler ara
sında taşıma yapan gemilerin memleketleri için 
büyük bir döviz kaynağı olduğu, ayrıca dünya
nın her köşesinde Devletin bayrağını taşımakla 
manevi bir değer ifade ettiği yüksek malumla
rıdır. 

Deniz Ticaret Filomuzun süratle güçlendi
rilmesi fikri plan ve programlarımızda da yer-
almasma rağmen, Türk denizciliğinde esaslı bir 
hamlenin henüz yapılamamış olduğu da bir 
gerçektir. Planlı devrenin başlarında rakam ola
rak yeter görülen tonajın eskiliği ve yaşlılığı 
gözden kaçmış, memleket içi gemi inşa endüstri
sinin biran evvel kurulması gerekçesiyle uzun sa
yılacak bir müddet dışarıdan gemi satın alınma
mış ve denizciliğimizi asıl kalkındıracak malî ve 
idarî te'dbirler gereği şekilde uygulanamamış, 
kısmen uygulananlar ise yürürlükten kaldırıl
mış ve uzun müddet tekrar uygulamaya konula
mamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plan devresinde daha re
alist ve hamleci tedbirler alınmış ve bu suretle 
memleket içi gemi inşa endüstrisini kurmak 
prensibini zedelenmeden karma bir metod uy
gulanmak suretiyle filonun acil ihtiyacının te
min edilmesi cihetine gidilmiş ve çıkarılan bir 
kararname ile ithal ve ihraç mallarımızın enaz 
% 50 sinin Deniz Ticaret Filomuzla taşınması 
hedef alınmıştır. 

Bunların neticesi olarak, bu devrede bütçe 
imkânlarına göre küçümsenmeyecek yatırımlar 
yapılmıştır. Kamu sektöründe Denizcilik Ban
kasının Oamialtı Tersanesi 60 milyon sarfedile-

rek tevsii olunmuş, tutarı 100 000 000 lira ci
varında olan iki yük gemisi Gölcük ve Oamial
tı tersanelerinde inşa edilmiş ve 10 yük gemisi 
de Polonya ve Yugoslavya'da inşa ettirilerek 
hizmete konulmuş, 1 tanker ve modern bir feri
bot satın alınmıştır. 

Ayrıca, özel sektör de dışarıdan yük gemi
si ve tanker satın alarak servise koymuştur. 
Büyük tonajlı gemilerden ayrı olarak memle
ket içi inşa tezgâhlarımızda kapasitelerine göre 
küçümsenmeyecek miktarda küçük tonajlı ge
miler inşa edilmiş bulunmaktadır. 1972 yılında 
da kamu sektörü için büyük tonajlı gemileri 
kapsayan yeni bir yatırım planlanmış olmasını, 
ayrıca iç denizlerimizde acil ulaştırma ihtiyaç
larını karşılamak için feribot tipi, marmara ti
pi, şehir hatları tipi gibi gemilerin programa ko
nulmasını memnunluk verici olaylar kabul et
mekte, tahakkukunu temenni etmekte ve bu hu
susta alınacak tedbirleri grupumuzca destekliye-
ceğimizi arzetmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, muhterem arkadaşla
rım; tabiatın ve hayatın her safhasında başlıca 
müessir maddeyi teşkil etmiş olan hava ve 
onunla ilgili hadiseler, bilim faaliyetlerinin en 
önemli bir kolunu teşkil etmektedir. Bir madde 
olarak bilimde geniş bir sahaya konu olan ha
va, içinde yapılmasına teşebbüs edilen hareket
lerle bir vasat olarak da yepyeni bir ulaştırma 
sisteminin esasını teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Havacılığın her safhası ile milletler kaderle
rinde oynadığı ve ileride oynayacağı çok önem
li rol münakaşa edilmez bir hakikattir. Hava
cılık faaliyeterinin bir kısmını teşkil eden ha
va ulaştırmasında Dünya havacılığı büyük ve 
hızlı gelişmeler göstermekte ve bütün memle
ketler bu sahada geniş gayretler sarf etmekte
dirler. Hava ulaştırmasına karşı gösterilen bu 
•büyük ilgi tabiî olarak, özellikle milletlerarası 
servislerinde de büyük bir rekabetin doğması
na sebebolmaktadır. 

Hava ulaştırması vasıtaları genel olarak, di
ğer ulaştırma çeşitlerine nazaran daha modern, 
teknik, emniyet emsalleri yüksek, pahalı ve 
kompleks bir mekanizmadır. Bunun neticesi ola
rak milletlerarası rekabet temininde çok güç ve 
pahalı bulunmaktadır. Memleketler bu güçlü
ğü ve pahalılığı yenmede siyasî kombinezonlar
dan, ekonomik tedbirlere, çeşitli milletlerarası 
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anlaşmalardan, infilâk hareketlerine kadar muh
telif yollara başvurmaktadırlar. 

Dünyada siyasî, sosyal ve askerî sahalarda 
işbirliği lüzumunun biraz daha artması, mem
leketlerin bu sahalardaki hareketlerini millî 
hudutları içinden dışarı çıkarmakta ve çok ge
niş coğrafî bölgelere yaymaktadırlar. 

Böylece müşterek bir faaliyet mekanizması
nın gelişmesi, bölgeler, hattâ kıtalararası bir 
hava ulaştırmacılığını zarurî kılmaktadır. İşte 
Milletlerarası sahada Ihava ulaştırmasının asıl 
önemi buradan gelmekte ve mahiyeti icabı ola
rak diğer ulaştırma nevilerine üstünlük sağla
maktadır. 

Hava ulaştırmasının böylesine ehemmiyet 
arz etmesi daima hükümetlerin ilgisini bu ko
nuya çekmiş ve 1 nci Dünya Harbinden sonra 
başlayan iç teşebbüslerden itibaren hükümetle
rin bu ilgi ve himayeleri havacılığın gelişme
sinde büyük rol oynamıştır. Bugün için de du
rum geçmişten farklı değildir. 

Müsaade ederseniz burada bir noktaya bir 
defa daha değinmek lüzumunu hissediyoruz. 

Bir memlekette ulaştırma sistemlerinin mil
lî güvenlik ile ilişkisi çok sıkıdır. Bu sistemle
rin yalnızca ekonomik yönden planlanması, mil
lî güvenlik yönünden her zaman yeterli olma
yabilir. Havacılık sahasında bu ilişki özellikle 
önem kazanmaktadır. Bunun başlıca nedeni, 
herşeyden evvel havacılık kudretinin sivil ve 
askerî sahada bir bütün olarak ifade edilmesi
dir. 

'Son yıllarda uzay ilminde ve uygulamasın
da elde edilen baş döndürücü gelişmeler, hava
cılık kudreti anlayışında yeni fikirler ortaya 
koymuştur. Bugün artık birleşik bir hava ve 
uzay kudretinden söz edilmektedir. Bu mana-
sıyle hava ve uzay kudreti, askerî ve sivil bü
tün hava ve uzay cihaz ve vasıtalarını, endüst
risini, personelini, teknik sistemlerini, araştırma 
ve geliştirme gücünü kapsar. Bu kudret, barış 
zamanında memleketin modern ölçüler içinde 
gelişmesine, refah ve saadetine hizmet ederken; 
savaş zamanında bir milletin savaş yapma gü
cünü tespit edilmiş hedefler üzerinde hava ve 
uzay yoluyla en verimli bir şekilde kullanabil
me iktidarını temsil eder. 

Hava ve uzay gücü, biraz evvel de işaret et
tiğimiz gibi, çok pahalı ve kompleks bir sistem
dir. Bu gücü etkili bir şekilde origanize ve ya

şatmak, millî bütçeler için zor bir problemdir. 
Bu sebeple her memleket kendi bünyesine en 
uygun metodu kullanmak zorundadır. îşte, si
vil ve askerî sektörlerin havacılığa çok yakın 
ilişki kurmaları zarureti, bu manada bir uygu
lamanın tabiî bir neticesidir. 

Bu işbirliği, havacılığımızın ilk faaliyet yıl
larından itibaren çok iyi bir şekilde sağlan
makta, askerî havacılığımız sivil sektöre perso
nel, malzeme ve fizik tesisler ve eğitim olarak 
değerli yardımlar yapagelmiş bulunmaktadır. 
Bunun verimli bir örneğini Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığının 1971 faaliyetlerinde ve 
1972 yılı çalışma programlarında memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. 

Daha evvelki yıllara ait bütçe görüşmelerin
de, Türk Hava Yollarının bütün servislerinde, 
bilet için yapılan müracaattan, seyahatin son 
bitiş anına kadar yolcuya ehil bir hava yolun
da seyahat edildiği intibaı ve güveninin veril
mesi lüzumuna değinmiştik. 

Türk Hava Yollarının geçen yıl yapmış ol
duğu ve halen sürdürdüğü enerjik çalışmalar
la bu yönlerde kendisini yolcuya kabul ettiı'mek 
ve aranılan bir hava yolu haline gelmek gayre
ti içinde bulunmasını önemli bir aşama olarak 
kabul etmekteyiz. 1971 yılında iç hat yolcu ta
şımasında % 32 artış kaydedilerek ilk defa bir 
milyonun üstüne çıkılması, dış hat yolcu taşı
masında ise % 59 artış sağlamak suretiyle 500 
bin rakamına yaklaşılması, bunu ispat etmekte
dir. Ancak, burada gözfinünde tutulması lâzım-
gelen bir husus vardır ki, ona da kısaca işaret 
etmek istiyoruz. 

Hava ulaştırmasının bütün bölümlerinde iler
lemenin beraber sağlanması gerekir. Bu sebep
le Türk Hava Yollarının taşıma gücü ve potan
siyeli arttığı nispetlerde hava meydanları ve si
vil havacılık hizmetlerinin ve sistemlerinin her 
kolunda yeni hamlelerin yapılmasına ihtiyaç 
vardır. Türk Hava Yollarının buigünkü normal 
ihtiyacını karşılamak maksadiyle son bir kaç 
yıl içerisinde yapılan ve 1970 yılı için öngörü
len uçak ve malzeme yatırımları toplamı bir 
milyar lirayı aşmakta, yalnız Yeşilköy Hava 
Meydanının modern standartlara getirilebilmesi 
için bir milyar lirayı aşkın bir yatırım yapıl
makta bulunmaktadır. 
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Bir tek modern savaş uçağının ne kadar 
yüksek para değerinde olduğu malûmlarıdır. 
O halde bu kadar pahalı olan vasıtaları emni
yetli ve verimli olarak kullanabilmek için ha
va meydanlarına, seyrüsefer trafik kontrol-
larma ve telekomünikasyon sistemlerine, huku
kî mevzuata, lisans ve sertifika işlerine ve bu 
hizmetleri yapan personele icabeden önemi ve 
imkânı vermek lâzımdır. 

Havacılık konusunda diğer bir problem, hu
kukî mevzuatın tamamlanması keyfiyetidir. Bu 
ise, herşeyden evvel lüzumlu personel gücünü 
sağlamakla mümkün olabilir. Şimdiye kadar 
Ulaştırma Bakanlığının her vesileyle talebetti-
ği güç, maalesef lâyıkı veçhile verilememiştir. 

Hava ulaştırmasının karakterinde milletler
arası olmak unsurunun hakim olduğunu biraz 
evvel arz etmiştim. Bu sebeple, milletlerarası 
ikili anlaşmaların, çok taraflı anlaşmaların, 
Beynelmilel Sicil Havacılık Teşkilâtı ve Avru
pa Sivil Havacılık Konferansı tavsiye ve stan
dartlarının, IATA (Milletlerarası Hava Nakli
yatı Birliği kararlarının memleketimiz yararla
rı yönünden çok yakından takibedilmesi ve uy
gulanmasını ve Sivil Havacılık Kanunumuzun 
biran evvel çıkarılmasını temenni etmekteyiz. 
Bu vesileyle... 

BAŞKAN — Sayın Çerçel, süreniz dolmuş 
bulunuyor efendim. 

MEHMET RIZA ÇERÇEL (Devamla) — On 
dakikamız daha olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onu da istimal ettiniz efendim. 
MEHMET RIZA ÇERÇEL (Devamla) — O 

halde efendim, haberleşme hakkında bir ma
ruzatımı da tamamlamam hususunda müsaade
nizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Tamamlayınız kısaca efendim, 
lütfen. 

MEHMET RIZA ÇERÇEL (Devamla) — 
Teşekkür ederim efendim. 

Sayın milletvekilleri; 
Havacılığımızdan bahsederken; sırası gel

mişken, Sayın Başkanımızın da müsamahasını 
suiistimal etmeden bir noktaya da kısaca değin
mek suretiyle havacılık kısmını ikmal edece
ğim. 

Yüksek Heyetinizce malûm bulunan bir hu
sustur ki, Türk Hava Kuvvetlerinin teşebbüsüy
le Hava Kuvvetlerimizi Güçlendirme Vakfı ku
rulmuş ve Büyük Meclisin çıkardığı bir kanun-

!

la vakfa önemli gelir sağlayacak kaynaklar te
min olunmuştur. Büyük Meclisin ve Hava Kuv
vetlerimizin bu çok yerinde teşebbüs ve hareke
ti, Türk Havacılığına geçen yıl sağlanmış ve 
yıllar geçtikçe önemi ve faydası daha da arta
cak çok kıymetli bir armağan olmuştur. Ha\\ı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının, Türk Ha
vacılığına teknik sahada olduğu kadar özellik
le Türk Hava Yollarıyle işbirliği yaparak eko
nomik faaliyetlerde de büyük destek olacağını 
ve böylece hem memlekete kıymetli hizmet yap
mak ve hem de Vakfı malî yönden güçlendir
mek imkânı bulacağını ümidediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı hususları, 
Ulaştırma sektörünün geniş oluşu, bünyesinde 
sekiz müesseseyi bulundurması sebebiyle el-
betteki yirmi dakika ve buna ilâveten on daki
kalık bir zamanda belirtmek imkânı olamaya
cağı ve görüşlerimizi tam manasiyle izah ede
meyeceğimizi Yüksek Heyetiniz takdir edecek
tir. Bu bakımdan, bendeniz sözlerimi bağlamak 
üzere, bir anaprensibi de Yüksek Heyetinize arz 
ederek Reisin müsamahasına teşekkür edece
ğim. 

'Çok geniş bir alanı kapsayan ulaştırma faa
liyetleri üzerinde detaylara inmeden, temel so
runlar hakkında görüşlerimizi arz etmeye çalış
mış bulundum. 

Temel sorunlara bir çözüm yolu bulmadan, 
bu çok önemli hizmetlerde arzu ettiğimiz geliş
menin sağlanabilmesi mümkün değildir. Ulaş
tırma sektöründe temel problemleri halletme 
yolunda uzun veya kısa vadeli çalışmalar ya
parken, bu faaliyetlerin değişmez bir vasfını 
unutmamak lâzımdır. Bu da; ulaştırma ve ha-

. berleşme hizmetlerinin her gün, her saat halkla 
karşı karşıya olmaları, onların günlük yaşama
larında büyük rol oynamalarıdır. O halde, gün
lük yaşamamızın içine böylesine girmiş olan 
ulaştırma hizmetlerini, halkımıza sevdirmek, on
ları rahatlatmak için işletmelerimizin en küçük 
imkânlardan, tedbirlerden istifade etmesi, va
tandaşa ilgisini en küçük vesilelerle göstermesi 
gerekir. 

Bir vasıtanın muntazaman temizlendiğini, 
personelinin güler yüzünü ve yardımsever tu
tumunu, bilet satışlarında ve diğer muameleler
de ciddî ve bilhassa haksever düzenini gören 
vatandaş, gözünde temel çözümleri bekleyen 
noksanların çoğunu affedebilir. 
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Muhterem arkadaşlarım; Ulaştırma Bakan
lığı hakkındaki maruzatımı, son zamanlarda Ba
kanlığın ve bilhassa Sayın Bakanın şahsen da 
üzerinde meşgul olduğu birkaç önemli noktayı 
arz ederek ve bu hususlarda grubumuzun ken
disine, hükümete yardımcı olduğunu beyan ede
rek bitirmek istiyorum. 

PTT hizmetlerinde, PTT Genel Müdürlüğü
nün Kanadalılarla ortaklaşa kurduğu teleko
münikasyon sanayiinin Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde bir misli daha genişletilmesi, şehir
lerarası konuşma imkânlarının artırılması ve 
köy telefon irtibatlarının hızla inşası, teleks ve 
şehirlerarası yarı otomatik servislerinin gelişti
rilmesi, 

Devlet Demiryollarında, demiryolu altyapı 
teçhizatının yenilenmesini temin edecek 12 mil
yar liralık tahminî bedelli projenin Dünya Ban
kası kredileriyle realize edilmesi, Demiryolla
rında lokomotif imalâtı sanayiinin hızla gelişti
rilmesi, 

Deniz taşımacılığında, gemi inşa sanayiini 
geliştirmek ve gemi yapımı işine hız vermek, 
mevcut tersaneleri takviye etmek ve yeni ter
sane kurmak, 

Hava ulaştırmasında, işletilmekte olan mey
danların tevsii ve teçhizi, yurt içi ve yurt dışı 
seferlerin geliştirilmesi, uçak bakım üssünün 
tesisine önemle hız verilmesi, 

Karayolu ulaştırmasında, karayolu ulaştır
masını düzene koyacak hazırlanmış bulunan 
kanun tasarılarının Meclise getirilmesi hususun
da, Bakanlığın, biraz evvel saydığım anatemel 
meselelerde, ciddî, enerjik ve faal bir çalışma 
içinde bulunduğunu memnuniyetle müşahede 
etmiş olmakla, yüksek huzurunda bunların 
memleket yararına, en kısa bir zamanda tahak
kukunu temenni etmekteyiz. 

1972 yılı Bütçesinin, bütün Ulaştırma camia
sına, memleketimize hayırlı olmasını temenni 
ederken; Adalet Partisi Meclis Grubu adına 
Yüksek heyetinizi tekrar hürmetle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Kabadayı, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Millî 
Güven Partisi Grubunun görüş ve mütalâaları
nı arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. 

Ulaştırma Bakanlığı, 1939 yılında çıkarılan 
1613 sayılı Kanunla kurulmuş ve ikinci Dünya 
Savaşından sonra da, büyüyen bir gelişme gös
teren hizmetlerini, mevcut hükümlerle yürüte
bilmesi zorlaştığından 1945 yılında da çıkarılan 
4770 sayılı Kanunla Bakanlığın teşkilât ve hiz
met sahaları genişletilmiştir. 

Sivil havacılık alanındaki önemli gelişmeler 
dolayısiyle de, Bakanlık teşkilâtına, 1954 yılın
da sivil havacılık dairesini ilâve etmiştir. 

Plan dönemine geçişte de, ulaştırma ve ha
berleşme hizmetlerindeki hızlı gelişmeler, Ba
kanlık bünyesinde 1968 senesinde planlama bi
riminin kurulmasını, 1971 yılında da haberleş
me dairesinin kurulması hazırlıklarını zorunlu 
kılmıştır. 

Bakanlığın anagörevlerine gelince : 
Ulaştırma ve haberleşme iş ve hizmetlerinin 

teknik, ekonomik, sosyal icaplara ve kamu ya
rarına ve millî güvenlik amaçlarına uygun ku
rulup geliştirilmesini, tamamlayıcı şekilde yü
rütülmesini takip ve murakabe etmek, haberleş
me istek ve ihtiyaçlarını planlamak ve bunlar 
arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. 

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Bakanlıkla 
ilgili PTT, TCDD, Denizcilik Bankası, Deniz
cilik Bankası Deniz Nakliyatı, Hava Yolları Ge
nel Müdürlüklerinin faaliyetlerini özel kanun
ları gereğince gözetmek, denetlemek, düzenle
mek ve uygulamaktır. 

Bakanlık, hizmetlerini tam yürütebilmek 
için bazı bunalımlar içindedir. Bunun nedenleri; 
başta mevzuat yetersizliği ve bazı yapıcı ve iş
letici kuruluşların ayrı ayrı bakanlıklara bağlı 
olması ve herbirinin ayrı ayrı hukukî ve malî 
statüler içerisinde bulunması ve ayrıca, bakan
lık kuruluş altyapılarında örgütleme ve yeterli 
işbirliğinin sağlanamamasıdır. Bu meyanda, li
man ve deniz işleri dairesi vazifesini yürütecek 
kadro ve personelden yoksun bulunmaktadır. 

Deniz Ticaret Filosu ve gemi inşa endüstri
mizin gelişmesi için himaye tedbirlerinin alın
masını ve bu cümleden olarak 100 milyonluk 
gemi inşa kredi fonu ihdasının şart olduğu gö-
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rüş ve kanımıza, Millî Güven Partisi Grubu ola
rak belirtmek isteriz. 

Gemi inşa sanayimizin gelişmesi için Pendik 
Tersanesinin kurulması kararını ve buna baş
lanmasını Millî Güven Partisi Grupu olarak se
vinçle karşılamaktayız. 

thraç ve ithal mallarının büyük bir kısmının 
yabancı bayraklı gemilerle taşınmasını en büyük 
üzüntü kaynağımız olarak zikredilmeye değer 
görmekteyiz. 

Ayrıca, bu yolda büyük ölçüde döviz kaybı
na maruz kaldığımız gerçeği dertlerimizi artı
ran nedenlerdendir. 

Türk Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi 
için yapılan çalışmalar ve teşebbüsleri çok ye
rinde bulmakla beraber, bu hususta geciktiği
mizi ve bu gecikmenin telâfisi için işin sürat-
lendirilmesi gereğini Millî Güven Partisi olarak 
arzulamaktayız. 

İstanbul limanı biran evvel tanzim ve tevsi 
edilmelidir. 

'Gümrük resmî formaliteleri ve kamulaştır
ma işi bu bakanlığın genel hizmetlerini aksatan 

en büyük nedenlerden olduğundan, süratle 
halli gereken konulardan biri olarak kabul et
mekteyiz. 

Kara ulaştırma hizmetlerimiz büyük bir dü
zensizlik içindedir. Bu düzensizlik her sene bü
yük mal, can ve prodüktivite kaybına sebebol-
makta, ekonomimizi de ters yönde etkilemekte
dir. Son defa içişleri Bakanının konuşmasından 
öğrendiğimize göre, yılda 400 milyonluk bir za
rara Türk Milletini soktuğu gerçeği nazarı dik
kate alınırsa, Bakanlık olarak, gerekli tedbirle
rin biran evvel alınması zorunluğunu Yüce 
Meclise bir kere daha duyurmak emelindeyiz. 

Bunun başlıca sebebi, her mevzuda olduğu 
gibi, elimizde düzensizliği ortadan kaldıracak 
teşkilâtın henüz kurulmamış olması ve hizmetle
rin sahipsiz kalmasıdır. 

Ayrıca kara ulaştırma hizmetlerinin Ulaş
tırma Bakanlığı, içişleri Bakanlığı, Devlet Plan
lama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile mahallî idare
ler arasında dağıtılmış olması meseleyi daha da 
çok ağırlaştırmakta, içinden çıkılmaz bir hale 
getirmektedir. 

Türkiye, Karayolları hizmetleri bakımından 
normal işleyen bir diyar olarak seyredilemez 
ve maalesef Batı Bölgesinde, hassaten izmit -
istanbul arası senenin her mevsiminde canla-
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rın kıyılmasına, millî servetlerin heba olması
na sebebolan bir harp meydanı manzarası du
rumundadır. Islahının millî huzur, selâmet ve 
menfaatimiz için en mühim zorunluluk olduğu
nu tekrar tekrar söylemek isterim. 

Karayolu taşımacılığı hizmetlerini düzen
leyebilmemiz için meselenin süratle Ulaştırma 
Bakanlığı bünyesinde toplanmasını ve tevhidi
ni lüzumlu görmekteyiz. Bununla ilgili olarak 
da, Bakanlığın mevcut Karayolları Ulaştırma 
Dairesinin yeterli kadro ve personelle takviyesi 
gerekmektedir. 

Yıllar yılı özlemini çektiğimiz Iran - Türki
ye demiryolu bağlantısının kurulmuş olmasını, 
Bulgaristan - Türkiye arasındaki demiryolu 
bağlantısının da yapılmış bulunmasını sevinçle 
zikreder, yapanların cümlesine Millî Güven 
Partisi Grubu olarak teşekkürlerimizi arz etme
yi bir borç biliriz. 

Ayrıca yaş meyve ve sebze ihracatımızın ta
şınma sorunlarını çözmek üzere bakanlığın ko
ordinatörlüğünde frigorifik kamyon ve taşınma 
hizmetlerinin süratle tanzimi gereğini önemle 
belirtmek isterim. 

Üzüntüyle belirtmek isteriz ki, yaş meyve 
ve sebzecilikte doğal imkânlara sahip olupta, 
bizim kadar da bu doğal imkânlardan faydala
namayan hiçbir millet misal olarak gösterile
mez. Hemen yanımızda Anadolu'nun bir vilâ
yeti büyüklüğünde olan israil yılda 1,5 milyon 
ton narenciye ihraç edip 100 milyonun üstünde 
döviz sağlarken, maalesef biz, şimdi bahsetmiş 
olduğum firigorifik taşıma koordinatörlüğü ya
pılamadığından, yeterince örgüt ve vasıtaya 
sahibolamadığımızdan faydanamıyoruz. Üreti
ci dertli, tüketici dertli. Üretici yetiştirdiğinin 
hakkını alamadığından, tüketici de, çok ucuz 
olan mal kendine pahalı getirildiğinden dertli. 
Haydi bu dertleri Millî Güven Partisi olarak 
hoç görmeye çalışacağız, ama dışarıda pazarı 
olan, satılma kolaylığı bulunan ve memlekete 
çok kolay ve bol döviz getirmesi mümkün olan 
bu kaynağı işletememenin ıstırabı bizim en bü
yük üzüntümüzdür. İsrail 1,5 milyon ton naren
ciye sevk ederken, bizim kapasitemiz onlardan 
çok üstün olduğu halde 500 bin ton sevk etme
miz en büyük acımızdır. 

Yunanistan her sene 100 milyonun üstünde 
dolar sağlıyor, italya 300 milyonun üstünde. 
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İspanya'da, keza bu düzenle örgütü sağladığı T 
için, bu dövizi elde ederken, kalkınma içinde 
bulunan Türkiye'nin bu doğal kaynağı işlete-
memesinden, yapılacak kolay ve basit işleri de 
yapamamasından üzüntü duymaktayız. Parti-
lerüstü olan bu hükümetin meslekten yetişme 
ISayın Bakanı bu koordinatörlüğü biran evvel 
yaparak memlekete hayırlı iş ve hizmetler ge
tirmesini Millî Güven Partisi olarak temenni 
etmekteyiz. 

Sivil Havacılık Dairesi : 
Ulaştırma sektörü içerisinde sivil havacılı

ğın süratle gelişmesi nedeniyle, ihtiyaç ve hiz
metlerimizi çözümleyecek, uygulayacak teşkilât 
ve personel gücünden mahrumdur. Mevcut per
sonel ve mevzuatla da bunun çözümlenmesine 
imkân yoktur. Dün daha Anadoluda entellek-
tüel dahi uçağın yanma varmaktan korkarken, 
binmeye çekinirken, şükürler olsun ki, halkı
mızın pek çoğu bırakalım dış hatları, iç hatlar
da dahi uçakla gidip gelmeyi arzulamaktadır. 
Bu kadar ciddî bir hizmeti yönetecek daire bu 
ciddiyetin ağırlığını taşıyacak, nedenlerini çö
zecek personelden yoksun olduğu için biran ev
vel çözümlenmesinin lüzumunu Grubum olarak 
burada belirtmeye mecburum. I 

Hava meydanlarımız maalesef, bir ikisini is
tisna kılarsak, havacılığın ilk başladığı stan
dartlarda durmaktadır. İnşa edildiğini sevinçle 
duyduk, inşallah Yeşilköy Hava Limanı Dünya
daki emsalleri derecesindeki imkânlara biran 
evvel kavuşur, saha, pist ve elektronik imkân- I 
larm takviyesi de yapılırsa, «Bari bir tanesini 
de biz yaptık» diyecek sevince kavuşmuş olu
ruz. I 

Bunun dışında kalan meydanlarımızın he- I 
men hemen hepsi îkinci Dünya Harbinin ba- I 
şmdaki ölçülere göre yapılmış, bugünkü işlet
meciliğimize kifayet edecek nitelikten, personel
den, teknik imkânlardan yoksundur. Bunların I 
süratle ele alınmasının iktisadî, ticarî ve askerî 
yönden en büyük ihtiyacı olduğunu Millî Gü
ven Partisi olarak da belirtmenin lüzumunu bir I 
kere daha tekrar etmekteyim. I 

| akan ve gelişen yeniliklerine kendimizi uydur
masını bilelim. Az söz edip çok hizmet etmeyi, 
bu terakkileri takibetmeyi millî bir prensip 
haline getirelim. 

Atı alan Üsküdar'ı değil, Ankara önlerine 
geldi. Avrupadaki işçi miktarı 700 bini aştı. 
Bunların sırtından, «yörük sırtından kurban 
keser, ağanın cebinden bahşiş dağıtılır» gibi, 
pek çoğu Yahudi kaynaklı olan şirketler mil
yarlar kazandı. Güçlü hava şirketleri doğdu, 
bizim sırtımızdan yağlar, kaymaklar alındı, hiç 
olmazsa bari ayranını kaybetmiyelim. Hava Yol
ları bünyesinde biran evvel bir «Çartır» şirketi 
kurarak işçimizi yaJbancıya kaçmadan kendi 
kurduğumuz şirketlerle, kendi vasıtalarımızla 
getirme hususunu sağlayarak, kendi paramızın 
kendimizde kalmasını ve kendi dertlerimizin gi
derilmesine merhem olmasını Millî Güven Parti
si olarak Yüce Mecliste tekrar duyurmayı bir 
borç bilmekteyiz. 

Ayrıca, uçaklarımızın miktarı çok azdır. Mev
cutları da çok eksik ve kifayetsizdir. Kredi 
kaynaklarının, şimdi kısaca tablosunu çizdiğim 
nedenlerle, kuvvetlendirümesinin zorunluğunu 
anlatmak isterim. 

Bu bakanlıkla ilgili yeni kanunların Yüce 
Meclise sevkedildiğini memnunlukla duymuş 
bulunmaktayız. Biran evvel Yüce Meclisten çık
masını temenni etmekteyiz. Bu meyanda da 
Karayolları Trafik Kanununun çıkması en bü
yük özlemimiz olacaktır. 

Bu bakanlıkla ilgili hizmetleri ağırlaştıran 
en büyük nedenlerden birisi de gümrük mevzu
atıdır. Bunun da süratle halledilmesi, bakan
lığın iş ve hizmetlerini kolaylıkla yürütecek öl
çülere kavuşturulmasının zorunluğunu bildir
mek isterim. 

Çok ağır ve bu kadar önemli hizmetler gören 
bu bakanlık, artık bugünkü formalite hazretle
rinin katı ve rijit anlayışı içerisinde bırakılma
malı, sözleşmeli personel istihdamına imkân 
verici çareler bulunmalı ve fiilî hizmet zammı
nı mutlaka kabul edilmelidir. Yeni hizme
te alınacak personel için de eldeki düşük 
dereceli personel kadroları verilerek, tor
ba kadrodan personelini tatmin edecek 
onu doyuracak daha büyük, daha zengin 
dereceli kadroların alınma çarelerini yeni 
bakanımızdan hassaten Millî Güven Partisi 
Grubu olarak istemetkeyiz. 

Türk Hava Yolları bünyesinde artık bir 
«Çartır» şirketinin kurulması zamanı geldi ve I 
çoktan geçti. Ne olur; her yerde ve her ijgte I 
arkadan gelen, zorla koşup yetişmeye çalışan I 
millet olmaktan çıkalım... Dünyanın süratle I 
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Ayrıca, bütün dairelerde olduğu gibi, forma

lite ağırlığından personel alabilme güçlüğü bir 
zaptır, cehennemi bir işkencedir. Bunun da 
realize edilmesini, daha kolay, kabili tatbik öl
çülere kavuşturulmasını arzulamaktayız. 

Detvlet Demiryolları ve PTT Tetşkilâtında 
fikren değil daha çoik bedenen çalışan persone
lin yükü çok ağırdır. Bunlara verilen ücret 
ise, maalesef son çıkan 657 sayılı Personel Ka
nununun en az dereceleriyle; 15 -16 nci derece
den başlaması mevcut personeli ıstıraba sevket-
mektedir. Bunlar emsallerine nazaran, diğer sek
tördeki işçilere nazaran, açıktır hesabını, yapınız 
en laz % 50 noksan ücret lalmaktadır. Hiçolmazsa 
bu iki genel müdürlüğe alınacak, ciddî hizmet
lerde çalışan bu iki teşkilâta alınacak persone
lin 12 - 13 ncü dereceden başlaması kolaylıkla
rının sağlanması Bakanlığın görevleri arasında 
olmalıdır. 

PTT Genel Müdürlüğüne gelince: daha evvel 
katma bütçeli bir idare iken, 1953 te çıkarılan 
6145 sayılı Kanunla Kamu İktisadî Teşebbüsü 
haline getirilmiştir. Halkımızın, Anayasa ile 
teminat altına aldığı haberleşme hak ve hürri
yetlerini, memleket içinde ve memleket dışında 
emniyet ve süratle yürütülmesi görevini sağla
yan bu Genel Müdürlük, hizmetlerini 16 başmü
dürlük, 3 telefon başmüdürlüğü, 8 yardımcı 
ünite ile yürütür. 

1971 de 900 PTT merkezi, 1 150 PTT şu
besi, 1 050 acente ve 3 100 iş yeriyle faaliyet
teyken, 1972 yılında iş yeri 3 300'e çıkmış, per
sonel miktarı da 36 800'e yükselmiştir. Serma
yesi ise Devletçe ödenmiş 1 milyar liradır. Fa
kat yurt ihtiyaçlarını, yukarıda kısaca saydı
ğım hizmetlerini yönetecek imkândan, yetenek
ten mahrumdur. 

Şehir içi telefon şebekeleri mutlak ıslah 
ve tevsi edilmelidir. Halen işleyiş tarzı ile, he
pinizin de malumu olduğu gibi, çok sıkıntılı ve 
işkencelidir. Zaman israfına meydan vermekte
dir. Hiç olmazsa büyük sehirletrimizde bu tele
fonların, Avrupadaki benzerlerinde olduğu gibi, 
biran önce otomatik hale getirilmesi özlemi
miz ve emelimizdir. Bu yolda bir teşebbüsün 
de yapılmakta olduğunu memnuniyetle duymuş 
bulunuyoruz, inşallah işkenceler ötesinde, Av-
rupada olduğu gibi, numarayı çevirmek sure
tiyle şehirler arası konuştuğumuz günleri de 
görmek en büyük özlemimizdir. 

1 Telefon şebekelerinin köylere kadar tevsi 
edildiği, gelen - giden arkadaşlardan ve hem
şehrilerden duyduğum sevinçli bir konu olmuş-

jı tur. Genel Müdürlüğe bu hayırlı teşebbüsünden 
dolayı teşekkür ederim Hizmetin, medenî ni
metlerin köye kadar girmiş olduğunu görmek, 
ancak MGP'nin en büyük özlemi olduğu gibi, 
(bir köy çocuğu olarak) köyünden her istediği 

I ile konuşabilmek, köylü için büyük bir velini-
I met olmuştur. Bu hayırlı teşebbüslerinden dola

yı PTT mensuplarını tebrik ve grupum adına 
kendilerine teşekkür ederken, daima iç hizmet
lerimizde bize yakın anlayış ve alâka gösterdik
lerinden dolayı da bu kadirşinaslıklarını, gru
pum adına, Yüce Meclis huzurunda arz etmeyi 
bir borç bilmekteyim. 

I Devlet Demiryolları, 5 sene önce 1040 sayılı 
Kanunla kurulmuş, 1953'de de mülhak bütçeli 

I bir genel müdürlük haline getirilmiş, bilahare 
de 6186 sayılı Kanımla Kamu İktisadî Teşekkü
lü haline ifrağ edilmiştir. 

Halen demiryollarımız fizikî standartları dü
şük yollar üzerinde yetersiz çeken ve çekilen 
vasıtalarla ekonomik olmayan bir işletme hü-

I viyetindedir. 
Bu demiryollarının pek çoğu Balkan Har

binden önce yapılan demiryollarıdır. Çeken ve 
çekilen vagonların pek çoğu da, bizim talebeli
ğimizde bindiğimiz, belki de Balkan Harbinde, 
Harbi Umumîde iş gören vagonlardır. Hem bu 
vagonlara acıyalım, hem de artik günün ihtiyaç-

\ larma göre demiryolları mızı realize etmesini 
i bilelim. 

| Hepimiz, hep beraber çocukluktan geldik. 
Tanrı cümlenize ömür versin!. Çocukluğumuzun 

| en büyük özlemi ve halkımızın (karapanpuru) 
dediği trene binmek ne büyük arzu idi bizler 
için.... 

İ Bugün topyekûn bütün alâkalıların içinde 
bulunduğu demiryollarına karşı alâkasızlığı ve 
ilgisizliği, üzüntü ile belirtmeye mecburum. Bu-

I günün gelişen dünya şartları, havayol
larında ve karayollarındaki artan izdiham, 
kazaların çokluğu, milletleri daha çok demiryo
lu ila iç hizmetlerini görmeye sevk etmiştir. 
Vaktiyle Amerika'da demiryolları sokulurken, 

I şimdi arz ettiğim nedenlerle demiryollarının 
modernise edilmesi, daha emniyet ve süratle iş
lemesini temin, kabul edilmiş ve bu gerekçe-
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ye dayanılarak da yeni güzergâhlar yapılmış; 
her birisi 200 km. ye yaklaşan süratli elektrikli 
trenlerle, lokomotiflerle İşler hale gelmiş ve 
bugünün Batı âleminde demiryolları saatte 200 
km. yi aşan süratiyle, konforuyle, her türlü ih
tiyacı karşılayan imkânlanyle en çok arzu edi
len bir nakil vasıtası haline gelmiştir. 

Türkiye olarak da, artık bu gerçeği görme
ye, dede bergüzarı olan güzergâhları terk ede
rek, şimdi kısaca ölçülerini vaz'ettiğim Batı öl
çülerinde demiryolu işletmeciliğine gitmeye 
mecburuz ve bunun zorunluluğu ortadadır. 

Ne garip anlayıştır ki, - bunu burada söyle
meye mecburum - karayollarına gelmiş - geçmiş 
hükümetler yeterinin üstünde çok önsm ve 
ehemmiyet verirken, Hazineyi karayolları adı
na boşaltırken, bir yönüyle de kendine bağlı 
bulunan Devlet Demiryallarını sanki karayolla
rı lehine mahkûm etmiş, ele almamıştır. Ona de
vede - kulak kabilinden ödenek vermiş, az ilgi 
göstermiştir. Evet, personel çok, güzergâh eski... 
Bu çoklukla zarar edecekti ama, karayollarının 
böylece Demiryolları aleyhine hesapsız gelişme
si ve ciddî bir planlamaya dayanıp dengeli ol
mayışı da, Karayollarının lüzumlu yerlerde ver
gilenmemesi, Demiryollarının maalesef bugün 
içinde bulunduğu ve kısaca tablosunu çizdiğim 
ıstıraplı sonuca varmasına vesile olmuştur. 

Bu yüzdendir ki, Demiryollarımız açık verir 
ve büyük meblağlara varan zararı öder. Bu du
rumdan kurtarılması için modern bir işletme 
hüviyetine kavuşturulmasını M. G. P. olarak ar
zulamaktayız. 

1972 - 1982 arasında yapılması zorunlu olan, 
1972'de Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemine İsa
bet eden 110 milyon dolarlık dış finansmanın, 
Dünya Bankası ile yapılan anlaşmasının sürat-
lendirilmeslni ve iç finansman kaynağının da 
yaratılmasını arzu etmekteyiz. 

1980 yılma kadar artık buharlı işletmeye 
son vermeli ve kesin olarak dizele geçilmelidir. 
izmit ve istanbul arasındaki 55 km. lik kısmın 
da elektrikli işletmeye geçmekte olduğunu 
memnunlukla kaydettiğimizi, bu ilk 55 km. nin 
diğer demiryollarına maya olmasını ve onların 
da bu ölçülere kavuşturulması temennimizi de 
bildirmek isterim. 

Denizcilik Bankası 1952 yılında kurulmuş
tur. Bankanın 500 milyon nominal sermayesi 
1971'de 1,5 milyara çıkarılmıştır. 

Bu sermayenin 1 012 352 lirası ödenmiş ise 
de, maalesef büyük kısmı nakit dışı varlıklara 
bağlanmıştır, işletme için mutlak efektife İhti
yaç vardır. 

Türkiye üç tarafı 4 bin kilometrelik sahil 
şeridi ile çevrili bir memleket olduğu halde, iç 
ve dış hatlarda çalışmakta olan denizyolları 
vasıtaları, çoğunluğu ile eski ve fazla masrafla 
iş gören, rantabilitesini kaybetmiş gemilerle do
ludur. Bunların peyderpey filodan çıkarılarak 
satışlarının yapılması ve filonun yaş bakımın
dan eskiye nazaran daha müsait bir hale geti
rilmekte oluşu, grubumuzca memnunlukla kar
şılanmaktadır. Ayrıca, Birinci ve İkinci Plan 
dönemlerinde filonun takviye edilmesi de yerin
de bir harekettir. 

Ancak, deniz ticaretimizin ve turizmimizin 
gelişmesi için gerek şehir hatları ve gerekse dış 
hatlar için alınan ve yapılan bu gemi miktarı
nın yeterli olmadığını da belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Milletçe artık denizciliğimizin önemini kav

ramaya ve bunun heyecanını tüm millete verme
ye mecburuz. Bir Donanma Güçlendirme Vakfı 
kurulmuştur. Burada bunu şükranla anarken, 
deniz ticaretimizle ilgili ticaret filomuzun da 
aynı gayelere yönelen ve halka mal edilen bir 
heyecana götürülmesi lüzumunu belirtmek iste
rim. 

Koskoca, güneş batmaz ingiliz İmparatorlu
ğu, vaktiyle sadece harb gücü, donanma gücü 
ile değil, bunun yanısıra ticaret filoları güçlü 
olduğu için yüceldi. Osmanlı imparatorluğu 
Anadolu'ya bağlı iken ve sadece onun sınırları 
içinde bağlı kaldığı müddetçe bir yüce güç de
ğildi, Avrupa'da ve üç kıtada hatırı sayılan 
devlet değildi. Tâki Osmanlı imparatorluğu de
nizlere açılmasını bildi, harb gücünün, donan
manın yanında deniz ticaret fillosunu güçlen
dirdi ve üç kıtaya hakim olan, Fransa'yı ken
di vilâyeti sayan Yüce Osmanlı imiparatbrluğu 
Ibayle kuruldu. Dünyada, bizim kadar deniıs 
olanaklarına sahübolıup da bunu işletemeyen 
tek memleket var&a o da Türkiye'dir. 

ıM. G. P. olarak üızlünıfcülerimiz&en birisi de, 
maalesef demlokratik rejime girdiğimiz günden 
Ibujgfcne kadar denizciliğe önem vermeyişimiz-
dir. Tek parti devrinde de verilmedi, çok 
partili devirde de verilemedi. Ve öylesine ve-
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rilemedi ki, hiçbir zaman siyasî partilerin bün
yesine daihi denizcilik nedenlerini, sorunlarını; 
ıçözebilecek yeterli ve ehliyetli elemanlar alı
namadı ve hâlâ alınacak vaziyette değildir. 

ıDenizîcilik ve deniz ticaretini, Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı bir teşekkül olarak işlet-
ımektense, en azından bir bakanlık haline if
rağı mümkün olmasa dahi, bir deniz müsteşar
lığı şeklinde bunun yüceltilmesi M. G. P.Gru. 
Ibunun arzusudur. 

İHâlâ, içinde bulunduğumuz şartlar altın
da, yaptığımız istihbarat odur ki, buıglün dalhi 
Planlamanın bünyesinde bu denizcilik sorun
larını çözebilecek yeterli ve ehliyetli elamanlar 
yoktur. 

(Bugün, en zengin ve yüce milletler daihi 
deniz işletmelciliğini vs ticaretini ayrı sta
tüde ciddî himaye prensiplerine bağlarken 
maalesef biz, buna yeterince %i göstermemi'-
Işiz. Bu yüzdendir ki? sayıları zaten a« olan 
armatörlerimizin saihneden çekilmekte olduğu
nu, Ibu vesile ile, duyurmak isteriz. 

!Bu arada öylesine ihmale uğramış ki, bir 
deniz ticaret odamızın dahi kurulmamış ol
ması, 'bu işletmemin ne kadar ihmale uğradı
ğını isipatlayan en büyük delildir. 

Kamu sektöründe denizcilik işletmelerinin 
kadrio kuruluşları, gelişmiş yabancı kuruluş
larla tam tezat halindedir. Kadroları kabarık, 
öylesine kalbarık ki, fayda yerine, yönetimi 
aksatan, işi müspet yürütmeyen bir engel teş
kil etmiştir. Hiç olmazsa Batıdaki emsalleri 
misillû bu personel işinin realize edilmesi 
ızorunluğunu bu vesile ile duyurmak isteriz. 

Ve yine en büyük üzüntü içinde bulundu
ğumuz dertlerden birisi de, maalesef Deniz -
İş Kanunu ve Toplu iSÖzleşme Kanununu bazı 
etkenlerle Ibünyemiae uymayan şekilde çıkar
mış olmamtızdır. Bu bir gerçektir. Denizce yö
neten ve yönetilen vardır. Yöneten zabitan-
dır. Yönetilen mürettslbattır. Bunları öylesine 
ihatalı almışız ki, yöneten ve yönetilen, zalbitan 
ve mürettebatı, her ikisini aynı potaya koya
rak mürettebat sendikalarını sözleşmede yetkili 
kılmış ve ziâibitanı da zorlamalarla bunun 
içine sokmuşuz, Türk Ticaret Deniz Filosunda 
kamu sektörün'deki millî ıstıraplar, millî üzün
tüler buradan doğmaktadır, beyler. 

Teknoloji askerliğin en çok etkilediği ve 
terakki ettirdiği bir meslektir. Ama tekno
loji askerliği ne kadar terakki ettirirse ettir
sin bilesiniz ki, harbin değişmez ve değişme
yecek gücü insandır. Asker ocağında da bu 
glüçlü varlığın hedefine varabilmesi için, tek
nolojiden evvel, en başta, neferinden subayı
na varıncaya kadar arada sevgi ve saygının, 
otorite nizamının yaşaması zaruridir. 

Deniz araçlarının cümlesi, ticaret gemileri
nin hepsi birer güzel garnizon, birer güzel 
kışla mesabesindedir. Bana diyebilir misiniz 
ki siz, sön yıllarda Türk Ticaret Filosunda, 
Türk gemilerinde disiplin vardır? Yoktur ar
kadaşlar. Bunu M. G. P. Grubu olarak üzüntü 
ile belirtmeye mecburuz. 

işte, yalnlz sendika tatbikatları, yeterince 
elemanların bulunmayışı, sözleşmeyi yapan ki
şiler içinde bundan anlayan varlıkların bu-
lunmayaşmı Türk Deniz Ticareti içerisindeki hu
zursuzluğu doğurmuştur, öylesine dloğurmuiş-
tur ki, ben vazigeçtim maddî zararlardan, 
millî kırıklık ve üzüntü, M. G. P. Grubunun 
en büyük ıstır abıdır.. 

Çok ödür dilerim, Türk Deniz Ticaret Fi
losu bir kere kaçakçılık mevzuunda dünyada 
meşhur olmuştur. Grub olarak, Hükümetten, 
ısaym Bakandan, ilgililerden artık bizim 
millî haysiyetimizi bu derece kırmamaları yo
lunda, disiplinin sağlanması yönünden, Türk'ün 
sanma lâyık hizmetlerin yapılması yönünde 
(gerekli tedlbirlerin alınmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — 1 dakikanız kaldı Sayın Ka
badayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — İkinci 
hakkımızı da kullanacağım. 

BAŞKAN — Onu da kullandınız efendim. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — De

nizyollarına ait bir ticaret gemisi durur, mo
tor yanaşır; ne aldığı - verdiği foelli değil, çö
zemezsiniz. Her şeye, herkese rest çeker, 
anarşinin kaynağı olur. Silâh ve mermiden 
vazşgeçtik, narkotik malzeme 'götürür. Böylesi
ne alâkasız işleyen, böylesine millî varlığımızı 
üzüntülere sevkeden bir işletme taısavvur ede
miyorum. 

Alarm ediyoruz M. G. P. 'olarak; deniz ti
caretinin üzerinde durunuiz, ticaret gemileri
nin cümlesini bu ölçüler içinde realize etme
nizi istirham ediyoruz. 
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Ve maalesef, memleketimizde gemi yapıl
sın ama, birden bire dılştan gemi ithali de 
ızararlı olmuiştur. içte gemi maliyetinin pa
halı oluşu, armatörlerin gemi yaptırmaması
na sebebolmuş, navlun rekabetine giremediğin
den birçok kıymetli denizcilerimizin de dışarı 
kaçmasına vesile olmuiştur. Buna biran ev
vel çare bulunmalı, planmada yapılan hata
lar ıslâh edilmeli, dışarıya gütmekte olan ge
micilerimizi vatana bağlayıcı tedbirler alın
malı, dflş memleketlerle navlun rekabetleri bi
ran evvel sağlamlaştırılmaliidır. 

Ne talihsiz neticedir ki bu Genel Müdür
lükte, jgerek kendi bünyesinde, gerek diğer 
nloktalarda sık sık eleman tâyin edilmesi ve 
bu elemanların) da meslekten olmayılşı iki sene 
veya iki ayda bir genel müdür tâyini, bu dert
leri artıran nedenlerden olmuştur, inşallah 
gelecek yıl bütçesinde bu yönden gelen dert
lerin kılsmen söndüğünü, dumanlarının ke
sildiğini, yüzümün güldüğünü görmek isterim, 
Cümlenizle beraber. 

(Konuşmalarımın sonuna yaklaşıyorum. 
Türk Havayolları Genel Müdürlüğü. 
Yurdumuzda ilk hava ulaştırması 1933 yı

lında faaliyete geçmiş olup, meydan ve uçak 
işletmeciliği de 1055 yılında ayrılarak 6323 
sayılı Kanunla Türk Havayolları Genel Mü
dürlüğü haline gelmiştir,, 

Türk Havayollarının 2 973 çeşitli personeli 
vardır. Kuruluşunda 60 milyon olan sermayesi 
de 1968 yılında 2O0 milyona çıkarılmıştır. 
(1972' yılında satmalmması kararlaştırılan 4 
jet uçağının 120 milyon olan tutarının ortaklık 
imkânları ile karşılanması mümkün olmadığına 
göre, nakil t imkânlarının çoğaltılması ve ser
mayesinin 900 miilyion olması bir zarurettir. 

Türk Havayollarının 19 uçağı vardır; üçü 
kiralıktır. Bulgun gelişmekte olan havayolu 
lan ihtiyacımızı karşılamaktan, tamamiyle 
uzaktır. Süratle bu nedenlerin çözülmesi gere
ğine inanmaktayız. Hele, deminde bahsettiğim 
gibi, Avrupa'da bulunan işçilerimizin yarım 
milyonu geçmesinden sonra. 

Türk Havayolları, elindeki uçakların pek 
çoğunu 1974 yılından itibaren yenilemek zo
runda olduğuna göre, tedbirlerinin bugünden 
alınmasını ve havayolları meydanlarımiBin da 
süratle İslahını, bünyede aksak işleyen hiz-
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metlerin düzeltilmesini, terminal hizmetlerinin 
ve halkın dillerinde destan olan ıstıraplarının 
giderilmesini, personelle halk münasebetlerin. 
de nahoş olan lolayların önlenmesini temenni 
ederken; (bu yıl bütçesinin başta memlekete, 
Sonra Ulaştırma Bakanlığına ve tekmil teşki
lât mensuplarına hayırlı olmasını temenni 
ederken, Yüce Meclisi ve Bakanlık erkânını 
grubum adına hürmet ve sevgilerimle selâm
larım efendim. (M. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Teşekkür ederim, sağolun, 
sağolun. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Nuri 
Eroğan, buyurun. Saat 15.48 efendim. 

D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Yüksek malûmları olduğu üzere, tenkit ke
limesi, biri lügatin aldığı «değerlendirme», di
ğeri halk arasında kullanılan «kötüleme» ol
mak üzere, iki anlama gelmektedir. 

Bir hizmetin sahası ne kadar geniş olur, or
taya konulan eser ne kadar çok kimseye hita-
bederse, o kadar çok tenkide, noksan tarafları 
belirtilen, bir kelime ile «kötüleme» manasına 
gelen tenkide maruz kalır. 

Alâkası olsun olmasın, hemen herkes sanki 
o işin salahiyetlisi imiş gibi konuşur ve eserde 
tutulacak taraf bırakmaz. 

işte, Ulaştırma Bakanlığı da, böyle hizmet 
ve faaliyet sahasının genişliği sebebiyle, pek 
çok meselede bu manada tenkide uğramaktadır. 
Oysa, bu Bakanlığa bağlı kuruluşlarda, birinci 
plan dönemi sonu ile, ikinci plan dönemi ba
şında ciddî çalışmalar olmuş, bazılarında bu 
çalışmaların semeresi hemen alınmış, bazıların
da da çalışmanın icabı daha sonraki yıllara 
kalmıştır. 

Bu cümleden olarak, alınan genç gemilerle 
deniz nakliyatı, rakiplerine karşı avantajlı 
duruma geçmiş, Türk Hava Yolları, alınan 
ve kiralanan uçaklarda zarar safhasını aşmış, 
PTT hizmetleri geniş ölçüde vatan sathına ya
yılmış, kurulan bilâhara tevsiine geçilen tele
fon fabrikası ile ihtiyaç karşılanma seviyesine 
gelinmiş, son derece zor malî durumuna rağ
men, Devlet Demiryolları elektrifikasyona ge
çilmiş, vagon ve lokomotif imalinde ihraç te
şebbüsleri görülmüş, Devlet Hava meydanla
rında süratle artan hava trafiğini karşılama 
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gayretleri yanında, yabancı uçaklara yapılan 
hizmetlerin karşılığı alınarak, yeni bir döviz 
kaynağı yaratılmış ve nihayet dedikodulara 
son verilerek Pendik Tersanesinin gerçekleşme
si safhasına girilmiştir. 

Hemen ve üzülerek ifade edelim ki, sonra 
nasıl oldu ise oldu, bu tempo yavaşladı. 

Biz, tenkidi bu duraklama safhasından ev
velki hummalı faaliyet devresini takdir eden 
lügattaki manasıyle, yani değerlendirme ma
nasını alıyor, Mecliste grubu olan muhalif 
parti olarak, çalışmalar müspet olduğu ölçüde 
takdir ve teşyi etmekten zevk duyuyoruz. Mü
talâalarımızın bu açıdan değerlendirilmesini 
rica edeceğiz. 

Konuşmamızda bası hususlara, sual şeklin
de temas edeceğiz. Bu tarzı seçmedeki maksa
dımız, sorumluları meselelere daha dikkatle 
eğilmelerini temindir. Biz, o inançtayız ki, bir 
meselenin halli ancak ona birinin sahip 
hakikaten -sahip çıkması ila mümkündür. 

Sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı, toplum hayatının en 

zarurî hizmetlerinden olan ulaştırma ve haber
leşme hizmetlerini gören ve ehemmiyeti sebe
biyle, kalkınma planında önsafta yer alan, 
dev bir Bakanlıktır. Birçok memlekette ayrı 
birer bakanlık olan hizmetleri bünyesinde top
lamıştır. Bu sebepledir İd, bu tâbiri kullandım. 
Bakanlığa bağlı kuruluşlar, statüleri itibariyle 
anonim ortaklık, iktisadî Devlet Teşekkülü 
veya katma bütçeli umum müdürlük olarak 
şekillenmişler ve kendi kanunlarının çerçevesi 
içinde, umum müdür ve idare meclisi âzaları
nın tâyini dışında, her türlü tayin, terfi, nakil 
ve yatırımları, kendi idare meclislerinin kanalı 
ile gerçekleştirmektedirler 

Böyle olunca da, Bakanlığın asıl görevi 
olan; yönetim, denetim ve planlama, bir keli
me ile koordinatörlük görevi, zorlaşmakta
dır. Bakanın şahsiyetinin kuvvetli olması ha
linde yürütülebilen bu görevin kanunlaşmasını 
sağlayacak, aynı zamanda pek çok meseleyi de 
halledecek teşkilât kanununun biran evvel çı
karılmasında görülüyor ki, zaruret vardır. 

Aksi hal, bugünkü dağınık durumun deva
mı». memleket ekonomisine geniş ölçüde zarar 
vermektedir. Bunu bir misalle açıklayalım. 

Bu kuruluşların her birinde çok sayıda işçi 
çalışmaktadır ve yaptıkları ayrı toplu sözleş
melerle ücret dengesi bozulmaktadır. 1968 yı
lında kurulan ve bir ölçüde bu sözleşmeleri ni-
zamlayacağı ümidedilen Türk Taşıt İşverenle
ri Sendikası, maalesef umum müdürlüklerce 
bir kenara itilmiştir. Ücret dengesinin bozulma
sının ekonomimize tesiri, zannederim ki, izah
tan varestedir. 

Bir başka nokta; ulaştırma camiasındaki 
personelin ücretleri arasında bir dengesizlik 
meydana getirmesi sebebiyle, işçi - memur ayı
rımı da, çalışmaları ve dolayısiyle iş randıma
nını geniş ölçüde etkilemektedir. 

En hususları sağlam esaslara bağlayacağını 
ümidettiğimiz teşkilât kanunu, ayrıca göreV 
dağınıklığa sdbe-bolan Bayındırlık Bakanlığı 
ile olan münasebetleri düzenleyecek ve Hükü
met politikası yönünden lüzumlu ve bilhassa 
yatırımların koordinasyonu zaruretiyle, 1968 
yılında Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan, 
planlama ve koordinasyon grubunu hem tak
viye edecek, hem de kanunîleştirecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 

şüphe yok ki kamuoyunu geniş ölçüde ilgilen
diren husus, bazı kuruluşların zararlarıdır. 
Her kuruluşu ayrı ayrı ele aldığımızda, du
rumlarına bu yönden de bakacağımız tabiî ol
makla beraber, Devlet Demiryollarının gülünç 
olan tarifesi bir yana, yöneticilerin şikâyetle
rinin tarife düşüklüğünde toplandığı, zamla 
bunun giderilebileceği noktasında birleştiğine 
şüphe yok. Bu kolay bir yoldur. Tıpkı Maliye 
Bakanlığının, diğer bakanlıkların taleplerini 
karşılamak için, yeni vergiler getirme yolunu 
tutması gibi. Bu yol, vatandaşı rahatsız eden, 
onun nazarında Devleti sevimsiz kılan, sakim 
bir yoldur. 

Biz ise, zoru seçen, hizmeti vatandaş için 
şikâyet konusu olmayacak imkân ve kaynak
lar yaratmak suretiyle ve iyi bir şekilde göre
bilen kimseye yönetici diyoruz. Açıkça ifade 
edelim ki; D. P. olarak, memleket realitelerini 
dikkate almayan, bütün bir ailenin geçimini 
tek bir şahsın çalışmasına bağlı tutan bir sis
temin hâkim olduğunu hesaba katmadan, fi
lan ülkede vergiler şu seviyededir, falan mem
lekette bu hizmetler şu tarife ile görülmekte-
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dir, şeklindeki mukayeselere sığınıp, zam yo
luna giden görüşün karşısındayız. 

Şimdi Bakanlığın bünyesindeki kuruluşlara 
geçiyorum. 

Devlet Demiryolları: 
Bit tkisadî Devlet Teşekkülü olan bu kuru

luşun asıl görevi, insan ve yük taşımak sure
tiyle, amme hizmeti görmektir. Hemen söy
leyelim ki, bu görevini son derece güç şartlar 
altında yapmaktadır. Yolcu taşımada büyük 
avantajlara sahip karayolu taşımacılığı ile bu
günkü hal ve şartlar devam ettiği müddetçe, 
rekabeti mümkün değildir. Yük taşımada, ge
rek Millî Savunma, gerek memleket ekonomisin
de büyük görevi olan bu idarenin elindeki 
8 000 - 8 500 kilometrelik demiryolunun 3 500 -
4 000 kilometrelik kısmının altyapısı eskimiş
tir. Bugünkü malî imkânlarıyle süratle bir yeni
lemeye gitmesi mümkün değildir. Bu hal ise, 
yakıt israfı yaratmakta, sürati düşürmekte ve 
tabiî gelir artırıcı faktör olan sefer adedinde 
fazlalık teminini imkânsız kılmaktadır. 

Oysa, zararın azalması -dikkat buyurur
larsa, kârlı olabilmesi demiyorum, çünkü bi
liyorum ki dünyanın pek çok ülkesinde bu hiz
met, zararına görülmektedir- sürat ve emni
yetin artması ile mümkündür. Bu da ancak 
altyapı ıslahı ve ondan sonra cer vasıtalarının 
değiştirilmesi ile sağlanabilir. 

Verimli olmayan işletme usullerinin değiş
tirilmesi, buharlı cer sisteminden, elektrikli ve 
mazotlu 'sisteme geçilmesi şarttır. Başlanmış 
olan bu çalışmalar, daha sıkı bir tempo ile de
vam ettirilmelidir. Bu nasıl mümkün olabilir? 

1. Mevzuat yenilenmesi, 
2. Malî imkân sağlanması. 
Bilir misiniz ki, Devlet Demiryollarında 

hâlâ Cumhuriyetten önceki nizamnameler yü
rürlüktedir. Bunların nasıl zorluklar yarattı
ğını izaha lüzum görmüyorum. 

Malî imkâna gelince; söz buraya gelmişken, 
hemen bütün iktisadî Devlet Teşekkülleri veya 
Devletle ilişkisi bulunan kuruluşlarda gördü
ğümüz ve garip bulduğumuz bir hususa temas 
etmekten kendimizi alamayacağız. 

Bütçenin tetkikinden anlaşılacağı üzere, 
Devlet Demiryollarının zararı 1 milyarı aşma 
seviyesinde iken, yol yapımı giderleri Bakan
lık bütçesine aktarılmış, bu suretle açık, 748 
milyonda tutulmuştur. Ciddî bir tabir olma-
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makla beraber, maalesef kullanmak mecburi
yetindeyim ki, bu bir aldatmacadır. Böyle 
yapmakla ne temin olunmuştur? Devlet büt
çesinden bir yük mü kaldırılmıştır? Bu konu
yu biraz işleyelim. 

Karabük Demir - Çelik Fabrikalarının demir 
cevheri, Devlet Demiryolları tarafından 1965 
yılına kadar 11,5 kuruşa nakledilirken, bu ta
rihten sonra 14 kuruşa çıkarılmıştır. Oysa ma
liyet 27,5 kuruştur. Bu, -ucuz demeye dilim 
varmıyor - gülünç nakliye ücretine rağmen, 
Sanayi Bakanlığı demire rahatça zam yapabil
mektedir ve Demir - Çelik işletmesi yıl sonun
da, şu kadar kâr ettim, diyebilmektedir. 

Türkiye Kömür işletmeleri, Şeker Şirketi 
aynı durumdadır. Yani maliyetin çok altında 
bir nakliye ücreti ödemektedirler. Pancar 7 
kuruş, küsbe 3,5 kuruştan nakledilmektedir. 
Bu müesseler, ucuz nakliye sayesinde temin et
tikleri kârla öğünmekte ve bazan yüzme havu
zu yaptırma gibi lükse giderken, Devlet De
miryolları, trenlerinde bozulan bir musluğu ye
nilemede, güçlük çekmektedir. 

Bu kuruluşlar aynı Devletin kuruluşlarıdır. 
Kârlar ve zararlar aynı Maliye Hazinesinde 
toplanmaktadır. Birini kârlı kılarken, diğeri
ni kedini yenileme imkânından mahrum edecek 
bir hale düşürmenin mânasını anlamak müm
kün değildir. Bu sakim düşünceye bir başka 
misal vererek bu bahsi kapayalım ve tekrar 
kaynak konusuna dönelim. 

Birtakım hizmetlere ait mevzuat tetkik olun
duğunda görülecektir ki, filan falan mal ve 
malzeme gümrük resminden muaf tutulmuştur. 
Bundan maksadın o. hizmetin ucuza maledilme-
sidir. Gerçek böyle midir? Bu muafiyetler 
gümrük gelirinde ve binaenaleyh Devlet bütçesi 
gelirler hanesinde birtakım boşluklar yaratmak
ta ve bunları karşılamak için Maliye başka yol
larla vatandaşın cebine el uzatmaktadır. Tabiî 
bu da çok defa o hizmetle hiç alâkası olmayan 
vatandaşlar için ayrı ve yeni bir külfet olmakta
dır. 

Gümrük resminden muafiyet, nakliyede im
tiyazlı tarifelere rağmen mal veya hizmete is
tediğin zaman ve istediğin nispette zam yap, 
sonunda şu kadar kâr ettim diye öğün. Bu 
olur şey değildir. Devlet tamdır ve bütündür. 
Anladığımız kadariyle asıl reorganizasyon ko
nusu budur. 
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Şimdi tekrar verimli olma ve kaynak konu
suna gelelim. 

Demiryollarında süratle elektrifikasyona, 
buharlı lokomatifleri bırakarak dizelizasyona 
geçilmelidir. Bu suretle maliye düşecek ve 
masraflarda vukua gelecek azalma diğer teşeb
büsler için bir kaynak olacaktır. Ayrıca, bu 
değişme sonunda kömür, sanayie yöneltilecek 
ve iktisadî gelişmemiz de süratlenecektir. 

ikinci bir kaynak da şudur: Bugün Süveyş 
kapalıdır, görünüşe göre uzun bir süre daha 
kapalı kalacaktır, iran ve Pakistan'ın ihtiyaç
ları Rusya üzerinden gitmektedir. Gerek Ümit 
Burnunu dolaşma, gerek Rusya üzerinden geç
me yerine Türkiye'nin transit nakliyatına el
verişli hale getirilmesi, Suriye ve Irak'a gide
cek malların Devlet Demiryolları ile transit 
taşınması zannederim ki, ciddiye alınacak bir 
kaynaktır. 

Şark komşularımızın denizyolu ve demiryo
luyla gelecek ithal mallarının sevk ve dağılı
mında iskenderun limanının beynelmilel bir 
transit merkezi olması hususundaki çalışmala
rın ne safhada olduğunu bilmek isteriz. Böyle 
bir çalışma yoksa, Demiryolları için mühim 
bir gelir kaynağı olacağına inandığımız bu gö
rüşün faydalı olacağını söylemek isteriz. 

Eskişehir fabrikalarında dizel lokomotif ima
li hususunda Fransızlarla yapılan anlaşma ne 
olmuştur? Bundan dört yıl evvel başlanmış 
imalâttan ancak birkaç lokomotifin piyasaya 
çıktığı, binaenaleyh bu işin ağır gittiği söylen
mektedir. Böyle ise, sebebi nedir? 

Amerika'dan lokomotif alınacağı doğru mu
dur? Böyle ise, buna neden lüzum görülmüş
tür? Memleketteki imalâtın yavaşlamasıyle bu 
teşebbüsün alâkası var mıdır? Amerika'dan 
böyle bir mubayaa yapılırsa, içeride büyük 
ümitlerle girişilmiş teşebbüsün yaşamasının 
mümkün olacağıma inanıyor musunuz? 

Pakistan'a vagon satacaktık, iki sene ev
vel teslimi lâzımgelen vagonlardan ne kadarı 
teslim edilmiştir? Türkiye'de kullanılması 
mümkün olmayan ve Doğu Pakistan için ısmar
lanan vagonların, P akistan'm bölümünden 
sonraki durumları ne olmuştur? Devlet Demir
yollarının ihtiyacını karşılamak için kurulmuş 
olan Afyon'daki beton travers fabrikası ima
lâtı traversler yerine başka kaynaklardan bun
ların temin edilmesine sebep nedir? Bu yüzden 

buradaki kapasitenin düşürülmesi ve 80 işçi
nin Sivas'a nakledilmesi yerine, yerlerinde tu
tularak fabrikaaHi kapasitesini artırmak, bu 
suretle büyük ihtiyaç olan yol yenilemede sü
ratli tempoya girmek doğru olmaz mı? Beton 
tranvers imali rantabl değilse milyonlar sar-
fıyle vücuda getirilmiş olan fabrikanın kapan
ması yerine, yapılacak ufak tadillerle de kara
yolları için lüzumlu kenar taşı veya Toprak - Su 
için lüzumlu kanalet, büz ve karo imali yoluna 
gidilemez mi? Bu suretle bu işe eli yatkın 80 
işçinin muhafazasında fayda görmüyor musu
nuz? 

Haydarpaşa - Arifiye arası ve Ankara ban
liyösünün elektriklenmesi ne safhadadır? 

Bu işletme hakkında son sözlerimiz şu ola
caktır : 

Zararı anlıyoruz, sebeplerini görüyoruz, fa
kat tren iç hizmetlerindeki lâubaliliği ve pisli
ği anlamıyoruz. 

Bu arada Sivilingrat - Pehlivanköy hattını 
ele alıp, bu suretle memlekete ısenede 50 mil
yon lira kazandıranlara şükranı bir vazife bil
diğimizi ifade ederim, işte zararı önlemek su
retiyle gelir sağlamaya bir misal. 

PTT hizmetlerine gelince: 
Haberleşme vasıta ve imkânlarını emniyet 

ve süratle sağlamak göreviyle yükümlü bu ik
tisadî Devlet Teşekkülünün bir asrı aşan bir 
mazisi var. Bilhassa son yıllarda posta hizmet
lerini vatandaşın ayağına götüren takdire şa
yan bir gayreti var, ama şu zamlar neden? 

Devlet Demiryolları banliyöde 80 kiloluk 
bir adamı bavuluyla, sebetiyle 75 kuruşa taşır
ken, 20 gramlık bir mektubu şehir içinde 100 
kuruşa taşımakta ölçü var mı? 

Oldukça kuvvetli bir malî bünyeye sahip 
bu kuruluşun zamlar yerine yeni kaynaklar 
arama ve yaratma yoluna gitmesi daha sevin
dirici olmaz mıydı? 

Vergi reformu adı altında vatandaşa yük
lenen ağır vergiler yanında haberleşme hizmet
lerine yapılan zamlar bardağı taşıran son dam
la olmuştur. Bu zamlar yerine büyük çapta 
tasarruf toplayacak «Posta Biriktirme Sandı
ğının» tesisi yoluna gidilseydi yatırımlar için 
hem sağlam bir kaynak temin edilmiş, hem de 
vatandaş için hafife alınmayacak bir külfet ge
tirilmemiş olurdu. 
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Ayrıca, pek çok Garp memleketinde büyük 
finanasman kaynağı olan ve bizde de çok kere 
ele alman posta ve seyahat çeki sistemini geliş
tirme "çareleri aransa ve zorlansaydı daya iyi 
olmaz mıydı? 

idarenin Ümraniye 'deki modern elektrik 
fabrikası yanında kurduğu manyetolu telefon 
ve telefon tesis malzemesi imalât fabrikasının 
durumu ne merkezdedir? Bu fabrikanın tam 
kapasiteyle ne zaman çalışacağım öğrenmek is
teriz. 

1972 yılı sonunda muhtelif şehirlerde 250 000 
abone devrelendirilmesi planlanmıştı. Bu tem
ponun artan ihtiyacı karşılayamıyacağı kanı
sındayız. Bu görüşe katılınmıyorsa, ne gibi 
tedbirler düşünülüyor. 

Hatırladığımıza göre, Amerika'da yapılan 
bir imza merasimi ile Türkiye peyklerle muha
bere konusuna dahil olmuş, Planlama da bu iş 
için bütçede 10 milyon liralık bir fasıl açılma
sını öngörmüştü. Pakistan, iran, Kuveyt, Yu
nanistan ve bütün Şimalî Afrika ülkeleri bu 
istasyonlarını , kurmuşlardır. Bizde de bu hu
susta bir gelişmeyi tespit edemedik. Bu husus
ta bilgi verirlerse memnun olacağız. 

Pul basımındaki titizlik ve zerafeti, İzmir, 
istanbul ve Eskişehir'de PTT radyolinklerinden 
yararlanılarak televizyon yayımı yapılması hu
susundaki hizmetlerini memnunlukla karşıladı
ğımızı belirtmek isteriz. Ancak, TRT ile rad
yolink istasyonları için anlaşma yapılırken bi
rinin gittiği yere diğerinin gitmeme hususun
da gerekli titizliğin gösterilmesi lüzumuna da 
işaret etmek isteriz. 

Bu arada yaygın olan birkaç şikâyet kı
saca temastan sonra başka bir konuya geçece
ğiz. 

Şikâyetler: 
Yurt dışındaki işçilerin ailelerine gönder

dikleri paraların zamanında sahiplerine ulaş
madığı, 

Aradığımızda meşgul çıkan numara ile ko
nuşulmadığı halde konuşulmuş gibi veya başka 
sebeplerden telefon faturalarının kabarık gel
diği, 

Bu husus, idarelerin zamları kâfi görmü-
yormuş gibi bir kaynağı çalıştırıyor hissini ver
diğini parantez içinde söyleyelim. 

Hususiyle telefon santrallarındaki vazifeli
lerin, yorgunluğunun tevlidettiği öfkeyi müş
terilerden çıkarmak istemesi, 

Nihayet, istanbul'daki telefonlardan konuş
maları âdeta imkânsız kılan keşmekeş.. 

Denizcilik Bankasına gelince: 
Sermayesinin çoğunun Devlete aidolduğu 

bir anonim ortaklıktır. Amme hizmeti gayesi 
galibolan bir kuruluştur. Başta Türk ve ya
bancı sularda yolcu ve yük taşımak olmak üze
re bankacılık hizmetleri yanında lokanta ve 
kaplıca işletmeye kadar varan çeşitli alanlarda 
faaliyetleri vardır. 500 milyon lira olan ser
mayesi geçen sene 1 milyar lira artırılmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
gerek Komisyonda, gerekse Umumî Heyetler
de şikâyetlerin çoğu bu kuruluş üzerinde top
lanmaktadır. Her sene bilançosunu zararla 
kapadığından, personel fazlalığından gemiler
de kaçakçılık yapıldığından, acenteliklerin ka
yırmalar yüzünden yetersiz ellere verildiğinden 
yakınılmaktadır. 

İdareciler zarara sebebolarak, her kuruluş
ta olduğu gibi, maliyetin toplu sözleşmeler ve 
Devlet Memurları Kanunu yüzünden arttığını, 
tarifelerin ise bunun altında olduğunu öne sür
mekte; yatırımların ise, sermaye azlığından 
dolayı gerçekleşemediğinden şikâyet etmekte
dirler. 

1381 sayılı Kanunla bu son şikâyetin berta
raf edilmiş olduğunun kabul edilmiş olacağını 
ümidediyoruz. 

Personel fazlalığı husundaki şikâyete de 
-bir dereceye kadar haklı olan- pek çok va
tandaşa iş temini gibi sosyal bir hizmetin ifa 
edildiği şeklinde cevap verilmektedir. 

Ümit ederiz ki, Sayın Bakan tekrarlanan 
bu soruları kendi üslûpları ile cevaplarlar. 

Şimdi bir başka konuya geçiyor ve memle
ket için ciddî telâkki ettiğim bazı istifhamla
rın çözülmesini istiyorum. 

Üç tarafı denizle çevrilmiş ve bir gün bü
yük bir deniz filosuna sahibolması mukadder 
Türkiye'nin ciddî bir ihtiyacı olan tersanenin 
yapımı hususunda yerin tesbitindeki dedikodu
lar cesaretli bir kararla durdurularak Japon
larla anlaşmaya varılmıştı. Altyapı tesisleri için 
50 milyonluk bir harcamanın da yapıldığı bu 
inşaat hangi safhadadır? Bu 50 milyon lira 
toprağa gömülüp kaldı mı? 
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Atina'da Yunanlılarla müzakerelerde iken 
bu müzakereler kestirilerek Japonların Türki
ye'ye getirilmesi için sarf edilen gayretler boşa 
mı gitmiştir? Oysa, yabancı tersaneler 1977 
yılına kadar çalışmalarını dolduracak sipariş
ler almışlardır. Biran evvel tersanenin biti
rilmesiyle büyük faydalar sağlanacaktır. 
Bu tersane yanında dünyanın en meşhur dört 

firmasından Burmaister, Vein, MAN, FiAT, 
iSÜLZER'den en büyüğü olan İsviçre'nin SÜL-
ZER firmasıyle yapılan bir anlaşma ile Türki
ye'de yapılacak, bütün gemilerin ihtiyacını 
karşılayacak, hattâ ihraç bile edilebilecek ge
mi motor fabrikası ne safhadadır. 

Malûm olduğu üzere gemi sanayii 36 yan 
sanayi ile birlikte yürür. En mühimini, şüphe 
yok ki, geminin canı olan motorudur. Rakip 
diğer üç firmanın topunun bir misli satış ya
pan ıSÜLZER, elli küsur yere sadece lisans 
vermekle yetinmişken, Türkiye'ye bizzat gelip 
fabrika kurmayı kabul etmesi imkânının el
den kaçırılması söz konusu mudur? 

Bu Umum Müdürlük hakkında sözler imi bi
tirirken öteden beri tekrarlanan ve oratik gör
düğüm bazı tasarruf tedbirlerini tekrarlamaktan 
kendimi alamayacağım. 

Banka için bir büyük yük olan, Bütçe Kar
ma Komisyonunda Sayın Kodamanoğlu'nun kul
landığı". tabiriyle, «Suiistimali pervasızlık haline 
getiren kaplıcaların» elden çıkarılması lâzımdır. 

Zararda olan GI MA'nm ortaklığından çekil
mek gerekir. 

Mevcut toplama yerine sadece para bozma 
işine yarayan Boğaz iskelelerindeki banka şube
lerinin kapatılarak buraların taliplerine kiraya 
verilmesi suretiyle hem zararı azaltmak, hem de 
kazanç getirmek gibi ikili bir iş yapılmış ola
caktır. 

Deniz Nakliyat TAO : 
1965 yılında 110 milyon lira sermaye ile ku

rulan, 1381 sayılı Kanunla geçen yıl sermayesi 
500 milyon liraya çıkarılan iç ve dış hatlarda 
her türlü yük ve hayvan nakletmek üzere kurul
muş bir anonim ortaklıktır. 

Birinci Beş Yıllık Plan dönemi sonunda ve 
ikinci Beş Yıllık Plan dönemi başında gösterilen 
büyük gayretle yaşlan 1,5-2 arasında Polonya' 
dan 4, Yugoslavya'dan 6 gemi alınmak suretiy
le büyük ölçüde güçlendirilmiş olan Türk Tica-

| ret Filosu da maalesef istenen randımanı verme-
j mekte ve bir türlü ciddî bir kârlılık durumuna 

geçememektedir. 
Evet, son bilançosunu 10 milyon lira kârla 

kapamıştır. Bunda kur farkının, yani doların 
9 liradan 15 liraya yükselmesinin dahlini bir ya
na bırakalım, bugün Türkiye'de bir tek gemi sa
hibi olan armatör senede bu kadar kazanmakta
dır. Dünyanın en büyük armatörü mevkiinde 
olan Deniz Nakliyat Umum Müdürlüğünün 3339 
sayılı Kanunun temin ettiği gümrük muafiyeti, 
Türkiye'ye yapılacak ithalât ve ihracatın Türk 
bandıralı gemilerle yapılmasını öngören karar
namenin sağladığı avantaja rağmen böyle az 
bir kârda kalmasını gönül kabul edemiyor. 

Lüzumlu yatırımlar yapılmış, gepgeııç bir filo 
elde, kanunlarla ve kararnamelerle lüzumlu im
kânlar sağlanmış. Eksik olan husus nedir? 

Yeni e-übre fabrikaları kurulmaktadır, isken
derun üçüncü Demir - Çelik Fabrikası inşa halin
dedir. Bunların cevheri hangi gemilerle nakle-

I dilecektir? Bu hususta bir hazırlık mevcut mu
dur? 

Bugün petrol nakli için yabancı tankerlere 
ödenen meblâğ nedir? Türkiye'nin halen 7,5 
milyon tonluk bir petrole i htiyacı vardır. Bu 
miktar 1975 yılında 10,5 milyon ton, 1980 yılın-

[ da 19 milyon tona yükselecektir. Kendi rezerv
lerimizle bunun ancak 2,5 milyon tonluk kısmını 
karşılayabilmekteyiz. Yeni kuyular bulunmadı-

j ğı takdirde bu miktarın azalması ihtimali bir 
yana, 1975 yılında dışarıdan 6 milyon, 1980 yı
lında ise 15 milyon ton petrol ithal edeceğiz de
mektir. Bunların nakli için bir tanker filosu ku
rulması düşünülüyor mu? 

Süveyş Kanalı kapalı olduğuna göre, Ümit 
Burnu'nu dolaşacak gemilerin küçük tonajlı ol
ması halinde, rantabl olmayacağı aşikâr olduğu
na göre, burada işletilmek üzere satmalına veya 
inşa yoluyle temin edilecek gemilerde bu husus 
dikkate alınmakta mıdır? 

Denizcilik Bankası ile Deniz Nakliyatın bir
leştirileceği hakkında bir rivayet dolaşmakta-

. dn*. Doğru ise buna sebep, kârlı olan kargo iş-
letmeciliğiyle, yolcu işletmeciliğini birleştirerek 
Denizcilik Bankasının zararını azaltmak isteği 

I midir? Bunun kendimizi aldatmaktan başka bir 
I işe yarayacağına inanabilir miyiz? 
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Havayolları : 
Her türlü hava nakliyatım yapmakla görev

li bir anonim ortaklıktır. Devamlı bir gelişme ha
linde; ancak ciddî çalışma mahsulü bir gelişme 
programına ihtiyaç var. Hususiyle, yurt dışın
daki işçilerin yurda gelip gitmeleri bu gelişme
de büyük yardımcı olmaktadır. Her ne kadar 
bir kısmı 9 liralık doların 15 liraya yükselme
sinden meydana gelmişse de, sağlanan 20 milyon 
liralık kâr, zarar eden müesseseler yanında içi
mize biraz rahatlık vermektedir. Birçok yaban
cı memleket için son derece makbul olan yaş 
sebze ve meyvalarımızın uçakla nakli hususun
da bir teşebbüs bahis konusu mudur? israil'in 
çiçek naklini uçakla yaptığını gözden uzak tut
mamak lâzımdır, öteden beri tekrarlanan ve 
yaygın olan şikâyetleri dikkate alınır ümidiyle 
bir defa daha tekrarlayarak bu bahse de son 
vermek istiyorum: Uçaklar zamanında - fevka
lâde halleri kabul etmekle beraber - kalkmamak-
tadır. Belki de haberleşmedeki kusur yüzünden 
iç hatlarda bazan pek çok boş yer olduğu halde, 
yer olmadığı cevabı verilmektedir. Belki de 
adam kayırma yüzünden, dış temsilciliklerdeki 
vazifeliler şikâyet konusu olmaktadır. Hava Yol
larının sefer yapmadığı yerlerde acentelikler 
kurulmasının manasını anlamak oldukça güçtür. 

Hava Meydanları işletmesi : 
Katma bütçeli bir Umum Müdürlük olup 

1956 yılında kurulmuştur. Durumu ve görevle
ri bazı hususiyetler arz etmektedir. Memleketi
mizdeki meydan işletmeciliği, Türk semaların
daki hava trafiği ve telekominikasyon hizmetle
rinin milletlerarası ve yurt istek ve ihtiyaçları
na göre yürütme görevi bu Genel Müdürlüğe 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Saym Eroğan. 
NURİ EROĞAN (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkan. 
Süratle gelişen havacılık karşısında, memle

ketimizin mevkiinin önemi dolayısiyle, yabancı 
uçakların konma ve kullanma hizmetleri bakı
mından bu Genel Müdürlüğün müstesna bir öne
mi vardır. 

Bilançosunu her yıl ve artan bir tempo ile 
müspet olarak kapamaktadır. 

Yeşilköy Hava Meydanının önemli bir ge
lir ve hizmet kaynağı olduğu düşüncesiyle ve 
rakip yabancı meydanlar karşısında bir zaru
ret olan tevsi projesi 250 milyon lira sarfiyle 

gerçekleştirilmiştir. Ancak, bir iddiaya göre 
iniş ve kalkış bakımından uçuş emniyeti olmadı
ğından Devlet Hava Meydanları Umum Müdür
lüğü teslim almamakta, Bayındırlık Bakanlığı 
da işin bittiği iddiasında bulunmaktadır. Bu 
doğru ise, sarf edilen bu paranın daha uzunca 
bir müddet âtıl kalmasına rıza gösteriliyor mu? 

Hava trafiği her gün artmaktadır. Yeşilköy 
Hava Limanına inen yolcuların yekûnu yılda 2 
milyonu bulmaktadır. Bu miktar yolcu, eski 
Türk Hava Yolları binasından gidip gelmekte
dir. Bu bina ise 500 bin yolcu esasına göre ya
pılmıştır. Önümüzdeki senelerde 400 kişilik 747 
jumbo jetler bu meydana inip - kalkacaktır. Bu 
binaların, bu ihtiyaca cevap vereceğine inanı
yor musunuz? İç ve dış hat yolcularının aynı bi
nada oluşları, rahatlık isteyen turistleri ürküt
mez mi? Her akşam 18,30 - 20,00 arası Alman
ya'dan 180 kişilik üç tane 707 Boeing, tarifeli 
seferlerden de 100 ilâ 110 kişi getiren üç tane 
DO - 9 gelmekte, böylece bir saat içinde aşağı -
yukarı 1 000 - 1 500 kişi meydanda toplan
maktadır ; yaz aylarında bu daha da artabilecek
ti,'. 

Meydanda bütün bu işleri görebilecek yeni 
bir binaya ihtiyaç vardır, işittiğimize göre beş 
sene evvel yapılmış projeler bir kenara bırakı
larak yeni projeler ihalesine gidiliyormuş ve 
1980 yılında ikmal olunacakmış. Yeni projeye 
neden lüzum görülmüştür, 1980 senesine kadar 
bu keşmekeşin devamına müsaade olunacak mı
dır? Yeşilköy'de bu zorluk durur ve millî men
faat acele tedbir beklerken, Çiğli Hava Meyda
nından 1,5 saat ötede Muğla'da bir meydan in
şaatına geçmekte nasıl bir mantık ve fayda gö
rürsünüz? Nihayet, Yeşilköy'de yabancı yolcu
lar için ayrı, işçilerimiz için ayrı binaların olma
sının daha faydalı olacağı fikrine katılır mısı
nız? 

Bütçenin memleketimize hayırlı olmasını te
menni eder, Demokratik Parti Grubu adına Yü
ce Meclisi saygıvle selâmlarım. (D. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Orhan Kabibay, buyurunuz efen
dim. Saat : 16,23. 

C. H. P. GRUBU ADINA ORHAN KABİ-
BAY (istanbul) — Ulaştırma Bakanlığı 1972 
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malî yılı bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz et
meden evvel Cumhuriyet Halk Partisi adına 
Yüce Meclisi saygıyle selâmlarım. 

Ulaştırma Bakanlığının anagörevi; Türki
ye'de ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerini sos-
yo - ekonomik ve memleketimizin güvenliği esas
larına göre tespit etmek, planlamasını yapmak, 
kurup, işletmek ve koordinasyonunu sağlamak
tır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında can 
ve mal emniyetini sağlayıcı tedbirler almak, ya
bancı ülkelerin ulaştırma, haberleşme sistemleri 
ile ülkemiz yararına işbirliğini ve koordinasyo
nunu gerçekleştirmektir. 

Bu görevin yerine getirilmesinde yüksek va
zife duygusu ve içtenlik ile çağımızın koşulları
na uygun bilimsel ve teknolojik kapasite ve an
layış başta gelen faktörlerdir. 

Son çeyrek asırda teknolojik gelişme, tari
hin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı ol
muştur. Bu gelişme her sektörde olduğundan 
ileri bir ölçüde ulaştırma ve haberleşme alanla
rında kendini göstermiştir. Artık insanların kü
çük coğrafya parçalarında devamlı yaşama ge
leneği ortadan kalkmış, kütleler ülkeler sınırla
rını aşan yer değiştirmelere başlamışlardır. Yurt 
içi hareketler de şimdiye kadar görülmemiş bir 
kesafete ulaşmıştır. Uzay çağma girmiş insanlık, 
yakın gelecekte daha ileri merhalelere ulaşacak
tır. 

Toplumların sosyo - ekonomik ve güvenlik 
potansiyelleri ulaştırma ve haberleşme imkân
ları ile sıkısıkıya orantılıdır. Bugünkü dünya
mızda nerede güçlü ve uygar bir toplum varsa, 
o toplumun yaşadığı ülkede ulaştırma ve haber
leşme sistemleri en ileri biçimdedir, 

Ekonominin ve kültürün gelişmesi, ulaştır
ma ve haberleşme olanaklarına bağlı olduğu ka
dar, savunma gücünün sağlanmasında da ula
şım ve haberleşme başrolü oynar. Orduların 
stratejik ve taktik alanda manevra ve ikmal 
kabiliyetleri ulaşım imkânları ile kısıtlı veya 
geniştir. 

Ulaştırma Bakanlığı, çeyrek asırdan daha 
fazla bir zaman evvel tespit edilmiş mevzuat ile 
idare edilmektedir. Nerede 1940 larm koşulları, 
nerede 1972 lerin koşulları?. Tarihin en hızlı 
gelişmesi bu periyotta olmuş, fakat biz bu geliş
meyi yeter ölçüde izleyemediğimizi bugünkü 
imkânlarımızı görmekle anlamaktayız, 
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Ulaştırma Bakanlığını teşkil eden bütün üni

teler; memleketimizde tüm üretim ve tüketim 
mal ve araçlarını üreten, işleten, ticaretini ya
pan unsurların ve bunlardan başka, toplumun 
tüm sektörlerinde, her türlü hizmet ve faaliyet
lerin maliyet hesaplarında önemli yer alan ha
reket, faaliyet hizmetleri gerçekleştirmeye çalı
şan örgütlerdir. Bu bakımdan Bakanlık, dolay
lı olarak memleket ekonomisine önemli ölçüde 
etken olan bir fonksiyon icra eder. 

Bugünkü duruma baktığımızda, bu örgütle
rin önemli bir kısmı çağ dışı kalmış halde gö
zükmektedirler. Her yıl eleştiriler, iyi olma te
mennileri, ümitleri, yaptırılan etütler, bazan ba
şarı iddialarından söz edilmiştir, fakat gelişme 
gerçekleşememiştir. Bu noktada sözlerimi te-
yidedecek belgesel tanık olarak, ikinci Beş Yıl
lık Planda taşıma sektörü için kulanılan ifade
leri aynen tekrarlıyorum. 

«ikinci Beş Yıllık Plan dönemine girerken 
taşıma sektörünün genel durumu az farkla Bi
rinci Plan döneminin başındaki yapıyı muhafa
za etmektedir. Mevcut sistem, etken bir ekono
mik yapıya ulaştırılamamış olmasına rağmen, 
taşıma imkânları bakımından diğer sektörlerin 
bugünkü talebini karşılayabilecek güce sahip
tir. Taşıma hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili fa
aliyetler çok çeşitli kişi ve kuruluşlar eliyle yü
rütülmekte, tek elden koordinasyon sağlanama
maktadır. işletmeci ve yapımcı kuruluşlar dü-
zenlenememiştir. 

Karayolu taşımacılığı özellikle yük taşıma
sında bir düzensizlik içerisindedir, Aşırı reka
bet, taşıma ücretlerinin normalin çok altına 
'düşmesine ve dolayısiyle aşırı yükleme yapılma
sına yol açmakladır. Tapma talebi yüksek bir 
hızla denizyolu ve demiryolundan karayoluna 
'kaymaktadır. 

öte yandan, karayolunu kullananların yol ve 
bakım masraflarına yeterince katılmaması, bu 
eğilimi hızlandırmaktadır.» 

Görülüyor ki, Birinci Beş Yıllık Plan döne
minde ulaştırma sektöründe plânın öngördüğü 
tedbirler uygıılanimamış, gerekli düzenlemeler 
yapılmamış ve plandaki parasal ve fizikî yatı
rım hedeflerine ulaşılmamıştır. Bıöylece Birinci 
Beş Yıllık Plan döneminde ulaştırma sektörü, 
pek az değişikliklerle Birinci Plan döneTnindeki 
dıınoiiınıı muhafaza etmiş ve beş yıl ziyan olup 
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gitmiştü'. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını 
da olumsuz yönden etkilemiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde acaba ge
çen beş yıllık ağır tecrübeden yararlanmak im
kânı hasıl olmuş mudur? Şimdi onu da görelim: 

1972 programının ulaştırma ile ilgili bölü
münden bazı paragrafları aynen arz ediyorum. 

«Ulaştırma sektörünün ekonomiye daha çok 
katkıda bulunmayışının ananedenleri vardır. 
Her alt sistemin benzer koşullar altında reka
bet etmesi olanağı henüz sağlanamamıştır. Sis
temi kullananların özellikle karayollarında 
amortisman, bakım ve idame masraflarını kar
şılayacak ölçüde yapım ve bakım harcamalarına 
katılmaları gerçekleştirilememiştir. Kesimde 
modernizasyon, işletme, idare, organizasyon, 
planlama ve araştırma konularını da kapsaya
cak şekilde ele alınamamıştır. 

öte yandan, işletmeci kuruluşlara değişik 
yükümlülükler getiren ve çağdaş ulaştırmacılık 
ilkelerine uymayan kanunların varlığı, yetenek
li personel sayısının azlığı, finansman kaynakla
rının çok sınırlı olması nedeniyle gereken yatı
rımların zamanında yapılmayışı da kesimi olum
suz yönde etkileyen ananedenler arasındadır.» 

Programdan bir bölümü daha izleyelim : 
«1967, 1968, 1969, 1970 ve 1971 yılları prog

ramlarında önemli bir tedbir olarak öngörülen 
Ulaştırma Bakanlığının daha güçlü, Türkiye'
nin ulaştırma sorunlarına hâkim, uygulama po
litikasını saptayan, konu ile ilgili, araş tırmalan 
yapan ve sistemler arasındaki koordinasyonu 
sağlayan bir Bakanlık haline getirilmesi hususu 
gerçekleştirilememiştir. 

İkinci Beş Yıllık Planda belirtilen sorunlar, 
plan döneminin ilk üç yılında olduğu gibi 1971 
yılında da varlıklarını devam ettirmişleridir. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, içinde bulunduğu
muz 1972 yılında da devam edeceklerdir. 8 yıl
dır .hedefler bir bir tespit edilmiş olduğu halde 
başarılı olamamanın izahını yapmak çok güçtür. 
Başarısızlığı sadece ödenek yokluğuna, yatırım 
eksikliğine bağlamak da yeter bir mazeret sayı
lamaz. . 

O halde şimdi gerçek mânada bir atılımın 
hızla hazırlıkları yapılmalıdır. Sistemlerde 
mümkün olan en küçük maliyetle vs güvenlik 
içerisinde ulaşımın karşılanabilmesi için Bakan
lığın modernizasyonu ve reorganizasyonu sade
ce teknik düzeyde düşünülmemeli, aynı zaman

da yönetim, işletme, teşkilât, araştırma, geliş
tirme, planlama ile beraber rasyonel bir perso
nel rejimi de dikka'te alınmalıdır. 

Devletin uzun vadeli bir ulaştırma planı ve 
politikası tespit edilmelidir. Bu politikanın tes
pitinde; nüfus artışı, nüfusun merkezlere akışı, 
geleceğin merkezleri, sanayi ve ticaret bölgele
ri, bölgeler ulaşım ağları ve bunların uluslar
arası ulaşım ağları ile irtibatlanînası anaesaslar 
olmalıdır. Bunda partizan tercihlerin ıstkanliği 
olmamalıdır. Politikanın tespitinden sonra mo
dernizasyon ve reorganizasyon planlaması ya
pılmalı ve uygulamaya geçilmelidir. 

iSayın milletvekilleri, tarihte Anadolu, Asya 
Avrupa ulaşım arteri olmuştur. Fakat bu fonk
siyonunu modern ulaşım sistemlerinin kuruluşu 
sırasında kaybetmiş görünüyor. Anaulaşım ar
terleri bölgeye dolaylı ve dolaysız imkânlar ge
tirir. Yapacağımız gayretler sonucu Anadolu-
muza ulaşım \bakimindan bu karakteri verebilir
sek, ülkemizin sosyo - ekonomik ve kültürel po
tansiyeline önemli bir katkıda bulunmuş olu
ruz. 

Bakanlığın ıgünün koşullarına uygun bir bi
çime girebilmesi için gerekli kanunların büyük 
bir kısmı Yüce Parlamentoya gelmiş bulunu
yor. Fakat hayatî önemde kabul ettiğimiz bazı 
kanun tasarıları henüz hazırlanmamış veya Par
lamentoya intikal ettirilmemiştir. Bunlar da; 
kara ulaştırmasını düzenleyen kanun tasarısı, 
Trafik Genel Müdürlüğü Kanun tasarısı ve tra
fik düzenlemesini tanzim eden kanun tasarısı
dır. 

Karayolu ulaşımı, tüm ulaşım kapasitemizin 
önemli bir kısmını kaplar, ülkemizin kara ula
şımı bugüne kadar tam anlamı ile düzensiz, mer
kezî kontrol ve denetimden mahrum kalmıştır. 
Bu anlaşılmaz tutumun sonucu olağanüstü can 
ve mal kayıpları olmakta, yollar tahribe uğra
maktadır. Böylece büyük çapta millî serveti
miz ziyan olmaktadır. Demiryollarının, deniz
yollarının ve hava yollarının sorumlu makam
ları vardır. Fakat karayollarında böyle bir ma
kam aramak beyhudedir. Karayollarının işlet
meciliğini yapan yüz binlerce sorumsuz iarag sa
hibi veya araçları kullanan sürücülerdir. 

Bakanlığın kuruluşundaki örgütler, 'adların
dan da anlaşıldığı gibi, kimisi anonim ortaklık, 
kimisi İktisadî Devlet Teşekkülü, kimisi de 
Devlet kadro kuruluşlarıdır. Birbirinden rnahi-
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yet itibariyle farklılık gösteren bu kuruluşların 
personel rejimleri de ayrı ayrıdır. Sonuç olarak 
ortaya olumsuz hasılalar çıkmakta, bakanlığın 
koordinasyon görevini de zorlaştırmaktadır. 

Toplu sözleşme esasları artık bir Hükümet 
politikası olarak genel esaslara bağlanmalı, pe
riyodik olarak kuruluşların baş meselesi ol
maktan 'çıkartılmalıdır. Böylece, bir yandan 
personel daha verimli imkânlara kavuşurken, 
işletime ve kuruluşlar da daha istikrarlı durum
lara girerler. 

Bakanlık kuruluşlarındaki yönetim kurulla
rının çoğu elemanı, idaresiyle görevli kuruluş
lara modern bir anlamda katla getiremedikleri, 
kuruluşların durumlarından anlaşılmakta ve 
söylentilerden sezilmektedir, insan, yönetimin 
anafaküörüdür. Yönetim kurullarına göreve uy
gun nitelikteki elemanların seçilmesinde Hükü
metin titizlikle üzerinde duracağına inanıyo
rum. 

Disiplin anlayışı ve uygulanması, kuruluş
larda hâkim ve çarpıcı görünüşte değildir. Bu
nun başta gelen nedenleri; uygulanan personel 
politikası »eğitim noksanlığı ve hiyerarşik kade
melerdeki elemanların selimlerinde zaman za
man olan isabetsizlikler denebilir. 

Sayın milletvekilleri, genel olarak Ulaştır
ma Bakanlığı üzerinde arz ettiğim mütalâadan 
sonra, şimdi bakanlık kuruluşlarının durumları 
hakkında genel çizgilerle görüşlerimizi arz ede
ceğiz. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü : 
3 milyara yakın sermayeli kamu hizmeti gö

ren ıbu iktisadî Devlet Kuruluşumuz devamlı 
zarar halindedir. Son yıllardaki Iblançolarındaki 
rakamlar, 1968 yılında 480, 1969 tf a 687, 1970de 
491, 1971de 786 milyon liradır. 

Gerçekte diğer ulaşım sis temlerinin gelişme
si dolayısiyle rekabet sonucu yabancı ülkeler
den çoğunun demiryolu istetmeleri zarar eder
ler. Demiryollarımızın zararını, diğer ülkeler 
demiryolları zararları ile mukayese edersek, 
ton kilometre ve demiryolu uzunluğu bakımın
dan ülkemizin zararı çok yüksek çaptadır. 

Gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerde olsun, 
zarar eden demiryollarının taşıdığı yolcu ve yük, 
diğer ulaşım sistemlerine intikal ettirilerek de-
miryollarmm faaliyeti tadil edilse, bu kayma 
dolayısiyle millî ekonominin uğrayacağı tüm ka
yıp, demiryollarının normal zararlarından faz

la olacaktır. Demiryollarının kârlı bir işletme 
haline gelebilmesi için, dünyanın bugün ulaştı
ğı ileri teknolojinin bu sisteme uygulanmasına 
bağlıdır. 

Demiryollarımız 8 200 kilometre uzunlukta 
bir şebekedir. Bu şebekenin % 26'sı standartla
ra uygundur. Geri kalan % 74'ü ise standartla
rın çok altında ve büyük kısmı teknik ömrünü 
doldurmuş bulunmaktadır. Rayların % 62'si 
kırk ve daha küçük, % 32'si kırk ile yüz yaş 
arasındadır. 3 373 kilometrelik demiryolunu he
men yenilemek gerekmektedir. 

Demiryolları üzerindeki hız, maliyeti düşü
ren unsurlardan biridir. 800 civarındaki buharlı 
eski lokomatif hâlâ cer vasıtası olarak kullanı
lırken, teknik ömrünü tamamlamış, sürate mü-
saidolmayan güzergâhlarda normal bir hiz temin 
etmek, şimdilik bir hayalden ileri geçmez. 

Demiryollarının, diğer ulaştırma sistemleri
nin olağanüstü rekabet şartlarından kurtula
bilmesi, bu kuruluşta bir modernizasyon ve re-
organisaayon uygulamasına bağlıdır. Moderni
zasyonun esas bölümleri; yol yenilemesi, güzer
gâhların düzeltilmesi, (buharlıdan dizel ve elek
trikli cer vasıtalarına geçiş, demiryolu 'trafiği
nin sinyalizasyon sistemi ile yürütülmesidir. 

Yol yenilemesi, yeteri ray temin edilsmeme-
si bakımından ağır yürümektedir, ülkemizde 
çelik üretimi kâfi olmadığından mevcut üreti
min çok defa piyasa ihtiyacına 'tahsisi, ray çe
kimlerine her zaman imkân vermemektedir. 

Üçüncü Demir - Çelik Fabrikasının üreti
me geçmesiyle birlikte normlara uygun kali
teli ray yapacak fabrikanın da kurulup işletil
mesi tedbirlerini almak yerinde olacaktır. 

Şebekenin 82 kilometrelik kısmında elek
trikli cer vasıtaları ile banliyö ihtiyaçları sağ
lanır. Bunun da geliştirilmesi gerekir. 

(Buharlı lokomotifler bugüdfcü ihtiyacı kar
şılamaktan uzak kalmaktadır. Dizele geçiş için 
büyük bir gayret gösterilmektedir. Bunun kısa 
zamanda realize edilmesini temenni etmekte
yiz. 

ıGeçen asra kadar uzanan bir zaman içeri
sinde demiryolu yapımında seçilen güzergâh
lar, o günlerin hız imkânına, çekme gücüne ve 
yol tesviyesinde kullanılan araçların nitelikle
rine göre olmuştur. Bu sebepten, modernizas
yon anlamı içerisinde güzergâh düzeltmesi bu
lunmalıdır. 
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Reorganizasyon özellikle işletmeciliğin ras
yonel bir hale getirilmesi için gereklidir. Di
rekt yük seferlerinin yapılması, yaş meyva 
ve sebze naklinde sürat ve itina, kapıdan ka
pıya hızlı ve emniyetli nakliyat, uygun fiyat
lar, karayolları ile dengeli bir rekabetin ilk ak
la gelebilen unsurlarıdır. 

ikinci Beş Yıllık Plân devresinde öngö
rülen hedeflere ulaşılması için 2 320 000 000 li
ranın gerektiği tespit edildiği halde şimdiye 
kadar 1 254 000 000 liranın temin edilebilmiş 
olması, hedeflerin elde edilmesi bakımından 
olumsuz etkisi olmuştur. G-eri kalan miktarın 
ne tahsisi mümkündür ve ne tahsis edilse bile 
plan devresi sonuna kadar harcanması kabil
dir. 

Demiryollarımızda kaliteli personel nok
sanlığı işlerin yürütülmesinde doğan aksak
lıkların nedenlerinden biridir. Bilgili, eği
timli personelin aklığı veya yerinde kullanıl
maması yüzünden büyük sıkıntılar çekildiği 
bir gerçektir. 

Yenileme, bakım ve onaran giderlerinin bu 
yıl 447 milyon lira olarak Hazinece karşılan
ması, demiryollarının olumlu çalışmasına önem
li bir destek sağlayacağının ümidi içindeyiz. 

Kuruluşta işletme, yenileme, bakım ve ona
rım faaliyetlerinin dışında bir de yapım faa
liyeti vardır. İşletmeci kuruluş aynı zamanda 
yapımla sorumlu olmamalıdır. Bu husus hiz
mette dengesizlik meydana getirmektedir. Ya
pım faaliyetinin demiryolları bünyesinden çı
karılması lüzumlu olacaktır. 

Yüz sene evvelki statülerle çalışan bir iş
letme, herhalde rasyonel bir sonuç getiremez. 
Yeni statülere esas olacak demiryolları teş
kilât Kanununun biran önce meclislerimizden 
çıkarılması iâzımdır. 

Demiryollarımızda seyahat, halkımız için 
büyük zorluklar vermektedir. Trenlerin akıl al
maz gecikmeleri, gar ve istasyonların bakım
sızlığı, trenlerin pisliği, halkla münasebette 
olan personelin yolculara nezaketten uzak mu
amelesi, yüklerin tesliminde ve alınmasında 
formalite zorlukları, eşyanınm ne zaman gön
derileceği veya geleceği hakkında en yakın 
ıgörevlerinin dahi ilgisizliği ve bilgisizliği, hor 
ve itinasız yükleme ve indirme, halkın denıir-
yollanmızdan şikâyetlerinin anabölümleridir. 
Bu şikâyetlerin pek çoğu, büyük ödenek tah-

j sislerine veya detaylı planlamalara ihtiyaç 
göstermeyecek kadar basit tedbirlerle gideri
lebilir. Devamının nedeni; personelin eğitim
sizliği ve disiplin noksanlığından ileri gelmek-

J tedir. 
j Personel rejimi, demiryollarımızın zorluk

larından birini teşkil eder. Bu, bir Hükümet 
J mer.r.;İ3si olarak ele alınmalıdır. Şişkin kadro-
[ ların üzerinde olumlu çalışmalar görülmekte

dir. Geçen yıl 65 bin civarında olan personel 
sayısının, bu yıl 58 bine indirilmiş olduğunu 
görmek, bunun bir kanıtı sayılmalıdır. 

j Denizcilik Bankası : 
Sayın milletvekilleri, 7 000 Km. uzunluğım-

I da kıyılarla" çevrilmiş ülkemizin, özel sektör 
dahil, deniz ticaret filosunun toplam tonajı 
750 bin ton civarındadır. Denizcilik Bankası
nın sahibolduğu tonaj ise 600 bin tondan iba
rettir. Bu tonajın yarısından fazlasını yaşlı 
ve maksat dışı gemiler teşkil eder. Ortaklık, 
ticarî bakımdan büyük imkânlara sahip iken, 
bunu değerlendiremez, memleket için güçlü 

I döviz kaynaklarını kullanamaz ve üstelik her 
yıl da zarar eder. Bu zararın genel olarak ne
denleri, gemi eksikliği, mevcutlarının da ya
rısının yaşlı, hızı az, maksat dışı gemiler ol
ması, yönetimde eksiklik, düzensiz işletme, 
personel sayısının fazlalığı ve masraf ferinin 
yüksek oluşu, iş karşılığı olmadan fazla öde
meler, malzeme alım ve sarfiyatının kontrol
süzlüğü, acentaların verimsiz faaliyetleri, eği-

İ tim ve disiplin noksanlığı olarak özetlenebi
lir. 

İhraç ve ithâl mallarımızın % 50'sinin filo
muzla taşınması plan hedeflerinden olduğu 
halde, program, durumu şöyle açıklıyor: 

«İkinci Beş Yıllık Planda toplam ihraç ve 
ithal mallarımızın % 50'sinin kendi filomuzla 
taşınması hedef olarak alınmıştır. 1970 yılı so
nu itibariyle ithalâtın % 41.78 'i, ihracatın % 
21.48 'i, toplam ithalât ve ihracatın ise % 31,59'u 
olarak gerçekleştirilmiştir.» 

'Böylece Türkiye her yıl ortalama 100 mil
yon dolar navlunu yabancılara kaptırmakta
dır. 

Kuruluşun iç ve dış borçlarından kurtul
ması için gerekli tedbirlere ihtiyaç vardır. Böy
lece faizleri bile büyük bir yekûn tutan bu 

1 borçlar, işletmeye ayak bağı olmaktadır. 
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Denizcilik Bankası, takatinin üzerinde bir 
faaliyet alanına yayılmıştır. Bankacılık hiz
metinden başka Türk ve yabancı sularda yol
cu ve yük nakliyatı yapmak, kıyılarımızda li
man, iskele ve rıhtım faaliyetlerinde bulun
mak, Van Gölü feribot ulaşımını sağlamak, 
Boğazlar, İzmir ve İzmit körfezleri ve Haliç'-
de şehir hatları işletmek, Boğazlar, Kartal -
Yalova hatlarında feribot işletmek, gemi in
şa, onarım ve bakım işlerini yapmak, deniz
lerde can ve mal emniyeti görevi, kıyı emniye
ti ve gemi kurtarma hizmeti, Yalova Kaplıca
ları İşletmeciliği ve Liman Lokantası İşletme
si gibi faaliyetlerle meşiguldür. 

Bu kadar çeşitli hizmetler arz etmeye ça
lışan bu kuruluş, bu faaliyetlerin hepsinde ak
samaktadır. Konusu ile ilgisi olmayan faaliyet
lerden çekilmek ilk yapacağı iş olmalıdır, özel
likle Yalova Kaplıcaları ve Liman Lokantası 
konusundaki, Bütçe ve Plân Komisyonundaki 
ağır eleştiriler göz önüne alınmalıdır. 

Van Gölündeki feribot hizmeti vakit ge
çirilmeden Devlet Demiryollarına devredilmeli, 
böylece hizmet bir elden yürütülmelidir. 

Pendik Tershanesi hakkında kesin karar
lar almak zamanı gelmiştir. 

Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyat Ano
nim Ortaklıklarının reorganizasyonuna gidil
mesi ,artık bir zaruret halini almıştır. 

Yeni gemilerin hızla temini zorunludur. De
nizcilik Bankasında uygulanan personel reji
mi, hizmetin özelliği bakımından olumsuz et
kiler yapmaktadır. Seferde olan gemilerde di
siplin, seferin güvenle sürdürülmesi, kaçak
çılığın önlenmesi bakımından çok lüzumludur. 
Kaçakçılık artık, millî itibarımızı zedeleyen bir 
konu haline gelmiştir. 

Gemi zabitanının gereken otoriteyi sağlaya
madıkları anlaşılmaktadır. Deniz Nakliyat Or
taklığı gemilerinin dahilî bir fon veya bir Dev
let sigortasında sigorta 'ettirilmeleri, Hazine 
kayıplarına son vermek bakımından gerek
lidir. Acentalıklar her türlü kontroldan uzak 
olarak düzensiz bir çalışma halinde bulunmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de sizlere Türk 
Havayolları Anonim Ortaklığı ve Devlet Ha
va Meydanları üzerinde görüşlerimizi açıkla
yacağız. 
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Bu iki kuruluş; sivil havacılığımızı, ticarî 
hava faaliyetini, yeni hava ulaştırma hizmeti
ni sağlayan biribirinden ayrılmaz, aksine biri-
birlerini tamamlayan iki örgüttür. Birinde gö
rülen aksaklık hemen ötekine yansır. Sorum
luluk alanları ayrı olduğu halde, vatandaş 
çok defa birinde görülen düzensizliği diğerin
de olmuş kabul eder. Böylesine içice girmiş 
iki hizmetin arasında gerçek anlamı ile bir 
koordinasyona ihtiyaç olduğu halde, bu
nun yeter ölçüde var olduğunu kabul etmek 
güçtür. Ulaştırma Bakanlığının koordinasyon 
yolu ise, çok kere verimsiz kalmaya mahkûm
dur. Zira hizmetlerin teknik mahiyetleri, po
litik bir hüviyette olan Bakanlıkta yeteri de
recede değerlendirilemez. Böylece hizmette 
ahenk, masrafta tasarruf, eğitimde beraberlik, 
disiplinde verim sağlanamaz. Çünkü Türk Ha
vayolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ile 
ayn, Devlet Hava Meydanları ayrı paralelde 
yüksek yönetim elemanları ile sevk ve idare 
edilen ayrı ayrı işletmelerdir. Gerçekleştirilen 
ise, hava ulaşım hizmetidir. Buna çare ola
rak teklifimiz; her iki kuruluşu bünyesinde 
toplayan bir üst kuruluşa gitmektir. Bu su
retle büyük kısmı aynı maksada hizmet eden 
teknik faaliyetleri bir elden idare ile daha ve
rimli hâle getirmek mümkün olacaktır. İki ku
ruluş arasındaki koordinasyon noksanlığı bâzan 
büyük zararlara yol açabilir, üzüntü ile hatır
ladığımız, Adana'daki uçak kazasının meydana 
gelmesindeki nedenin, teknik koordinenin nok
sanlığından ileri geldiği söylenmektedir. 

Yukarda arz ettiğimiz nedenden dolayı biz, 
eleştirimizi yaparken, bu iki kuruluşu ayrı ay
rı değil, bir arada mütalâa edeceğiz. 

Havayolları işletmeciliği; uçaklar, yer te
sisleri, bakım tesisleri yanında, eğitimde bir
lik ve beraberlik isteyen bir tim çalışması
dır. 

Hava ulaşım hizmetinde birinci derecede 
önem; hizmete dikkat, can ve mal emniyeti ve 
yolcuya iyi muamele ile sağlanabilir. Meydan 
açmak, uçak satınalmak yeter bir faaliyet sa
yılmaz. Bu meydanları işletecek, onları her 
türlü hava şartlarında uçakların iniş ve kal
kışlarına hazır bulunduracak, uçakların emni
yetle uçuşunu sağlayacak ekipleri yetiş tirimek, 
lüzumlu teknik cihaz ve malzemeyi yerinde 
ve zamanında bulundurmak ve kullanmak, yol-
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culara yolculuklarının sonuna kadar yakm 
bir ilgi ve nezaketle muamele etmek, olacak 
ihtiyaçlarım gidermeye çalışmak suretiyle bu 
faaliyet tamamlanmış olur. 

1961 yılından itibaren Türk Havayolları
nın jet uçaklarına geçmesi planlanmış iken, 
bugün ancak bir kısmı sağlanmış bulunmakta
dır. Havayollarında halen pervaneli uçakların 
sayısı 10 civarındadır. Bunlar da ortalama 
1974 te ömürlerini doldurmuş olacaklardır. 
Filonun jetlerle takviye edileceğini memnu
niyetle duymaktayız. Filonun yenilenmesi ve 
geliştirilmesinde modern uçaklara yer veri
leceği tabiîdir. Modern uçaklar, modern mey
danlar, teknik teçhizat ve sistemlere ihtiyaç 
göstereceğinizden; bunların da, koordmeli bir şe
kilde teminine çalışılmalı, gecikmelerden ve 
risklerden uzak kalmmaiıdır. 

Yolcu ütilizasyon oranı, yani koltuk - ki
lometrenin 1971 de % 63 olması, Havayollarımı-
zın işletme verimliliğine henüz ulaşamadığını 
göstermektedir. Dünya standartlarına ulaşmak 
çareleri aranmalı ve tedbirleri alınmalıdır. 
Meydanlardaki yer hizmeti ağır ve aksaktır. 
Yolcu ve yükle ilgili bölümü ise haklı eleşti
rilere sebebolmaktadır. Meydanların, genel 
olarak, devamlı tenkit konusu olan demir
yolları gar ve istasyonlardan farkı kalmamış
tır. Temizlik personeli, meydan müdürlerinin 
gözleri önünde görevlerini tam olarak yap
maktan uzaktırlar. Uçağa girip, uçaktan inin
ceye kadar edinilen olumlu kanaatler, uçak
ları terk ettikten sonra süratle kaybolmakta
dır. 

Havayollarında zararın yeri olmaması lâ
zımdır. Maksadı karşılayacak bir planlama ve 
aksamadan uygulama, havayollarını kârlı iş
leyen müesseselerin başına getirir. Bunun için 
yeter iç ve dış potansiyel de vardır. 

DC-9 uçakları, iç hatların taleplerini kar
şılayamaz hale gelmektedir. Daha büyük yol
cu kapasiteli ekonomik, yüksek meydanlardan 
dahi tam yükle kalkabilecek, bol yedek parça
sı olan, dış hatlar ihtiyaçlarını da kolayca kar
şılayabilecek, uzun süre kullanılması mümkün 
uçakların satınalınması yoluna gidilmelidir. 

Yıl içinde olacak kütle halindeki yolcu 
hareketleri, yer ve zaman itibariyle malûm ger
çeklerdir. Bunlar, belli zaman periyotları için
de Avrupa'daki işçilerimizin yurda gelişi ve 
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t dönüşü, diğeri Türk hacılarının Hac'ca götü-

rülüşü ve getirilişidir. Bunlar olağanüstü ha
reketler değildir. Plânlamaları uzun zaman 
evvel yapılabilir. Dış ülkelerdeki işçilerimi
zin ancak % 30'unun taşınabilmesi, Havayolla
rımızın önemli konularından biri olmalıdır. 
Bu kütle hareketlerini sağlamak için tarife
li seferleri iptal etmek veya seferleri uzun 
gecikmelerle yapmak, vatandaşlara eziyet ve 
zarar vermektedir. Gelecekte tecrübelerden 
faydalanılacağı şüphesizdir. Havayollarımız, ge
nel bir atılımın içinde bulunmaktadır. Başa
rılı olmasını dileriz. 

Personel politikasındaki genel aksaklık bu 
kesimde de kendini göstermektedir. İşletmeler 
bir yandan teknik ve kalifiye personel sıkın
tısı çekerlerken, kadrolarda şişkinlik görül
mektedir. Teknik ve kalifiye personelin mev
cutlarının elden çıkmamasını temin için gere
ken tedbirler alınmalı ve aynı zamanda kad
ro şişkinliğinin giderilmesi düşünülmelidir. İh
tiyaçtan fazla personel yalnız m asrafları ar
tırıcı bir faktör değil, hizmetlerin rahat gö
rülmesinde, aksaklıkların meydana gelmesinde 
etken unsurlardan da biridir. 

PTT konusuna geçmeden evvel, şu konu
yu arz etmeliyim:. 

Türkiye Coğrafyası, bilhassa Doğu bölge
lerimizde 4 kompartıman arz eder: Bunlardan 
biri, Karadeniz kıyı şeridi; diğeri Sivas, Erzin
can, Erzurum, Kars istikameti; bir diğeri Mu
rat Vadisi ki, ihtiva ettiği şehirlerimiz Ma
latya, Elâzığ, Muş; bir diğeri de Adana, Gazi
antep, Diyarbakır kompartımanlarıdır. 

Şimdi bu kompartımanlara baktığımızda; 
burada Türkiye'nin gelişmesiyle ilgili olarak, 
ekonomik, sosyal ve tüm olarak sanayi bakı
mından büyük faaliyetler görülmektedir. Bu
ralardaki hava ulaştırmasını dikkatle tertip
lemek, havayollarımızm başgörevlerinden biri 
olmalıdır. 

Şimdi; Samsun, Trabzon meydanlariyle Ku
zey şeridimiz; Sivas, Erznican, Erzurum mey
danlariyle onun altındaki kompartımanımız; on
dan bir sonraki Malatya, Elâzığ ile bir kom
partımanımız; bir diğeri de Adana, Gaziantep, 
Diyarbakır ile öbür kompartımanımız takviye 
edilmekte iken, öğreniyoruz ki; F-27 1er se
ferden kaldırıldığı zaman, bunların inebilece-

I ği meydan olan Elâzığ Meydanı da kapatıla-
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çakmış. Yani, Elâzığ Meydanı, yeni uçakların 
iniş kalkışma müsait olmadığı için, kapatıl
mak tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Şimdi; Murat Vadisi kompartımanında, şu 
(halde bava ulaştırması ancak tek bir meyda
na inhisar ediyor. Bunun için temennimiz; bu 
Murat Vadisi kompartımanmdaki Elâzığ Mey
danını tevsi ederek, yeni uçakların da inebi
leceği bir hale getirmek gereğine inanıyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi de PTT İdaresi üzerindeki görüşleri

mizi sunacağız. 
Dünyada haberleşme, sosyal, ekonomik ve 

kültürel ihtiyaçlar bakımından bir uygarlık 
anlayışıdır. Haberleşme hizmeti, kişi ve toplu
mu çok yakından alâkadar eder. Bu hizmet 
aralıksız kamu tarafından tam bir denetim 
ve gözetim altındadır. Bu bakımdan basanla
rı veya başansızlıklan hemen kendini gös
terir. PTT hizmetlerinin yürütülmesinde ihti
yaçları karşılar bir hale geldiğimizi iddia 
edemeyiz. Mektupların adreslerini bulamadık
ları, telgrafların gereken zaman içinde yer
lerine verilmediği çok nadir vakalar değil
dir. Telefon hizmeti ise, sürekli aksaklık gös
teren PTT'nin bir faaliyet dalıdır. Telefon is
teklerine cevap vermek, uzun süre idarenin 
başsorunu olacaktır. Hâlen 300 bin civarında 
vatandaş sıra beklemektedir. Her yıl bu sayı
nın büyük ölçüde artacağı da beklenilmelidir. 
Bu nedenle vatandaşların telefon taleplerini 
karşılamak için geniş bir planlama ve bunun 
gereği lâzımdır. 

Şehiriçi telefon bağlantılanndaki aksak
lıklar tamamen teknik nedenlere dayanır. 
Bunun giderilmesi, PTT'nin imkân ve kabili
yetleri içinde olduğu kanısındayız. 

Şehirlerarası konuşma, teknik yönden ye
tersizlikler nedeni ile vatandaşa üzüntü ve ra
hatsızlık verirken, 'zaman zaman santrallarda 
çalışan personelin nezaket dışı davranışlan 
'huzursuzluk yaratmaktadır. Her zaman ifade
ye çalıştığımız gibi; halkla münasebette olan 
personelin Devlet itibarını da temsil ettiğini, 
Devlete olan saygı ve güvenin takviyesinde 
önemli bir katkısı olacağını bilmesi lâzımdır. 
Bunun sağlanması da yeter bir eğitimle müm
kündür. 

Ümraniye'de kurulmuş Telefon Santral ve 
Makina Fabrikası kısa zamanda artacak tele
fon taleplerini karşılamak üzere kapasitesi
nin artırılması düşünülmelidir. 

PTT idaresi, planlamanın kendisine tahsis 
ettiği ödeneklerle yatırımlarını' gerçekleştir
miştir. Kendisine daha fazla ödenek tahsisiyle 
haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesine çalışıl
malıdır. 

Türkiye, dünya haberleşme birliğine dâ
hildir, Bu imkândan faydalanılarak Uzak ha
berleşme sistemlerinden yararlanma, çağımı
zın geereklerinden biri olmalıdır. 

TET ve PTT işbirliği sonucu meydana ge
len bölgeler arası televizyon hizmetine katkısı 
bakımından PTT İdaresi başanlı olmuştur. Bu 
işbirliğinin devamını dileriz. 

1971 de 36 800 personeli ile 3 100 işletme 
ünitesinde faaliyet gösteren PTT İdaresi, genel 
olarak elindeki imkânlarla olumlu sonuçlar 
almaktadır. Teknik konularda daha dikkatli, 
işletme alanında da yeter bir eğitim ve disip
lin ile verimini artıracağına, vatandaş şikâ
yetlerini büyük ölçüde azaltacağına kaani bu
lunmaktayız. 

1972 Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin memle
ketimize, milletimize hayırlı olmasını diler, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi 
saygılarımla seiâmianm. 

(O. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ataman'm sırasını ver

miş bulunması sebebiyle Sayın Duraköğlu, bu
yurunuz efendim. 

AHMET DUEAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bütçesini görüştüğümüz Ulaştırma Bakanlı
ğının, ünitelerini teşkil eden Devlet Demiryol-
lan, Denizyolları, PTT gibi gerek çalıştırdığı 
işçi ve memur sayısı bakımından ve gerekse hi-
talbettiği, hizmet ettiği insanların yekunu bakı
mından, memleketimizin hayatında önemli bir 
yeri olması sebebiyle bu Bakanlığın bugüne ka
dar Devlet bünyesi içerisinde aldığı yerin öne
mi kadar değerlendirilmediği kanısı içinde bu-

, lunduğumuz için bazı temennilerde bulunaca
ğım. 

Gerek Birinci Beş Yıllık Planın gerekse İkin
ci Beş Yıllık Planın Ulaştırma Bakanlığına bağ
lı olan bütün kesimlerinde, içinde bulunduğu-

I muz çağın gelişmelerini ve bilhassa teknolojik 
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alanda vaki gelişmelere paralel olarak, bu üni
telerde gerekli olan gelişmeleri sağlamaktan çok 
uzak olduğu bugün bir realite olarak karşımız
dadır. 

Şöyle M, bugün hâlâ Havayollarında perva
neli uçaklarımızın bulunması ve bu çağda, tek
nolojide ileri bulunan memleketlerde bu duru
mun mevcudolmaması, öte yandan, hava ulaşı
mında teknik seviyede varılan gelişmelerle bu
gün bizde meveudolan hava meydanlarının bir
çoğunu kullanılamaz ve işe yaramaz hale getir
miş olması vakıası, bu konularda içinde bulun
duğumuz çağda, vaki gelişmeleri takipten çok 
geri kaldığımız ve gelişmelerin icabı olan işle
ri memleketimizde yapamadığımız gerçeğini de 
acı acı görmenin üzüntüsü içindeyiz. Bu, yalnız 
hava ulaşımında mı böyledir? Hayır, katiyen. 
Devlet Demiryolları için de söyleyeceğimiz ay
nıdır, haberleşmede esas yükü taşıyan PTT için 
de söyleceklerimiz aynıdır. 

Uzay çağında süratin, zaman tasarrufunun, 
maliyetin, kolaylığın Birinci Planda mütalâa 
edildiği işletmelerde, memleketimizde hâlâ ek
sikliğini şiddetle gördüğümüz organizasyon ve 
metoda bağlı bir yönetime giremeyişimiz bizi bu 
sahalarda devamlı surette yerinde saymaya mah
kûm ettiğini de itiraf etmek mecburiyetinde
yiz. 

Kabul etmek gerekir ki, biz hâlâ nerede 
ise, bir asır önceki esaslar dairesinde, yalnız 
zamanın gerektirdiğine kaanii olduğumuz de
ğişiklikleri yapmak suretiyle, mevzuat yönün
den dahi kısır işletmelerin içerisinde bir çark 
döndürmemin çaJbasmdayız. Halbuki bu çağda 
üzerinde bilhassa duracağımız husus, diğer dev
letlerin katettikleri mesafe ile bizim yerinde 
saymak suretiyle geri kaldığımız mesafeyi de
vamlı surette kontrol etmektir. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet Demiryollarının 
ziyade zarara uğramasının sebebi olarak Kara
yollarında vaki gelişme, hemen her arkadaşımız 
tarafından ileri sürülmüştür. Bendeniz buna 
hak vermekle beraber gerçeğin tüm olarak bun
dan ibaret bulunduğuna kani değilim. Her 
memlekette ulaşım zarureti kendisini açık açık 
gösterir ve bu zaruret karşılanmadığı zaman 
memleketin sakinleri devamlı surette başka sa
haları yoklamak suretiyle bu zarureti tazyik 
ederler. Karayollarının gelişmesi biraz da de

miryollarının içinde bulunduğumuz çağın ge
lişmesine ayak uyduramamasından ileri gel
miştir. 

Çünkü, ne olursa olsun mevcut sistemlerde 
ısrarlı davranışlara ve atılımlara gitmemekte 
tutumlar ne kadar katı ve kesin olursa olsun, 
içinde bulunduğumuz ulaşım artışına kulak 
vermeden, bu zarureti karşılamak ihtiyacım 
duymadan, mevcut tesisleri daha mükemmel 
doğru her ne pahasına olursa olsun yürütmek 
gayreti içinde bulunmadığınız ve bütün tesis
leriniz yerinde saydığı sürece bu ihtiyacın kar
şılanması için yoklanmadık saha bırakılmayacak
tır. Böyle olunca da karayollarında, umulandan 
daha ziyade bir artış vâki olacaktır. Devlet 
Demiryollarında aynı tutum devam ettiği süre
ce, gerek rayların eskiliği, gerekse dizele geçile
memiş olması, elektrikli yola henüz doğru dürüst 
bir adım atılamamış bulunması vakıası karşısın
da, Devletin tedbirleri karayollarında daha da 
arttıkça, karayolları ulaşımı gün gelecek de
miryolu ulaşımı yanında mukayese kabul et
mez mesafeler katedecektir. Bu bir vakıadır, bu
nu söylemek kehanet de değildir. Ancak şurası 
mulhakkaktır ki, bugün Avrupa'da, Amerika'da, 
ileri sanayiin bulunduğu memleketlerde, orga
nizasyon ve metodun önemi gün gibi aşikârdır. 
Bugün Fransa'da, italya'da kurulan Amerikan 
tesisleri ile aynı mahiyette çalışan İtalyan ve 
Fransız firmalarının aldığı sonuçları mukayese 
ettiğimiz zaman gerek maliyet bakımından, ge
rek sürat bakımından ve gerekse" kazanç bakı
mından Amerikan firmalarının daha ziyade kâr 
temin ettiği görülmektedir. Hattâ işçilerine da
ha fazla ücret vermiş olmasına rağmen bu sonu
ca varmaktadırlar. Bu, yıllarca araştırılan bir 
konu idi; ama bugün için bilinmeyen bir tara
fı olmayan bir hale gelmiştir. Bugün organizas
yon ve metot, yeni esaslar ve yeni ilkeler çer
çevesi içerisinde bir yönetime bağlanmış olması 
halinde, her zaman bu nevi büyük işçi kapasite
si içinde bulunan, çok memuru olan ve hizmet 
edeceği kişilerin adedi ziyade olan bütün tesis
lerde, - bizdeki iktisadî Devlet Teşekkülleri de 
dâhil olmak üzere - verimli bir sonuca varılabil
mesi mümkündür. Grerek hizmetin iyi şekilde 
yapılmamış olması, gerekse maliyetin düşürül
mesi, eğer zarara mukadder olan bir işletme 
ise, hiç değilse zararın asgariye indirilmesi yö-

I nünden mutlaka organizasyonun sağlam şartla-
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ra dayanmış olması lâzımdır, içinde bulunduğu
muz günün, şartlarına uygun, gösterişten uzak, 
politik teisirlere müsaidolmayan tarafı ağır ba
san bir yönetim ve metotlu bir çalışma ile an
cak müspet sonuçlar elde edilebilir. Bunun, için
dir ki, bugün Fransa'da, italya'da, Amerikan 
firmalarında çalışan kişilerin tercilh edildiği va
kıası vardır. Bunu mutlaka bir Amerikan yö
neticisinin davet edilmesi anlamına alınmama
sını da ayrıca istirham edeceğim. G-erçekler, han
gi memlekette olursa olsun meyvelerini müspet 
olarak verirler. Yeterki hüviyeti değişik bir 
mahiyet arz etmesin ve memleketin şartlarına 
uyduracağız derken esas prensibi zedeleyen so
nuçlar doğurmasın. 

Buigün bizim bütün müesseselerimizde işçi 
ve memur zilyadeliği 'hâkimdir, hele ulaştırma 
kesimimizdeki tüm müesseselerimizde işçi ve me
mur fazlalıkları aşırı derecede göze çarp
maktadır. Ancak, kalifiye eleman konusunda ve 
bilhassa Personel Kanununun malî hükümleri
nin tatbikine geçildikten sonra, teknik perso
nel konusunda tatmin edici hükümleri getire
memiş olmamız bakımından, bugün bu müesse
seler maalesef teknik personelin ehliyetli olan
larını davet edecek, cazip bir halde bünyeleri 
içine alacak durumdan mahrum hale gelmişler
dir. 

Yöneticilerin, mevcut işletmeleri en iyi şe
kilde ve en verimli şekilde çalıştırması için te
sirinin ziyade olduğunu söylemeye, bu konuda 
uzun uzun cümleler sıralamaya lüzum olmadı
ğına kaaniim. Fakat hiç şüphesiz içinde bulun
duğumuz şartlar, bilhassa yöneticilerin çok ca
zip bir durum iktisaîbetmesi lâzımgelen kadro
lara, bu cazibeyi sağlayacak kanunî mevzuatın 
mevcudolmadığmı gösteriyor, öte yandan bu
gün Ulaştırma Bakanlığına dâhil olan bütün 
ünitelerde kuruluş esaslarını gösteren kanunlar, 
asig'ari en son değişiklik yapılan tarihleri esas 
tutulmak suretiyle, 15 yıllıktır. O değişiklikler 
de, günün şartlarının gereği olarak mütalâa edi
len palyatif, sadece bazı mahzurları bertaraf 
etmekten öteye gitmeyen değişikliklerdir. Bu
günün şartları içerisinde bu büyük hizmetleri 
tam ve kâmil anlamda yerine getirmek için en 
az 20 - 30 senelik mevzuatın yardımiyle, sağlam 
ve belirli bir sonuca varmak imkânı da artık 
mümknü değildir. 
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Şöyle ki; bugün gümrüklerde uğranılan sı
kıntılar, ulaştırma ne kadar mükemmel olursa 
olsun, üzerine götige düşürecek bir olaydır. Bu
nun ağırlığı mevzuat hazretleriyle karşımıza çı
kar. Öte yandan yönetici, bu işletmelerde, ne 
kadar iyi sonuç alınması lâzımgeldiğinıe kaanii 
olursa olsun, ehliyeti de ne kadar ileri derece
de olursa olsun, hiç şüphe etmeyiniz ki, mevzu
at hazretlerinin zaman zaman bu işletmelerde, 
çok iyi ellerde olmasına rağmen, hizmet bekle
yenleri çoğu kere sükûtu hayale uğratacak du
rumlar ihdas ettiği de bir vakıadır. 

Aziz arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı, 
başlanlgıçta da arz ettiğim gibi, Üçüncü Beş Yıl
lık Plan içerisinde en ziyade ele alınması lâ
zımgelen bir konu olduğunu bugünden ortaya 
koymuş durumdadır. Yani bugünkü haliyle or
taya koymuş durumdadır. Artık bugün Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı bütün üniteler için ra
hatlıkla söyleyebiliriz ki, Üçüncü Beş Yıllık 
Planda ağırlık ulaştırmak kesimine verilmelidir. 
Birimci ve ikinci Beş Yıllık planlarda bugün iti
raflar halinde okuduğumuz ve gerçeklerini de 
kısa bir seyahatle, her türlü mahzur ve şikâyet
lerini bir arada gördüğümüz bu sektörde, ge
niş bir atılıma gitmenin zaruretini evvelâ Ulaş
tırma Bakanlığı sayın müntesiplerinin planla
maya inandırmaları zarureti aşikârdır. Planla
ma geçen iki 5 yıllık planlarda hâkim olan zih
niyetle Ulaştırma Bakanlığının ihtiyaçlarını ele 
alırsa, hiç şüphe etmiyorum. Üçüncü Beş Yıllık 
Plan aynı zihniyetle takibedilip de esasa bağ
landığı takdirde, Ulaştırma Bakanlığı için bir 
5 yıl daha, rahat rahat heba olup gidecek ve fa
kat biz bu beş yılın acısını, geçen yılların, ye
rine getirilmeyen ve getirilmediği için de devam
lı surette katmerleşen ihtiyaçlarını hep bir ara
da görmekten dolayı devamlı istirap içinde sey
redeceğiz. 

(Maruzatımda, bilhassa işaret etmek istedi
ğim husus budur. 

Ulafştırma Bakanlığımızın değerli mensupla
rından bilhassa istirham edeceğim. Üçüncü Beş 
Yıllık Planda daha öncekilere hâkim olan zih
niyeti plancılar da gördükleri zaman, bunu 
Yüce Parlâmentoya şikâyet etmekte yerden gö
ğe kadar hakları bulunduğuna kaanii olan bir 
arkadaşınız olarak, kendilerine yardımcı ola
cak Yüce Parlâmentoyu yanlarında görecekleri
ni ümidediyorum. Sözlerimi burada bitirir, say-
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gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar.)1 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipmar, bu
yurunuz efendim. 

HÜSEYİN YENtPINAR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

İkinci Dünya Savaşından bu yana haberleş
me ve ulaştırma alanında akılları durduracak 
kadar büyük ve muhteşem gelişmeler olduğu 
hepinizin malûmudur. 

Üzerinde yaşadığımız dünya, artık insanoğ
luna da dar gelmiş, atmosferi delerek uzayda 
geziler başlamış ve sonuç olarak insanın aya in
mesi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Haberleşme ve ulaştırma alanındaki gelişme
ler biri diğerini tamamlamak suretiyle günümü
zün başarıları sağlanmıştır. Aya giden insanoğ
lu ile dünyamız arasında rahatlıkla konuşmalar 
yapılmakta, televizyon yayınları yapılabilmek
tedir. Buharlı lokomotifler yerlerini dizel loko
motiflere, dizel lokomotifler de yerini elektrikli 
lokomotiflere terk etmiş ve önümüzdeki yıllar
da da bu elektrikli lokomotiflerin yerlerini da
ha yenilerine terk edeceği de muhakkaktır. 

özet olarak söylemek gerekirse, kısa zaman
da çağ değiştirmekteyiz. Bütün bu teknik geliş
meler karşısında bizim nerede ve ne ile meşgul 
olduğumuzu sormayı dahi lüzumsuz görüyorum. 
Çünkü, halkımızın haberleşme ve ulaştırma 
araçlarından yararlanmak için karşılaştığı bü
yük sıkıntıları artık bilmeyen kalmamıştır. Geç
miş yıllara ait Meclis tutanaklarını okudum; 
hemen hemen kuruluşundan bu yana her yıl 
ulaştırma ve haberleşme ile ilgili aynı dert ve 
dilekler dile getirilmiş, bu kürsüde çok şeyler 
söylenmiştir. Üzüntü ile kaydetmek isterim ki, 
bütün bu iyi tenkit, temenni ve ümitlere rağ
men, bir ilerleme yerine bazan bu sorunlar git
tikçe artmıştır. Bu nedenlerle halkımız bu acı 
gerçekler karşısında, ümitsiz ve Hükümete, 
Devlete küskündür. Mektuplar şehir içinde da
hi 5 gün; yolcu telgrafları yolcular yerlerine 
vardıktan sonra çekilmiş olan adreslerine git
mektedir; şehir içi telefon konuşmalarından 
Ulaştırma bakanları bile şikâyetçi olmuşlardır; 
şehirlerarası konuşmalar ise santrallerde görev
li hanımların lütfuna bağlı bir sabır ve talih 
işidir. 

Karayolu ulaşımında büyük bir düzensizlik 
mevcuttur. İstanbul - Ankara arasında işleyen 

trenler dışında, yurt sathında yapılacak diğer 
tren yolculuklarının bir eziyet olduğunu bil
meyen yoktur. Hele bölgelere göre bir mukaye
se yapılırsa, şu acı gerçek ortaya çıkar. 

Genellikle Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri
ne işleyen trenler, artık miadını doldurmuş 90 
yaşındaki vagonlardan ibarettir. Aynı parayı 
veren vatandaşların bölgelere göre güçlükle 
seyahatini, sosyal adalet ve insan hakları ile 
bağdaştıramıyoruz. Karayolu ile yolculuk ise 
baştan başa sahipsiz ve düzensizdir. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu düzen
sizliklerden kurtulmanın ve bunları düzeltme
nin elbette ki, çaresi vardır, En başta bu sorun
ları cesaretle ele alabilen ve yılmadan, usanma
dan, en yeniye ve en iyiye doğru götürebilecek 
ehliyetli kimselere ihtiyaç vardır. Memleketi
mizde bu problemleri bilen ve bunlara çare bu
labilecek ehliyette çok kişi vardır; ama ne var 
ki, her devrede, politik düşüncelerle bu gibi ehil 
kişiler lâyık oldukları göreve alınamamaktadır. 
Yeni Reform Hükümetinin bu kötü alışkanlık
lara son vermesi gerekirken, üzülerek ifade 
edelim ki, 11 aylık uygulama sonunda bizi iyim
ser düşündürecek en ufak bir emare yoktur. 

Türk Hava Yollarının 1961 yılında jetlere 
geçmesi planlanmış, uçak tipleri tespit edilmiş 
ve gerekli ödenek de temin edilmiş olmasına 
rağmen, uzun yıllar bilinmeyen sebeplerle han
gi tip jet alınacağı üzerinde tartışmalar sürüp 
gitmiştir. Bu konuda Senatoda açılan araştır
malar halen devam etmektedir. 1960 yılında 
yabancı ülkelere başlayan işçi göçü, Türk Ha
vayolları dış hatları için büyük bir potansiyel 
olduğu halde, zamanında bu gerçeği görüp ona 
göre bu potansiyeli değerlendirmedeki basiret
sizlik, milyonlarca döviz kaybına sebebolmuş-
tur. Bugün bu gerçeği idrak eden Türk Hava
yollarının, bu potansiyeli değerlendirmek çaba
sı içine girmiş bulunduğunu da memnuniyetle 
görmüş bulunuyoruz. 

Yurt içi hava ulaşımında hizmetlerin halka 
ve bölgelere götürülmesinde de büyük bir sos
yal dengesizlik mevcuttur. Elâzığ uçak seferle
rinin kaldırılması büyük bir haksızlık ve ada
letsizliktir; burada üzüntümü belirtmek iste
rim. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, artık 
çağın icaplarına uygun insan şeref ve haysiyeti 
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ile bağdaşır tarzda bir ulaştırma politikasının 
takibi zorunludur. Bunu da Reformcu Hüküme
tin Sayın Ulaştırma Bakanından bekliyoruz. 

Bütçenin Bakanlığa ve memleketimize ya
rarlı olmasını diler. Yüce Heyete saygılar suna
rı rn. (C. H, P, sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir, 
Sayın Bakan görüşeceksiniz; buyurunuz efen
dim. Söz Ulaştırma Bakanı Sayın Eıfkı Danış-
man'm. (Alkışlar) 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım; Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerin
de partileri ve şahısları adına konuşan çok de
ğerli arkadaşlarımın kıymetli mütalâaları, ha
kikaten çok derinlemesine bizim meselelerimizi 
ihtiva etmekte idi. Bu türlü bir eleştiriden do
layı bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu fazla uzatma
dan ve teferruata girmeden, nazarlarınızı Ulaş
tırma Bakanlığının nirengi mesabesinde olan 
önemli konularına çekmek niyetindeyim. 

Ulaştırma Bakanlığı, senelerce, bütçe müna
sebetiyle ve diğer Ulaştırma Bakanlığı konula
rı münasebetiyle tenkit edilmiştir; haklı tenkit
ler ve eleştiriler yapılmıştır; teklif ve temenni
lerde bulunulmuştur, itiraf etmek gerekir ki, 
bu tenkit ve temennilerin hemen çoğu bugüne 
kadar askıda kalmış ve bir sonuç alınamamıştır. 
Bunda çeşitli sebepler aramak gerekir. Bu se
beplerin bir kısmı tekniktir; bir kısmı mevzu
ata mütealliktir; bir kısmı bu bakanlığın bün
yesinde görev almış kişilerin basan kusuruna 
raütevaklsf brltınmaktadır. Memnuniyetle şunu. 
ifads etmek mümkündür; bu tenkit ve temenni
lerden birçoğu bugün teknik seviyede, Bakan-
î:k seviyesinde çözüme ulaştırılmış durumda
dır. 

Bu önemli hususlardan birisi, mevzuat dü
zenlemesidir. Bütün arkadaşlarım. ısrarla üze
rinde durdular; Ulaştırma Bakanlığının Teşki
lât Kanunu, ulaştırma müesseselerine taallûk 
eden teşkilât kanunları ve reorganizasyon çalış
maları sonucunda tespit edilmiş politikalara uy
gun kanunlar hazırlanmış, Yüce Meclise sunul
muş bulunmaktadır. Yalnız, bunlardan yine bu
gün arkadaşlarımızın çok önemle üzerinde dur
dukları ve ısrarla belirttikleri kara ulaştırması 
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düzenlemesi tasarıları henüz Yüce Meclislere 
sunulmuş durumda değildir. 

Denebilir ki, Ulaştırma Bakanlığının bugün 
mevzuata taallûk eden çalışmalarından yalnız, 
kara ulaştırması düzenlemesini tanzim edecek 
trafik kuruluşu teşkilât kanunu tasansı, trafik 
düzenlemesini tayin eden kanun tasarısı ve bir 
de kara ulaştırmasını düzenleyen kanun tasarı
sı ki, bu 3 kanun tasarısı hemen hemen bitmiş 
durumdadır, bakanlığımızda son gözden geçiril
meleri yapılmaktadır ve önümüzdeki ay içeri
sinde ümidediyoruz ki, Başbakanlığa ve Bakan
lar Kuruluna sunulacak, oradan Yüce Meclisle
re İntikal edecektir, Bu suretle bugüne kadar 
Ulaştırma Bakanlığının mevzuat çalışmaları 
üzerindeki eleştiriler son bulmuş olacak ve bu 
tasarıların kanunlaşması halinde de Ulaştırma 
Bakanlığı kendisine mevdu görevleri güçlü ola
rak, ehliyetli olarak, yetkili olarak yapabilecek 
duruma gelecektir. 

Ulaştırma Bakanlığının problemlerinden bi
lisi de yine değerli arkadaşlarımız ısrarla üze-

, rinde durdular, haklı olarak, kadrosunun yeter
siz olması keyfiyetidir. Bilindiği gibi, 657 sayılı 
Kanunu tadil eden 1327 sayılı Kanun esasları
na göre bakanlıkların kadro ihtiyaçları her yıl 
bütçe kanunları ile verilmektedir. Bugün mev
zuat yönünden bu konu halledilmiş durumda
dır ve Bakanlığımız geçen yıl Yüce Meclislerin 
lütfetmiş olduğu torba kadrolardan, mümkün 
olan nispette, Bakanlığın gelişmesini, mevdu gö
revleri lâyiki ile yerine getirebilmesini sağla
mak maksadiyle, çeşitli kadrolar temin etmiş
tir. Bu. kadrolara ehliyetli kişileri bularak, gö
rev,. yerine getirme istikametinde gayret sarf 
edecektir, 

Türk kamu idaresinin yeniden düzenlenmesi 
m.evsuı\ yji3 eleştiriler arasında bulunuyordu. 
Bu yarden düzenleme konusu, bilindiği gibi se-
n:!erdir, Meclislerimizi, teknik seviyede kuru
luşları ve basınımızı uzun süre işgal etmiştir. 
Çeşitli çalışmalar yapılmış, komisyonlar kurul
muş, raporlar hasırlanmış; fakat bugüne kadar 
b:ı çalışmalar"!! bir sonuca bağlanması tamam-
lananıamışsıv. Bu arada Bakanlığımız da, kamu 
idaresinin yeniden düzenlenmesi konusunun hal
ledilmesi sırasında kendisine verilmiş olan gö-

rrevlere uygun bir teşkilât çatısını meydana ge
tirecek ve elde bulunan kadroları bu maksatla 
kullanacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı 
planlama görevi ile tavzif edilmiştir; ulaştır
manın planlanması, düzenlenmesi görevi var
dır; koordinasyon görevi vardır; yönetim gö
revi vardır; denetim ve gözetim görevi vardır. 
Yine, itiraf etmek gerekir ki, bu görevleri de
min arz etmiş olduğum sebepler dolayısiyle tam 
olarak yerine getirme fırsatını elde edememiş
tir. Bugün, en büyük ihtiyacolarak, Ulaştırma 
Bakanlığının koordinasyon görevi bizi zorla
maktadır. Bu konu üzerinde çok önemle dur
maktayız. Altyapı tesislerini meydana getiren 
Bayındırlık Bakanlığı ile bizim yan tesisleri
mizle ilgili diğer bakanlık ve kuruluşlarla ve 
kendi bünyemize dahil ulaştırma hizmeti yapan 
müesseselerle bu koordinasyon görevini en iyi 
şekilde yerine getirme çarelerini aramaktayız. 

Çok önemle üzerinde durduğumuz konular
dan birisi de, bu Bakanlığın denetini ve göze
tim görevini îâyıkıyle yapabilmesi keyfiyetidir. 
Bilindiği gibi Ulaştırma Bakanlığı hizmetleri 
bugün Türkiye'mizin hemen her köşesinde va
tandaşın her an denetimi ve gözetimi altındadır. 
Pul satıcısı memurun davranışı, bilet satan me
murun hareketi, trendeki görevli, uçaktaki gö
revli, dolayısiyle biz denetlenir ve gözetleniriz. 
Bu tür personelin her hareketi, Ulaştırma Ba
kanlığının görevlerini yerine getirip getireme
mesi konusunda bir ölçü olarak kullanılır ve 
bize çok kere haklı, bazan da haksız tenkitler 
yöneltilir. Bu espri içerisinde meseleyi mütalâa 
ederek görevlerimizi düzenlemek ve bakanlığı 
bütün gücü ile denetim ve gözetim hizmetine 
sevk etmek, ayrıca müesseselerin, kuruluşların 
üst kademelerinde bulunan kişilerin denetim ve 
gözetim göreviyle bu personelin eğitimiyle mo
ralinin düzeltilmesiyle uğraşmasını temin etmek, 
başlıca düşüncemiz ve gayemiz olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu genel nirengileri 
arz ettikten sonra, kuruluşlarımızın görünüşü
nü İnşaca arz etmek isterim. PTT Genel Müdür
lüğü bugün çok önemli bir fonksiyon yapmak
tadır. Bu görevini tam olarak, malî imkânları 
bakımından, elindeki teçhizatı bakımından iste
nilen seviyede yapması mümkün değildir. Bü
tün gayemiz bu görevi Türkiye'nin her köşesin
de yaparak, âdeta Türk Devletinin, Türk icra 
organının varlığını ifade eden dağ başındaki en 
ücra bir köşede telefon irtibatını kurarak, tele--
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fon direğini dikerek, memleketimizin bu en 
uzak beldelerine götürmek başlıca gayemiz ve 
vazifemiz olacaktır. 

Bu yıldan itibaren ele alacağımız yatırım
lar arasında köy irtibatlarının hızla geliştiril
mesi ve bilhassa Doğu'da, uzak mesafelerde em
niyet bakımından, sağlık bakımından, kış şart
larının ağırlığını giderme çarelerini arama ba
kımından bu hizmete büyük mikyasta önem ve
receğiz ve ilgili kuruluşun, Bakanlık olarak bu 
istikamette görev yapma, yatırım yapma gay
reti içerisine girmesini teşvik edeceğiz. 

PTT Genel Müdürlüğünün telefon hizmetin
den büyük şikayetler vardır. Şehirlerarası ko
nuşmalardan şikâyetler vardır, şehirlerarası 
personelinden şikâyetler vardır. Bunların, gözü
ken hataları dışında gözükmeyen teknik birta
kım nedenleri de vardır. Bilindiği gibi, Türki
ye'mizde herkese telefon vermek imkânı bulun
madığından ve şehirlerin konuşma potansiyeli
ne uygun bir telefon dağılımı yapmak mümkün 
bulunmadığından normal bir telefondan konu
şulması lâzımgelenin çok ötesinde konuşmalar 
yapılması sebebiyle, yani konuşma trafiğinin 
çok yüksek olması sebebiyle santrallerimizde 
sıkışmalar olmaktadır ve düdük sesi alınama
maktadır, bazan da teknik hatalardan, yeraltı 
şebekesinin çeşitli teknik sebeplerinden dolayı 
yanlış numaralar düşmektedir, tdare, bütün 
kuvveti ile bunun üzerinde çalışmaktadır. Tek
nik hatalar yapılabilir; yapılmıştır. Personelin 
hatasından, kusurundan bu aksaklıklar meyda
na gelmiş olabilir. Bunları kabul etmek gayet 
tabiîdir. Bir kısmı eğitim noksanlığından ileri 
gelmektedir; ama biz bütün iyiniyetimizle ve 
bütün imkânlarımızla bu hizmetin lâyıkı sevi
yede görülebilmesini temin için her türlü çare
yi düşünmekteyiz. Bütün arkadaşlarım kadar 
ben de bu konudan dertliyim. 

Değerli arkadaşlarım, PTT Genel Müdürlü
ğünün, bilindiği gibi, Türkiye'nin şehiriçi tele
fon ihtiyacını karşılamak üzere Kanada firma
sı ile ortaklaşa kurduğu bir telefon fabrikası 
vardır. Bu fabrika başlangıçta yılda 40 bin te
lefon tesis etmek maksadiyle kurulmuştu, bu 
sonradan 60 bine tevsi edildi. Bugün bu 60 bin 
de hiç mesabesinde kalmaktadır. Telefon; veril
dikçe, abone sayısı arttıkça, bekleyen sayısı da 
o nispette artan bir hizmettir. Bu itibarla biz, 
Üçüncü Beş Yıllık Planda bu kapasitenin bir 

177 — 



M. Meclisi B : 48 24 . '2 . 1972 O : 3 

misli daha artırılması niyeti İle bir planlama 
yapmış bulunmaktayız. Bugün 60 bin olan tele
fon fabrikasının kapasitesi, 100 binin üzerine 
çıkarılmadıkça Türkiye'de bir ferahlama bekle
mek mümkün olamayacaktır. Üçüncü Beş Yıl
lık Plandaki niyetimiz, gayretimiz bu istikamet
te olacaktır. 

Ayrıca, şehirlerarası telefon görüşmelerinde 
bu yıldan itibaren «yarı otomatik» e gidilmiştir. 
Daha evvelki yıllarda da birtakım kısmî çalış
malar yapılmıştır. Evvelâ 5 şehirde, müteakip 
sene 13 şehirde yarı otomatik şehirlerarası ko
nuşmalara gidilecektir. Devrelerimiz arttıkça, bu 
imkân gelişmekte ve genişlemektedir, bekleme 
süresi azalmaktadır. Ümidediyoruz ki, bu pro
jeyi de Üçüncü Beş Yıllık Planda büyük mik
yasta geliştirmek, genişletmek ve yurdumuzun 
hemen her köşesi ile fazla beklemeden konuşma 
imkânlarını sağlamak mümkün olacaktır 

PTT Genel Müdürlüğünün - bir arkadaşımız 
işaret buyurdular - kendi fabrikası, Ümraniye'
deki telefon fabrikasının yanında kendisinin 
yapmış olduğu yeni fabrikaya taşınmıştır. Bu 
fabrika yılda 15 bin manuel santral, 20 bin ma-
nuel telefon yapmaktadır. Bu kapasitenin artı
rılması için gayret sarf ediliyor. Bu konuda dı
şarıya muhtacolmadan kasabalarımızın dahilî 
telefon ihtiyacını bu kendi fabrikamızdan temin 
etmemiz mümkün olacaktır. 

Ayrıca, şehirlerarası irtibatlarını temin eden 
elektronik sanayiine bir basamak teşkil eden 
kuranportör imalâtı PTT nin ayrıca tesis etmiş 
olduğu bir elektronik lâboratuvarda birkaç yıl-
danberi yapılmaktadır. Bu, hızla gelişmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda büyük inkişaf gösterecek 
ve bilhassa sıkışık devreleri bulunan kasabalar
la vilâyetler arasındaki muhabere imkânı büyük 
mikyasta ferahlayacak ve genişleyecektir. 

Bilindiği gibi, PTT İdaresi, diğer iktisadî 
Devlet Teşekküllerine nispetle büyük denebile
cek mikyasta kâr temin etmektedir. 1971 yılı 
kârı 103 milyon, 1972 yılında 261 milyon kâr 
edeceği tahmin ediliyor. Müesseselerin iyi görev 
yaptıklarını bu kârlarla ifade etmek tabiatiyle 
mümkün değildir. Tekel halinde bir işletmedir, 
fiyatlarını artırmak kendi elindedir; ama bu 
kârlı müessesenin daha iyi hizmet edebilir sevi
yede, daha sempatik görünür bir idare olması 
gayreti içerisine girmemizin şart olduğu kanaa
tindeyiz. Sadece müessesenin kâr sağlama gay

reti bizim için bir ölçü olmamaktadır. PTT İda
resi çok kötü çalışabilir, çok büyük kârlar te
min edebilir; çünkü Türkiye'deki muhabere şe
bekesi inhisarı taammen PTT idaresinin elinde
dir; ama bizim bütün düşüncemiz ve bilhassa. 
titizlikle üzerinde durmak istediğimiz husus, 
bu İdarenin görevini lâyıkiyle yapması, sempa
tik, sevilebilir, desteklenir, vatandaşın her an 
kendisine müteşekkir olur bir idare haline gel
mesini temin etmek ve bu istikamette bu idare
yi gayrete sevk etmekten ibaret olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Demiryolları idaremi
zin, görünüşü ile iyi bir işletme şeklinde olma
dığı ifade edilir; buna kıstas olarak da trenle
rin tehir yaptığı, birtakım kazaların olduğu ve 
bilhassa bu idarenin senede 700 - 800 milyon 
gibi çok büyük zararlar ettiği ifade edilir ve bu 
kriterler üzerinden, idare hakkında hüküm ve
rilir. 

ifade etmek gerekir ki, bu biraz haksız bir 
eleştiri olur. - Bazı arkadaşlarımız ifade buyur
dular - Devlet Demiryolları, Türkiye'mizin ulaş
tırma hizmeti yapan hemen en eski idarelerin
den birisidir. Halen elinde bulunan 750 lokomo
tif kömürle çalışmaktadır, 60 küsur lokomotif 
dizeldir. Bu lokomotiflerin içerisinde 100 yaşın
da olanlar, 80 yaşında olanlar, 60 yaşında olan
lar vardır. Teknik ömürlerini tamamen yitirmiş 
durumdadırlar. Altyapı tesisleri aynı şekilde es
kimiştir. Trenlerin bilhassa kışın tehir yapması, 
bu eski raylar üzerinde süratle seyretmenin teh
likeli ve birtakım ray kırılmalarına sebebolabi-
lecek nitelikte olmasından ileri gelmektedir. Kö
mürle çalışan, altyapısı bu kadar eski ve hemen 
hemen % 40'a, % 50'ye yakın kısmı eskimiş, 
teknik ömrünü yitirmiş bir işletmeden, düzen
lenmiş tarifelerin dakik olarak yerine getiril
mesini istemek biraz insafsızlık olur kanaatinde
yiz; ama bu aksaklıklarda idarî kusur yok mu
dur, personelin kusuru yok mudur? Buna da; 
«Hayır» demek mümkün değildir. Çünkü Tür
kiye'de kamu idaresinin hemen her kesiminde 
şevki idare aksaklığı vardır, personelin kusuru 
vardır ve bu, bizim kamu idaremizin bir hasta
lığıdır, derdidir. Bugüne kadar buna bir çare 
bulamadık, inşallah bundan sonra bulma fırsa
tını/elde ederiz. 

Bugün bilhassa hizmet işletmelerinde görev 
yapan insanların çok feragatkâr kişiler olması 
zarureti vardır. Her an teknide mâruz kalırlar. 
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Gecesi gündüzü olmayan hizmetlerdir. İdareye 
kendisini vermesi, memleketini sevmesi hizmet 
aşkı ile yanması zarureti vardır. Böyle işletme
de çalışanların bu zihniyetle yetişmeleri ve bu 
hava içerisinde görev yapmaları zarureti vardır. 
Başka türlü bu teknik cihazlarla istenilen sevi
yede hizmet etmek imkânı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, demiryollarının zara
rını gidermek ve bu idareyi biraz sempatik gö
rünür hale getirmek mümkündür. Bilindiği gibi, 
Devlet Demiryollarının bugün elinde bulunan 
bütün teçhizat büyük kısmı ile Devletin hizme
tindedir. Devletin kömürünü, demirini, cevhe
rini, buğdayını, otunu, samanını ve gübresini 
taşımaktadır ve bu, karayolları tarifelerine na
zaran 1/3 ucuz, hattâ daha aşağı mesabededir. 
Bu tarifelerde bir düzenleme yapmak demek, 
bu hizmet ettiğimiz müesseselerin bütçelerin
den, varidatından bir miktar parayı almak, 
bugün kâr edenleri biraz daha az kâr eder hale 
getirmek gibi bir durum meydana getirmek de
mektir. Demiryolları ne olacaktır? Demiryol
ları 700 milyon lira zarar ediyorsa bu zarar 500 
milyona inecektir, 300 milyona inecektir veya 
100 milyona veya sıfıra inecektir. Demiryolla
rının, bu hal içerisinde bir kaynak yaratması, 
kendi kendisini yenilemesi mümkün değildir. 
Böyle bir yola gitmekle idareyi sempatik gös
termek, teknik mânada, ekonomik mânada hiz
met bakımından hiçbir şey ifade etmez. Bizim 
şahsî kanaatimiz; Demiryollarının bu çerçeve
de Devlete hizmet etmeye devam etmesidir. 

Demiryollarının, gerekiyorsa, açıkları Ha
zineden karşılanmalıdır, nitekim bugün de kar
şılanmaktadır. 

Demiryollarının altyapı tesislerinin yeni
lenmesi, bu idarenin yapmış olduğu taşıma tari
felerini lâyikiyle tatbik edebilir hale gelmesi 
için, başka bir çare düşünmek zaruretiyle karşı 
karşıyayız. 

Bu zaruret, düşünülmüş ve birtakım çalış
malara girilmiştir. Demiryolları altyapısının 
yenilenmesi için 12 milyarlık bir program hazır
lanmıştır. Bu program, Dünya Bankasiyle ya
pılan müzakerelerle ümidediyoruz ki, gerçekleş
tirilecektir ve bulunacak bir kredi ile Devletin 
yardımiyle bu altyapıyı yenilemek mümkün ola
cak ve bu idare kendisinden beklenen hizmeti 
yapar seviyeye gelecektir. 

Demiryollarının, - diğer bir arkadaşımız ifa
de buyurdular - personel kusurundan mütevel
lit aksaklıklarını gidermek bizim görevimiz ve 
vazifemizdir, bunu bizden istemek de hakkınız
dır. 

Vagonların pisliği, kirliliği, istasyonların 
ışıksız hali, gar binalarının kirliliğini affetmek, 
bunu bir teknik sebebe bağlamak ve büyük bir 
yatırıma ihtiyacı olduğunu ifade etmek de müm
kün değildir. 

Bu itibarla, bu türlü tenkitleri her zaman ye
rinde ve olumlu karşılamak bizim görevimizdir 
ve bu tenkitleri gidermek gayreti içinde olmak 
da vazifemizdir. 

Değerli arkadaşlarım, Demiryollarının önem
li konularından birisi, lokomotif imalidir. Bir 
arkadaşımız, Amerika'dan lokomotif ithâl edil
diğini beyan buyurdular. Belki yanlış bir ha
ber almış bulunuyorlar. Böyle bir konu yoktur; 
lokomotif ithali bahis konusu değildir. Demir
yollarının Eskişehir'deki Fabrikasında lokomo
tif imâline başlanmıştır. Bugüne kadar bir kı
sım lokomotifler yapılmış, hizmete verilmiş ve 
bu geliştirilmektedir, önemle üzerinde durmak
tayız. Bu fabrikanın gelişmesi ve imalâtının 
hızlandırılması için ne lâzımgeliyorsa bunu ya
pacağız, hattâ planlandığı zamandan daha önce
sine gitmeyi düşünmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı
nın önemli bir kesimini teşkil eden ve birçok 
problemi olan, bugün diğer idarelerimize benze
meyen deniz işletmeleri vardır. Deniz işletme
lerimizin diğer idarelerimize benzemeyen prob
lemleri, bu müesseselerin hukukî bünyelerin
den, hizmetin özelliğinden ve hususiyetinden 
doğmaktadır. 

Bilindiği gibi, Denizcilik Bankası bir anonim 
ortaklıktır. Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Anonim Ortaklığı Şilepçilik Şirketi ayrı bir ano
nim ortaklıktır. Bu müesseselerde çalışan ge
nel müdür ve yönetim kurulundan başka hemen 
herkes sendikalıdır ve işçi mesabesinde düşünü
lerek toplu sözleşme yapmışlardır. 

Takdir buyurulacağı gibi, bir genel müdür
lükte hukuk müşaviri, daire başkanı, işletme 
müdürü, personel müdürü, gemi kaptanı ve her 
-jeşit personel sendikalıdır, idarenin kamu dü
şüncesini aksettiren yegane merci genel müdür, 
genel müdür yardımcıları ve yönetim kuruludur. 
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Bunun dışında bulunan herkes, bu 8 - 9 kişilik 
grubun karşısımdadır, bu gruplar menfaat pa
zarlığı halindedir. 

Şimdi, tabiatiyle böyle b'îr işletmede birçok 
aksaklıklar olacağı tabiîdir ve bu bünyenin ma
hiyetinden doğmaktadır, idare bu konuda çe
şitli gayretler sarf etmiş, konuyu halledememiş 
ve çözememiştir. Şu anda çözebilir bir istikâ
mette de gelişmemektedir. 

Gemilerde çalışan kişilerin çeşitli kusurları 
işlediklerini, kaçakçılık yaptıklarını, arkadaşla
rım ifade buyurdular. Bu hadiseler ne yazık ki, 
olmuş ve görülmüştür. Bunlar hakkında ge
rekli hukukî muamele yapılmış, ilgili disiplin 
kurallarına müracaat edilmiş ve alınan sonuçlar 
maalesef tatmin edici olmamıştır. 

Şimdi ne yapacağız, bu işi böyle davam mı 
ettireceğiz meselesine gelince; buna hemen ha
yır demek durumundayız. Devletin milyarlar
ca lirasını kullanan bu işletmeleri hiç şüphesiz 
ki, istediğimiz diğer Devlet teşekkülleri seviye
sinde hukukî bir bünyeye kavuşturmak kararın
dayız. Bu işi çok süratli yapıp, Yüce Meclisi
mizin bize bu konuda yardımcı olmasını da istir
ham edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu ne kadar ko
nuşulsa, tartışılsa yeridir. Konuşuldukça üzün
tü veren bir konudur. Bütün arkadaşlarımız 
çeşitli vesilelerle bu tartışmaları yapmışlardır, 
bu ihtiyaçları bilirler. Onun için ben bu kadar
la iktifa ediyorum. 

Deniz işletmeciliğimizin çok önemli mesele
lerinden birisi; Türkiye'de gemi inşa sanayinin 
geliştirilmesidir, itiraf etmek gerekir k, Cum
huriyetten önceki tersanelerle bugün hizmet 
yapmaktayız; bazı ilâveler yapılmıştır. Bugün
kü dünya gemiciliğine ayak uydurup, Türki
ye'mizin ihtiyaçlarımın gerektirdiği çaptaki ge
mileri yapacak bir sanayi kurmak için çok bü
yük bir hamle yapmak zaruretiyle karşı karşı-
yayız. 

Bir kısım arkadaşlarımızın temas ettikleri, 
bu konuyu halledebilmek için birkaç yıl evvel 
başlatılmış olan Pendik Tersanesi yapımı önem
le ele alınmış, üzerinde çalışılmakta ve bu me
sele en kısa zamanda halledilecektir. 

Pendik Tersanesini merak edenler, hikâyesini 
tetkik ederlerse görürler ki, bu mesele ta, 30 yıl 
evveline dayanır. 30 yıl önce bu tersanede çalı
şacak mühendisler için eğitim yapılmıştır, Av-
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rupa'ya gönderilmiştir. O mühendisler bugün 
tekaüt olur hale gelmiş, zamanlarını tamamla
mışlardır. Hizmet süreleri 25 - 30 yıla varmış; fa
kat Pendik Tersanesinin sadece şu anda yeri 
vardır ve altyapı tesislerinden bir kısmı yapıl
mıştır. 

Bu konu, önemle üzerinde durduğumuz ve 
Türkiye 'de bu sanayiin gelişmesini sağlamak 
amaciyie girişilmiş bir tesis olması bakmamdan, 
geniş yan sanayilerin gelişmesine ve iş imkâm-
laTinın açılmasına vesile olması bakımından, ya
kından izlediğimiz ve süratle hallini 
arzu ettiğimiz bir konudur, ilgili ya
bancı devletlerle görüşmekteyiz. Ümidediyo-
ruz ki, 1972 yılı içerisinde bu mesele halledil
miş olacak ve halen 40 milyon lir amerteîbesinde 
sarf edilmiş bulunan Pendik Tersanesi kuvveden 
fiile çıkacak ve Türkiye'de bugünün şartlarına 
uygun, modern gemilerin inşasına başlanacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bilhassa 
tartışma konusu olan ve bazan gazete sütunla
rına akseden konulardan birisi, imkânlarımız 
meveudolduğu halde Türkiye'de gemi inşaa edil
miyor, dışarıdan gemi satmalmıyor meselesidir. 
1972 yılı için planlanmış bulunan programa gö
re, Türkiye'de bir kısım gemiler inşa edilecek, 
föir kısım gemiler âcil ihtiyaçlar dolayısiyle dışa
rıdan alınacaktır. Esasen bugünkü imkânları
mızla gemilerimizin tamamını Türkiye'de yap
mak senelere vabestedir. Bu seneleri beklediği
miz takdirde, gemi tonajları, gemi cinsleri değişe
cek ve bu tersanelerde inşa ettiğimiz gemiler 10 
seme sonra bir işe yaramayacaktır. Binaenaleyh, 
bu konu gayet dengeli ve hesaplı bir şekilde dü
şünülmelidir. Biz plandan daha ileri giderek, 
İm sene 2 yolcu gemisinin dışarıdan alınması, 
2 yolcu gemisinin içeride imal edilmesi kararı
nı değiştirdik; 4 yolcu gemisini de kendi tersa
nelerimizde imal etme yolunda çalışmaktayız. 
Tersanelerimizi â̂ zami kapasiteyle çalıştırmak, 
•bir süre bunları işsiz bırakmamak niyetindeyiz. 

Diğer taraftan, çeşitli teçhizatın ilâve edildi
ği Camialtı Tersanesinde halen faaliyette bulun
mayan kızaklarımızın derlhal doldurulması ve 
bu tersanelere 3 - 5 yıllık imalât imkânı verme 
kararını almış, bu işe fiilen başlamış durumda
yız. Türkiye'de bütün tersanelerin bundan son-
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ra ful kapasiteyle, ne imkânları varsa, bu im-
kânlarla çalışması kararı alınmış; fiiliyata ge
çilmiştir ve gerekli emirler verilmiştir. 

Bunun dışında çok zaruri ihtiyaçlar için ve 
bugün tersanelerimizde imal edilmesi mümkün 
olmayan büyük tonajlı gemileri de alma teşeb
büsüne geçmiş bulunuyoruz. 

Denizcilik Bankasının yan birtakım işletme
lere ortak olduğu, Yalova Kaplıcalarının, liman 
lokantasını işlettiği kendi konulariyle ilgisi 
olmayan birtakım işletmelerle ilgilendiği ifade 
buyuruldu. 

Değerli arkadaşlarım, bu hizmetler, bu ban
kanın kendi arzusuyla bünyesine aldığı hizmet
ler değildir. Çeşitli zamanlarda, bu hizmetler 
Denizcilik Bankasına Devletin eliyle tevdi edil
miştir ve bugüne kadar aksak şekilde yürütül
müştür. Bugün Yalova Kaplıcalarının 1977 yı
lma kadar Denizcilik Bankasının elinde bulun
ması gerekmektedir; böyle bir mukavele yapıl
mıştır. Bu kaplıcaları en iyi şekilde işletecek 
bir müesseseyi bulduğumuz anda, o müesseseye 
devretme kararındayız. Kaplıcaların verimli bir 
şekilde işletilebilmesi için çok çeşitli sebepler 
vardır. Ben daha bir ay evvel bu kaplıcalarda 
yaptırmış olduğum tetkikat sonucunda gördüm 
İd, Denizcilik Bankasının bu kaplıcaları ekono
mik olarak işletmesi mümkün değildir, çünkü 
birçok yatırımlara ihtiyaç göstermektedir. Bu 
aslında Denizcilik Bankasının mevzuu dışında
dır. Bunu başka bir kuruluşa vermek ve o ku
ruluşun bu müesseseyi ihya etmesi yoluna git
mek en doğru bir hal çaresi olacaktır. 

Ulaştırma müesseselerimizin bugün çok hız
la inkişaf eden ve değerli sözcülerimizin üze
rinde durdukları müesseselerimizden birisi Türk 
Hava Yollarıdır. Hava nakliyesi bütün dünyada 
hızla gelişmektedir. Bu nakliye bizde diğer dev
letlere nazaran çok geri durumdadır. İnkişaf 
isteyen bir konudur ama bugün bizim teknik 
imkânlarımız, malî, imkânlarımız bu hızlı in
kişaf arzusuna ayak uyduracak durumda değil. 
Bu yılM programımızda dört büyük tip uçak 
alınması bahis konusudur, teşebbüse geçilmiştir, 
çok kısa zamanda realize edilecektir. 

Bütün arkadaşlarımızın önemle üzerinde dur
duğu, hassasiyetle tartıştıkları ve bizden sor
dukları mesele, Türkiye'de bugün mevcut mey
danlara sefer yapılıp yapılmayacağı, birtakım 
meydanların kapatılacağı konusu idi. 
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Değerli arkadaşlarım, Bakanlık olarak hava 
ulaştırmasının ehemmiyetini düşünerek halen 
Türkiye'mizde işletmeye açık bütün meydanları 
teçhizatı ve personeli ile muhafaza etmek niyet 
ve kararındayız. Hiçbir meydanı terk etme ni
yetinde değiliz. Bilhassa Elâzığ meydanı üze
rinde duruldu. Elâzığ meydanı işletmeye açık 
kalacaktır. Büyük uçakların inmesine imkân ol
mayan meydanlara ne türlü bir işletme şekli 
(bulacağımız üzerinde 1974 senesinden sonra çı
kacak ihtiyaçlara göre duracağız. Bu meydanla
rı terk etmek, bırakmak bizim aklımızdan geç
miyor. 

Meydanlarımızın standardı beynelmilel mey
danlara nazaran düşüktür. Teçhizat bakımın
dan noksandır. Hattâ Esenfboğa ve Yeşilköy 
Hava Alanı dahi beynelmilel standartlara tam 
tetabuk etmemektedir. Bu yıl alacağımız yeni 
cihazlarla bu meydanlar takviye edilecektir. 
Bilhassa sefer yapılan Anadolu'daki meydan
lara yeni iniş aletleri konacaktır. Sayın Durak-
oğlu müsterih olsunlar, Sivas meydanı da üze
rinde durduğumuz hava alanları arasında bulun
maktadır. 

Sayın Eroğan, Yeşilköy Hava Alanı pistinin 
Devlet Hava Meydanları teslim alınmadığını 
ifade buyurdular. Devlet Hava Meydanlarının 
pistleri teslim alması, işletmeye açması bazı 
şartlara bağlı bulunmaktadır. Teknik cihazların 
tamam olması, ışıklandırmanın tamam olması 
ve emniyetle bu pistlere uçaklarm indirilebilme 
imkânlarının doğmasiyle bu mümkün olacaktır. 
Buigün halihazırda Yeşilköy havalanında bulu
nan pist, hava alanları standartlarına uygun tam 
teçhizatla donatılmadığı için şu anda bu pisti 
işletmeye açma durumunda değiliz, ama bunu 
en kısa zamanda açılabilmek ve buraya yatırıl
mış olan milyonlarca liranın daha fazla bekle
mesini önlemek için birtakım çareler düşünmek
teyiz. 

Yeşilköy projesi çok büyük bir projedir. 
Planlandığı zamana göre yatırım harcamaları 
bakımından çok yükselmiştir. Bu hava alanının 
bu proje ile gerçekleştirilmesi uzun senelere 
bağlı bulunmaktadır. Bayındırlık Bakanlığı ile 
bu konuda bir tartışmaya girmek ve konuyu 
hem süratlendirmek ve hem de başka ne türlü 
birtakım teknik çareler bulunarak bu meyda
nın kısa zamanda ikmalini sağlamak mümkün 
olur, bunu aramak, tartışmak niyetindeyiz. 
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Hava yollarımızın çârtır şirketi kurmasına 
temas edildi. Bu ele alınmıştır, tetkik edilmek
tedir. Hava yollarının patronajında böfle bir 
kuruluşa gidilmesi düşünülmektedir. Ama bu
nun hukukî şekli ve nasıl bir kuruluş olacağı
nı şu anda ifade etmemiz mümkün değildir. 

Ayrıca, meydan hizmetlerinin tek elde top
lanması, dağınık şirketler elinde bulunan bu hiz
metlerin daha verimli bir hale getirilmesi dü
şünülmektedir. Bu konuda da çalışmalarımız 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, daha fazla teferruata 
girmeden anahatları ile Ulaştırma Bakanlığı
mızın ve buna bağlı kuruluşların görünümünü 
ve naniği anameseleleri ele alacaklarını ve bu 
anameselelerde güdülen hedeflerin ne olduğu
nu bir çatı halinde sizlere sunmuş bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarımızın özellikle sormuş ol
dukları birtakım detay sualler mevcuttur. Bun
ları teker teker cevaplandırmak mümkündür, 
ancak bunun fazla zamana mütevakkıf olduğu 
kanaatindeyim. Birçok soruları zannediyorum 
bu konuşma esnasında cevaplandırmış bulunu
yorum. Şayet, burada cevaplandırılması zaruri 
bulunan ve buradan açıkça ifade edilmesinde ya
rar görülen hususlar varsa, bunları arkadaşları
mın işaret buyurmalarını bilhassa istirham ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım, dünkü gazetelerde De
niz Yollarında bir yolsuzluktan bahsedildi. Ko
nu üzerine eğildik; bu geçmişte vukubulmuş 
bir hâdisedir. Bizinn Bakanlığımızın Teftiş Ku
ruluna intikal etmiştir. Gerekli inceleme ve tah
kikatı yapılmıştır, sonuçlanmıştır. Suç mahiye
tinde mahkemeye intikali lüzumlu olan herhan
gi bir olay görülmemiş, ancak idarî birtakım 
tedbirleri gerektiren meseleler olmuş ve bu dos
ya kapanmıştır. Bu neşriyatın ne sebeple, hangi 
maksatla yapıldığını anlayamadık. 

Yalnız bu vesile ile şu hususu bilhassa be
lirtmekte fayda mütalâa etmekteyim. Devlet 
idaresini, kamu idaresini bu türlü sataşmalar
dan, bu türlü yayınlardan kurtarmakta büyük 
fayda vardır. Milletvekili arkadaşlarımıza ko
nular çeşitli kanallardan intikal etmektedir. 
Bunları ilgili kuruluşlarla, bilhassa siyasî du
rumda olan bakanlarla konuşmaları, tartışma
ları her halde çok daha faydalı olur. Birçok ko
nular tetkik edilmeden gazetelere intikal et-
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meikte, Meclis kürsüsüne gelmektedir. Devlet ida
resinin bu istiraplı bir konusudur. Müesseseler
de çalışan insanları rencide etmekte, onların 
yetki kullanmalarını, cesaretle icra ifa etmele
rini önlemektedir. Hakikat varsa, doğru ise, 
bunun üzerine gitmek de hepimizin görevidir. 
Biz hiçbir, suretle kimseyi himaye etmek mev
kiinde olmadığımız gibi, böyle bir şeyin karşı
sında hiçbir arkadaşımızın da olmayacağı ve ko
nuyu hassasiyetle inceleyeceği kanaatindeyiz. 

Bu'güne kadar müesseselerin bu türlü mu
ameleleri üzerinde yapılan tartışmalardan büyük 
zararlar meydana gelmiştir. Konular ilgili 
mercilerde teknik seviyede tartışılabilir, görü
şülebilir. Bu konuyu gazeteye alan, veren arka
daşın bizlerle görüşmesinde büyük fayda vardı 
her halde ama, bir müesseseyi büyük bir suiis
timal, 40 milyonluk bir suiistimal içinde gös
termesi, teşhir etmesi hiç şüphesiz ki doğru ol
mamıştır ve bunun memleketimize, milletimize 
hiçbir faydası ve hayrı da olmayacaktır. 

Aslında bu konu tahakkuk etmiş bir konu 
değildir. Biöyle aslı, astası olmayan meseleleri 
yayınlamak, çeşitli mercilere intikal ettirmek 
herhalde yerinde olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu arz etmiş olduğum 
çerçeve içinde Ulaştırma Bakanlığının hizmetle
rini ciddiyetle, memleket severlikle ve ehliyetle 
ifa edecek kuruluşumuz mensuplarını destekle
yeceğiz, teşvik edeceğiz ve onlarla beraber ola
cağız. Bizim bu tempomuza ayak uyduramayan 
veya bunun dışında başka düşüncelerle malûl 
bulunan insanlarla da beraber çalışamayacağı
mız gayet tabiî olacaktır. 

Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sorular var Sayın Bakan, buyu
run Sayın AtaJgün, sorunuz. 

MEHMET ATA&ÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkanım, Ziraî Donatım Kurumu, gübre ve 
ziraî aletlerini deniz yolları aracılığı ile naklet
tirmek mecburiyetindedir. Bu nakliye esnasın
da Deniz Yolları Komisyon aldığı gibi, bu ara
cı muameleden ötürü iş uzamaktadır. Halbuki, 
ticaretin daha ucuza ve daha süratle yerine ge
tirilmesi bir gerçektir. Bu durum karşısında 
Ziraî Donatım Kurumunun ithal edeceği güb
re ve zirai aletlerin naklinin ihalesine diğer fir-
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maların iştirak ettirilmeleriyle en ucuz nakle- i 
decek müesseseye ihale edilmesinde Ulaştırma I 
Bakanlığınca bir maJhzur var mıdır? I 

ffl&nci sorum: PTT Genel Müdürlüğü 63 sa- I 
yılı genelgesinin 2 nci maddesine dayanarak, I 
köylerde oturan vatandaşlardan 10 lira, defter I 
kaydına göre bucak görünen fakat bucak teşki- I 
lâtı, hattâ bucak binası dahi olmayan köylerde 
oturan vatandaşlardan da 40 lira radyo ücreti I 
almaktadır. Bucak teşkilâtı olmayan köylere 
Dövlet hizmet götürmediğine göre, bu şekilde I 
radyo ücreti tahsil edilmenin gerekli olmadığı 
ve haksız olarak tahsil edildiği kanaatindeyim. [ 
Bu ücretlerin vatandaşa iade edilip edilmeyece
ğini öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 

(Devamla) — Sayın Atagün, Denizcilik Bankası 
veya Şilepçilik Şirketinin Zirai Donatım Kuru
mundan nakliye münasebetiyle almış olduğu ko
misyonu ifade buyurdular. 

Bizim yaptığımız muamele şudur : Devlet 
kuruluşlarının her hangi bir emtiasını, her han
gi bir limandan Türkiye'ye her hangi bir komis
yon almadan sadece beynelmilel tarifelere uy
gun ücretlerle taşımadan ibarettir. Bunun dışın
da bir komisyon gayet tabiî bahis konusu değil
dir. 

Yalnız şu anda Almanya'dan alınmış bulunan 
gübrelerin Şilepçilik Şirketi vapurlariyle taşın
ması sırasında bir müzakere konusunun olduğu 
bana intikal etti ve sonradan bu meselenin de 
halledildiği ifade edildi; buradan galat bir dü
şünce olduğu kanaatindeyim. Böyle bir komis
yon bahis konusu değildir ve Şilepçilik vapur
lariyle gübreler istenildiği zamanda nakledile
cektir. 

PTT idaresinin yapmış olduğu tamimde, fii
len nahiye olmayan yerlerde radyo ücretlerinin 
nahiye muamelesi görerek tahsil edildiği sayın 
Atagün tarafından ifade buyuruluyor. Daha ev
velde bu konuya muttali olmuştuk, konu üzerin
de durmaktayız. Aslında nahiye olmayan ve 
Devletin teşkilâtı bulunmayan yerlerde böyle 
bir muamelenin yapılması tabiatiyle espri bakı
mından genelge esaslarına uygun olmayacak
tır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 
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Kars Milletvekili sayın Doğan'in yazılı olan 
sorularını okutuyorum efendim. 

Kars gar binasına kalorifer konması, 
Kars gar binasına PTT açılması, 
Erzurum - Kars arası ekspres ve posta tren

lerine dizel motor ilâvesi mevzularını düşünüp 
düşünmediklerinin yazılı veya sözlü cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Devamla) — Efendim değerli arkadaşımın so
rularını bizim teknik arkadaşlarımız not etmiş
lerdir, gereğini yapma gayreti içinde olacağımı
zı arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurunuz sayın Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem Baş

kan, sayın Bakandan hergün istanbul - Kars 
arasında çalışan ve ismi Doğu Ekspresi olan 
trenin hakikaten ekspres hüviyeti içinde olduğu
na kani olup olmadıklarının açıklanmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 

(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşı
mın sıkıntısı ile ben de malûlüm. Doğunun bir 
milletvekili olmam sıfatiyle tabiatiyle istenilen 
seviyede bir işletme mevcut değildir. Dizel lo
komotifler bu istikamete verilmiştir ama Kars'a 
kadar ulaşamamaktadır, bunun çeşitli nedenleri 
vardır. Lokomotifler kifayetsizdir, lokomotif 
bakım imkânları Doğu sınırlarına kadar g^ötürü-
lememiştir, yol standardı bakımından da bazı 
meseleler vardır. Ama bu konu üzerinde önemle 
durmaktayız ve bilhassa Doğuya ve Güneydoğu
ya giden trenlerimizin temizliği, bu istikamete 
giden vagonların yeni vagonlar olması konula
rı üzerinde durmaktayız. Bu bizim vazifemizdir 
ve bunu bizden herkes istemektedir. Kısmet 
olursa bu lâzımeyi yerine getireceğiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Buyurunuz sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim 

konuşmalarda ençok detftli gördüğüm bir mevzu 
da Denizcilik idaresindeki zabitan ve mahiyeti
nin müşterek bir çalışma içinde aynı statüye ko
nulması keyfiyetinin halledilmesi ve bunların 
disiplini hususunda Bakanlıkça bir faaliyetleri 
var mıdır, yok mudur? Bu hususu öğrenmek is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan, 
ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 

(Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın KaJbada-
yı'nın ifade buyurdukları konu konuşmamda 
da arz ettiğim gibi bizim en dertli olduğumuz 
bir konudur. Bu konu deşildikçe biz ıstırabımızı 
dökmeye amadeyiz. Hakikaten ifade ettikleri 
gilbi; Deniz İşletmesinde Grev ve Lokavt Kanun
larına göre sendika bu iki müessesedeki teşek
küller bünyelerinde gemi zabitanı ve gemide ça
lışan diğer gemi adamlarını da ihtiva etmekte
dir. Bu sıkıntı gemi adamlarının çoğunlukta, 
gemi zaJbitanınm azınlıkta olmasından ileri gel
mektedir. Büyük bir derttir, bu konuyu hallet
mek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır, mut
lak surette halledilecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurunuz sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, Konya'ya eskiden beri hava sefer
leri yapılmakta idi. Son zamanlarda bu iptal 
edilmiştir. 

Acaba sayın Bakan, askerî hava alanından 
yahuitta yeni bir hava alanı yaptırmak suretiyle 
Konya'ya yeniden hava seferleri düşünürler 
mi Bu hususun yazılı olarak cevaplandırılması
nı rica ediyorum. 

ikinci sorum : istanbul Konya arasında Me
ram Ekspresi çalışıyor. Bu ekspres Çumra, Ka
rapınar, Ereğli, Burdur, Adana arasında da ça
lıştırılması düşünülmekte midir? 

üçüncü sorum : Avrupa'da 60 kilometrelik 
mesafelerde telsiz kullanılmaktadır. Bunun fay
dasını söylemeyi zait addediyorum. Acaba sa
yın Bakan bizde de böyle bir şey düşünürler mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
ULAŞTIRÎMA BAKANI RIPKI DANIŞMAN 

(Devamla) — Sayın Başkan, başlangıçtaki soru 
ile ikinci soruya teknik mahiyette oldukları için 
yazılı cevap arz edeyim. 

Taksilerin telsizle irtibatlandırılması ve yö
netilmesi konusu Avrupa'nın birçok memleket
lerinde yapılmaktadır. Bu bizim kara ulaştırma 
düzenlemesini yaptıktan sonra ancak ortaya çı
kacak bir konudur, teknik bir meseledir. Şu an
da buna ihtiyaç olup olmadığını ifade etmem 
mümkün bulunmamaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Bu sorunuz cevaplandırılmış
tır, 

Sayın Aslantürk'ün sorularını okuyorum, 
Sayın Bakan. 

Trabzon - Erzurum demiryolunun yapımı 
için ne düşünülmektedir? 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 

(Davamla) — Sayın Başkan, Trabzon - Erzurum 
demoryolu hiç düşünmediğimiz ve zannediyo-
ranı ki, teknik seviyedeki ünitelerimizin de dü
şünmediği bir konudur. Sadece şunu ifade et
mekle zannediyorum ki, Sayın Arslantürk'ü 
memnun etmiş olacağız; önümüzdeki yıl bu 
hava alanı tevsi edilecektir ve zannediyorum 
programda bulunan 10 milyon civarında bir 
para bu işs harcanacaktır. Bu suretle jet uçak
larının Trabzon'a inmesi temin edildikten sonra 
zannediyorum 1973 yılında Trabzon - Erzurum 
ringi meydana getirilecek ve bu suretle Trabzon 
büyük bir ulaşım imkânına kavuşmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. Başkaca soru olmadığına göre teşekkür 
ederim Saym Bakan, buyurunuz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Devamla) — Yüce Meclise saygılarımı suna
rım. (Sağdan ve soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Enver Akova?.. Yoklar. 
Sayın Ekrem Kangal?.. Yoklar. Sayın Mevlût 
Ocakçıoğlu, buyurunuz efendim. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bütçenin bu noktasında hakikaten kısa ko
nuşmak icabediyor, bon de öyle yapacağım. 

Esasen daha evvel grup sözcüsü arkadaşla
rımla, kişisel görüşlerini arz eden arkadaşlarım 
Ulaştırma Bakanlığının çalışmalarındaki eksik
likleri dile getirdiler. Ben de bu görüşlere işti
rak ediyorum. Saym Bakan da, meselelerin ger
çek yönleriyle teşrihini yapmıştır ve sıkıntıların 
çoğunu çözümleyeceklerini de va'detmişlerdir. 

Saym Bakan, bu teşkilâtın içinden gelmiştir 
ve kendilerinin gerek Meclis ve gerek Bütçe 
Plan Komisyonundaki bilgili ve isabetli çalış
malarına şahidolmuşuzdur, bu eksikliklerin üs
tesinden geleceği kanaati içindeyim ve kendile
rine teşkilatındaki değerli teknik elemanların 
yardımı da olacaktır. Bu bakımdan pek kısa 
zamanda bu sıkıntıların çözümleneceği kanaati
ni tekrar arz ediyorum. 

Bu vesile ile bugün şahidolduğum bir mese
leyi Saym Bakanın dikkatine arz etmek istiyo-
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rum: Bir arkadaşımın Ulus'ta bulunan yazıha-
nesinden telefon etmem icabetti, 15 - 20 dakika
da karşı tarafı bulamadım. Arkadaşıma telefo
nun bozuk mu dedim, «hayır» dedi. «Ulus böl
gesindeki santral değiştirilmedi ve bundan bü
yük bir skmtı duyuyoruz bu hususu bir fırsat 
düşerse Sayın Bakana ilet» dedi. Bir tesadüf 
burada bu fırsat hâsıl oldu, dikkatlerine arz 
ediyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin teşkilâta ve 
ülkeye hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyete 
saygılarımı sunuyorum. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergeleri 
vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu yeteri derecede aydınlanmıştır, müza

kerelerin kifayetini arz ederim. 
Maraş 

Zekeriya Kürşad 

Sayın Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki ya

pılan konuşmaların kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okntuyorum efendim. 

B — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI : 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 23 896 122 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 380 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 31 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş tir. 

15.000 Kurum giderleri 2 045 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 150 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 4S5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

33.000 iktisadî transferler 20 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 447 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.030 Sosyal transferler 47 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 457 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yüı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclissi 
1/557, Cumhuriyet Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 14) (1) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğüne ait katma bütçenin 
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 478 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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1 nci maddeyi okutuyorum. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü

dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı cari harcama
ları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (75 886 288) lira, yatırım harcamaları 
için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19 900 000) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (3 984 641) lira ki, toplam ola
rak (99 770 929) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum 
efendim. 

3. — DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞ
LETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 55 194 909 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 664 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 13 009 876 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 017 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000' Etüt ve proje giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 6 835 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm , Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 22 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 676 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 205 745 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (99 770 929) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

62.000 İşletme gelirleri 39 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 60 070 927 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmesinler.., Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1972 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı (O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam olunur. 

Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 13 040 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 

Madde 4. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmalınacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil ter
tiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştır
ma ve satmalmalar) böülmüne aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 

Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 

Madde 7. Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü

dürlüğü Bütçesi ayrıca açık oylarınıza sunula
caktır efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakan
lığının 1972 yılı Bütçesi Meclis'imizce de kabul 
edilmiştir. 

Memleketimize ve Ulaştırma Bakanlığı teş
kilâtımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
(Alkışlar) 

C — ÇALIŞMA BAKANLIĞI: 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Çalışma 
Bakanlığı 1972 bütçe tasarısı üzerindeki müza
kerelere başlıyoruz efendim. 

Komisyonun ve Hükümetin yerlerini almala
rını rica ediyorum. 

24 . 2 . 1972 O : 3 

i Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde; 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Şevket 

Yılmaz, 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Meh

met Kılıç, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Burhanettin Asutay, 
Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ham-

di Hamamcıoğlu, 

Şahısları adına da; 
Sayın Aytuğ, Sayın Gökçe, Sayın Tosyalı, 

Sayın Yenipmar, Sayın Ocakçıoğlu, Sayın Ab-
bas, Sayın Sönmez, Sayın Arslan, Sayın Balan 
ve Sayın Türkmenoğlu söz almışlardır 

Sayın Çalışma Bakanımız gelmişlerdir. Ko
misyon, temsil edilmiştir. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Şevket 
Yılmaz, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ŞEVKET YILMAZ 
(Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri, 

1972 yılı bütçe müzakerelerinin, Çalışma Ba
kanlığı bütçesi üzerinde Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grubu adına görüşlerimizi arz edeceğim. 

Çalışma Bakanlığı ile ilgili konular, yurdu
muzda her geçen gün daha büyük bir Önem ka
zanmaktadır. 1972 yılına girerken Türkiye eko
nomisinin gösterdiği manzara, çalışma hayatı
mız bakımından üzerinde titizlikle durulması 
gereken işaretler taşımaktadır. 1971 yılında eko
nomimiz, bir taraftan fiyatların başdöndürücü 
bir süratle yükselmesi, öte yandan gittikçe yay
gınlaşan durgunluk gibi ters istikametli iki ağır 
tesir altında bunalmıştır. Bu durumun iki önem* 
li menfi sonucu olmuştur; fiyatların süratli ve 
devamlı yükselişi yani enfilasyon, adaletsiz ve 
ağır bir vergi gibi en çok dar gelirli, emekleriy
le geçinen vatandaşlarımızın sırtına yüklenmiş
tir. 

Ekonomideki durgunluk ve yatırımların ye
terli seviyeyi bulamayışı ise işsizliği artırmıştır. 

Resmî rakamlarla bu durumu daha açık bir 
şekilde ortaya koymak mümkündür, önce şunu 
arz edeyim ki : Hükümet yetkilileri, fiyat artış
ları konusunda yaptıkları açıklamalarda, toptan 
eşya fiyat indekslerini kullanmaktadırlar. Tüke
ticilerin üzerlerinde tazyikini hissettikleri fi
yatlar perakende fiyatlardır. Bunun en iyi gös-

I tergesi de geçinme indeksleridir. 
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Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yaym Dai
resinin yayınladığı Ankara geçinme indeksine 
göre 1963 fiyatları 100 kabul edildiğinde, 1970 
te genel indeks 148,3 iken 1971'de 12 aylık or
talama olarak 180,7'ye yükselmiştir. 

Ankara'da 1965 yılında 107,6 iken 1970 yı
lında 148,3'e yükselmiştir. Yani 6 yılda 1963 se
nesi bas alınarak, Ankara'da hayat her yıl or
talama % 6,6 nispetinde pahalılaşmıştır, Fakat 
1970 ile 1971 yılını mukayese ettiğimiz zaman, 
bu bir yılda geçinme endeksinin 148,3'ten 180,7'-
ye yükseldiğini görüyoruz. Artış 32,4'tür. An
kara'da bir yılda hayat pahalılığının 32.4 puvan 
birden yükselmesi son 10 yılda görülmemiş baş-
döndürücü bir fiyat yükselişidir, istanbul geçin
me indeksi de bu durumdadır. Bütün Türkiye bu 
durumdadır, 

Sayın Erim hükümetlerinin iktisadî politi
kası, fiyatlar dengesinin böylesine bozulup, pa
halılığın silindir gibi dar gelirli kütleleri ezme
si sonucunu doğurmuştur. Toplu sözleşmelerle 
artan gelirden ve refahtan biraz pay almak iste
yen işçilerimizin, bu pahalılık kasırgası içindeki 
güç durumlarını bilmemiz ve üzerinde önemle 
durmamız gerekir. 

1971 yılında ortaya çıkan ve dört nala hız
lanmış enflasyon, dar gelirlerine satmalma 
güçlerini küçültmüş ve rcel gelirlerini, gerçek 
satmalma güçlerini azaltmıştır. 

Bütün bu olumsuz sonuçları önleyecek ikti
sat politikası tedbirleri almak yerine, Birinci 
Erim Kabinesinin bazı üyeleri, toplu sözleşme
lerle işçilerin ücretlerinin artışını enflasyonun 
sebebi olarak göstermek hatasına düşmüşlerdir. 
Saym Nihat Erim'in II nci Kabinesinin progra
mında ise, «Sendikalar Kanunu ile Toplu Söz
leşme Grev ve Lokavt kanunları arasındaki çe
lişmeler giderilecektir» denilmektedir, Hükümet 
programında yer alan bu kapalı ifadenin, açık
lığa kavuşturulması gerekir. Özellikle toplu söz
leşme ve grev haklarının kısıtlanacağı söylenti
lerinin çalışma hayatımızdaki huzursuzluğu ya
rattığına işaret etmek isteriz. 

Kamu düzeni, sağlık ve güvenlik bakımın
dan sakıncalı olduğu söylenilen ve şikâyet ko
nusu yapılan bazı grev ve lokavtların örnek gös
terilerek toplu sözleşme düzeninin bozulması, is
çi haklarının kısıtlanması elbette söz konusu ol
mamalıdır. Fakat Hükümet programındaki; bu 

kanunların değiştirileceğine dair ifadeler, ger
çekten Hükümetin izahına muhtaçtır. 

11 ilde sıkıyönetim ve 9 ilde de tabiî âfetler 
sebebiyle konulan grev yasakları, işçilerimizin 
toplu pazarlık gücünü azaltmıştır. Tabiî âfetler 
sebebiyle konulan grev yasaklarının da, deprem 
bölgelerinden meydana gelen zararların süratle 
telâfisi ve açılan yaraların sarılması, yıkılan bi
naların yerine yenilerinin hemen yapılmasını 
sağlayacak bir istikamette kullanılması elbette 
gereklidir. Fakat, depremle ilgisi olmayan yer
lerde, tabiî âfetlerin açtığı zararların gideril
mesiyle hiç ilgisi olmayan işyerlerinde grev ya
saklarının uygulanmakta oluşu dikkati çekmek
tedir, işçilerle işverenlerin karşılıklı hak ve 
menfaatlerini dengeli bir şekilde koruması ge
reken Hükümetin çıkardığı grev yasaklayıcı ka
rarnamelerin, işveren, toplu iş sözleşmesi görüş
melerinde işçi tekliflerine karşı kayıtsızlığa sevk 
etmesi önlenmelidir. Bu konuda Saym Çalışma 
Sakaııımn, tabiî âfetlerle ilgili grev yasağının 
uygulandığı 9 ili yeniden gözden geçirmesini ve 
yasağın devamında fayda görülen iller olup ol-
r-ıacbğmı araştırmasını ve yasağın devamı gerek
li görülen yerler var ise iş kolları için bu yasak
ların uygulanacağını açıklığa kavuşturacak ye
ni kararnameler hazırlatmasını rica ederim. 

Saym Çalışma Bakanının bu konuyu inceler
ken «Depremin bütün zararları giderilmiştir. Ev
siz kalan vatandaşlara evleri teslim edilmiştir. 
Hayat normale dönmüştür.» şeklinde beyanat 
veren Saym Erim Hükümetinin, tmar ve İskân 
bakanlarının beyanatlarını da dikkate almasını 
rica ederim. 

Hükümetin, işçi ile işveren arasındaki ilişki
lerdeki dengenin bozulmamasma azamî dikkati 
göstermesi gerekir. Yanlış iktisat politikasının 
sonucu ortaya çıkan ve artan hayat pahalılığı, 
enflâsyonu, toplu sözleşme düzenine ve dolayı-
sıyle ücretlere müdahale ile önlemekten de Hü
kümetin vazgeçtiğini açıklamasında fayda gör
mekteyiz. Saym Erim Hükümeti programında 
belirtilen çalışma hayatındaki huzurun sağlan
ması, bu konunun açıklık kazanması ile müm
kündür. 

Memleket ekonomisinin, 1971 yılını enflâsyon 
ve durgunluk gibi ters istikametten gelen iki te
sir altında bunalarak geçirdiğini arz etmiştim. 
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Enflasyonun, dar gelirli kitleleri, işçileri na
sıl güç duruma düşürdüğünü tespit ettikten 
••sonra, ekonomik durgunluk ve istihdam mesele
sine geçiyorum. 

Gayri safî millî hâsılanın 1971 yılında % 8 
'civarında artacağı tahmin edilmektedir. Buna 
bakarak «ekonomide durgunluk yoktur» diyen
ler olmuştur. 

1971 yılında gayri safî millî hâsılada Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ekonomik rapora göre 
% 8,2 oranında artış beklenmektedir. Fakat bu 
büyüme nispeti, ekonominin durgunluk içinde 
olduğu görüşünü değiştirmemektedir. Çünkü, 
1971 yılında sağlanan kalkınma hızını olumlu 
yönde etkileyen iki önemli faktör vardır. Bun
lardan birisi tanm sektöründe plana göre yılda 
% 4,1 oranında gerçekleşmesi öngörülen goliş-
me hızı % 9,5 oranında bir artışla gerçekleşmiş
tir. İyi hava şartları sebebiyle tarım sektörü 
üretimi plan tahmininden % 5,4 fazla olmuştur. 

Millî gelir artışını etkileyen diğer önemli fak
tör, yurt dışındaki işçi kardeşlerimizin gönder
dikleri dövizlerin 490 milyon dolar olarak ger
çekleşmesidir. Bu miktar planda öngörülen he
defin üzerindedir. 

1971 yılında iyi hava şartları ile tarım üre
tim artışı ve işçi dövizlerindeki artışların etki
sini ayıracak olursak kalkınma hızı sadece % 5 
civarında olacaktır. 

Çünkü 1971 yılında % 12 oranında gelişme 
hızı öngörülen sanayi kesiminin artış hızı Maliye 
Bakanlığı raporlarındaki tahminlere göre ancak 
% 6,9 civarında olmuştur. Yani sanayi sektörü
nün üretimi planlarda öngörülenden % 5,1'den 
daha düşük olmuştur. 

Yılda ortalama % 7,2 gelişmesi beklenen in
şaat sektöründe 1971 yılında 1970'e nazaran an
cak % 2 artış olmuştur. 1971 yi lmda inşaat sek
töründe gelişme hızı olan hedefinin % 5,2 altı
na düşmüştür. 

1971 yılında gayri safî millî hâsılanın sek
törler itibariyle dağılımı, ekonomimizdeki dur
gunluğu açıkça göstermektedir. 

1972 yılı programının Resmî Gazetenin 6 ncı 
sayfasında yer alan bir tablosunda da gayri safî 
millî hâsılada sanayi sektörünün ve inşaat sek
törünün paylarının düştüğü gösterilmiştir. 

İstihdam ve katma değer etkisi büyük olan 
sanayi ve inşaat sektörlerinin gayri safî millî 
hâsıla içindeki artması gereken payların, geçen 

yıla nazaran azalması önemle üzerinde durulma
sı gereken bir konudur. Ekonomik durgunluğun 
temel sebebi de budur. 

Bunun içindir ki, 1971 yılında Türkiye'nin 
en önemli meselesi işsizlik konusu olmuştur. 

1971 de işsizliğin umulmayan nispette çok ar
tışının sebebi şüphesiz Hükümetin izlediği yan
lış iktisat ve maliye politikalarının sonucudur. 

Sayın Erim'in teşkil ettiği ilk Kabinenin bazı 
mensuplarının talihsiz beyanları iş hayatımızda 
endişeler yaratmıştır, özel sektör yatırımları 
yavaşlamıştır. Hükümet, İktisadî Devlet Teşek
külleri mamul ve hizmetlerine yaptığı ölçüsüz 
zamlarla bozulan fiyat istikrarını ve enflasyonu 
kamu yatırımlarını azaltarak önlemek istemiş
tir. Bunun için kamu yatırımları da plan hedefi
nin altına düşmüştür. 

Bunun sonucu olarak toplam yatırımların 
gayri safî millî hâsıla içindeki payı düşmüştür. 
1972 programının 10 ncu sayfasında yer alan ya
tırımlar ile ilgili 17 nolu tablo bu hazin duru
mu açıkça ortaya koymaktadır. Bu tabloya gö
re 1970 yılında gayri safî millî hâsılanın % 21,1' 
inin yatırımlara ayrılması gerçekleşmiştir. 1971 
yılında ise bu nispet cari fiyatlarla % 19,7'ye 
düşmüştür. 

Bu düşüş nispetler cari fiyatlarla alındığı 
halde mevcuttur. Yatırımların reel olarak aza
lış nispeti bu miktardan çok daha fazladır. Kı
saca 1971 yılında 1970 yılma nazaran gayri sa
fî millî hâsılanın % 1,4'ü kadar noksan yatırım 
yapılmıştır. 

Bunların sonucu olarak 1971 yılı işsizliğin 
had safhaya ulaştığı bir yıl olmuştur. 

işsizlik konusu, bütçe müzakereleri sırasın
da hem bütçenin tümünü ilgilendiren bir konu
dur. Hem de Çalışma Bakanlığının görevleri 
arasında eleştirilmesi gereken bir konudur. 

1971 de arz ettiğimiz sebeplerle artan işsiz
lik Hükümetin genel iktisat politikasının bir so
nucu olmakla birlikte Çalışma Bakanlığı 'bütçe 
müzakerelerinde bu konuyu ele alışımızın sebe
bi Bakanlığın Kuruluş Kanununun Bakanlığa 
verdiği bu görevlerle de ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
işsizlik hem ekonmik hem sosyal yönden 

mutlaka çözümlenmesi gereken bir meselemiz
dir. Bir ülkede çalışabilecek durumda olan in
sanların her 100 kişiden 12tei işsiz ise o ülkede 
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ihracatın şu kadar artması, tarımsal üretimin 
şu seviyeye yükselmesi üzerine söylenen sözle
rin ve nutukların hiçbir değeri olamaz. 

1972 yılı programına göre yurdumuzda iş
siz sayısı 2 milyon 110 bine çıkacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın 
Cevdet Aykan'ın, 26 Eylül 1971 tarihli gazete
lerde Köy işleri Bakanı olarak yaptığı açıkla
mada, tarım sektöründe faaliyetin yoğun oldu
ğu aylarda 1 milyon diğer aylarda ise 6 milyon 
gizli işsiz vardır. 

Böylece işsiz sayısı açık ve gizli işsizler da
hil olmak üzere 7 milyonu aşmaktadır. 

Asırlık ihmallerin, sosyal yapımızdan gelen 
tarihî ve iktisadî sebeplerin de etkisiyle yoğun
laşan bu durumdan, çeşitli polemiklerle birbi
rimizi sorumlu tutarak, bu derdi halletmek 
mümkün değildir. Bizim burada üzerinde dur
duğumuz husus işsizliğin mevcudiyeti değildir. 
işsizliğin çok artmış olması ve bunu önlemek 
için Hükümetin tedbir almamış olmasıdır. 

Sayın Erim Hükümetinin programında pilli 
televiyondan bahsedilirken, işsizliği önleyici 
tedbirlerden bahsedilmemesi ve işsizlik konusu
na temas edilmemesindeki tezadı yüce takdir
lerinize arz ediyorum. 

1971 programında yer alan tedbirlerden 
bazıları şunlardır : 

1. Yatırımcı kuruluşlar tarafından hazırla
nacak proje tekliflerinde gerek inşaat, gerek
se işletme safhalarında kullanılacak insangücü 
ve istihdam tahminlerine yer verilmesi, 

2. iktisadî yatırımların yer seçiminde di
ğer şartların elverişliliği oranında iş gücünün 
fazla olduğu bölgelere öncelik verilmesi, 

3. Konut sektöründe, daha çok emek kul
lanan teknolojilerle toplu sosyal konut inşası
na yönelen yatırımların teşvik edlimesi. 

Sayın Hükümet bu plan tedbirlerinin hiç 
birisini yerine getirmemiştir. 

Görülüyor ki, Erim hükümetlerinin uygula
dığı iktisadî politikanın pahalılık ve işsizliğin 
artması gibi iki menfi sonucu olmuştur. Bu 
sonuçların her ikisi de, pahalılık da işsizlik de 
sosyal adaletsizliziği artırmış ve çalışma haya
tımızda derin yaralar açmıştır, işsizliğin ve 
pahalılığın böylesine kol gezdiği bir ortamda, 
bazı kanunları değiştirmek yeni kanun tasarı
ları hazırlamakla huzur sağlanamaz. 

Çalışma hayatımızı ilgilendiren bu temel 
meselelerimizden sonra Çalışma Bakanlığı büt
çesine ve Bakanlık çalışmaları hakkındaki gö
rüşlerimizi arz etmeye geçiyorum. 

Çalışma Bakanlığı, 1946 yılında 4841 sayılı 
Kanunla kurulmuştur. Bakanlık Kuruluş Ka
nununun az önce arz ettiğim 1 nci maddesi, bu 
Bakanlığı çalışma hayatının düzenlenmesi, iş
çi - işveren arasındaki münasebetlerin memle
ket yararına ahenklendirilmesi, tam çalıştır
ma ve sosyal güvenliğin sağlanması ve genel 
refahı artıracak şekilde çalışma gücünün ve
rimli kılınması ile görevlendirilmiştir. 

Bu önemli görevlerin gerçekleştirilmesi için 
Hükümtin Bakanlık çalışmalarına müzahir ol
ması gerekmektedir. Bu açıdan genel bütçeye 
ve bunun içinde yer alan Çalışma Bakanlığı 
bütçesine bakmak gerekir. 1972 yılı bütçesinin 
çok kabarık ve şişkin bir bütçe olduğu artık 
herkesçe bilinmektedir. 

Devlet Yatırım Bankası nezdinde tesis edil
mesi düşünülen 4 milyar liralık fon ile 1972 yılı 
bütçe giderleri 56 milyar liraya yükselmekte
dir. 

Bu 56 milyarlık bütçeden iş ve İşçi Bulma 
Kurumuna verilecek ödenek de dahil olmak üze
re Çalışma Bakanlığı için Hükümet teklifinde 
75 milyon 14 bin liralık bir ödenek ayrılmış
tır. 

Başlangıç ödenek miktarları bakımından 
1972 yılı konsolide bütçesi 1971 yılı bütçesine 
nazaran % 35,1 oranında fazla harcamayı ön
görmektedir. Hükümet 1972 yılında toplam har
camalarını bir önceki yıla göre % 35 oranında 
artırırken sevk ettiği bütçe tasarısında Çalışma 
Bakanlığının ödeneğini ancak onbinde bir ora
nında artırmayı düşünmüştür. 

Hükümetin bütçe teklifindeki bu anlayışa dik
katinizi çekmekte fayda görmekteyiz. Birçok 
yönleriyle tutar tarafı olmayan 1972 bütçe ta
sarısındaki Hükümetin bu anlayışını Bütçe Kar
ma Komisyonunda benimısememiştir. israfçı ve 
şişkin 1972 bütçe tasarısının bir çok kalemlerin
de tasarruf yapan Bütçe Karma Komisyonu 
Çalışma Bakanlığı Bütçesinde 8 milyon 224 bin 
298 lira artırma yapmıştır. 

Çalışma Bakanlığı 1972 yılı bütçe tasarısının 
huzurumuza gelmeden önce Bütçe Karma Ko-
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misyonunda uğradığı bu değişiklik Hükümetin 
bütçe teklifinin tümünü ilgilendiren önemli bir 
noktayı da gün ışığına çıkarmaktadır. 

Şişkin ve ısrafçı bütçe teklifi, ekonomik du
ruma çare olmaktan uzak kalmakta, sektörlerin 
ekonomiye katkılarına göre önem verilmesi 
Anayasamızın öngördüğü hedeflere, sosyal dev
let ve sosyal adalet ilkelerine aykırı düşmekte
dir. Bu durum bütçenin hem harcama hem de 
gelir yönünde mevcuttur. Daha açık olarak sos
yal devlet ve sosyal adalet hedeflerine ulaşma
nın bir yolu da Devlet harcamalarıdır. 1972 büt
çe teklifinde Çalışma Bakanlığı ile ilgili ödene
ğin çok, çok az tutulması bütçenin sosyal adale
ti sağlama görevinden uzak oluşunun tipik bir 
örneğidir. Bunu, müşahhas bir kaç misalle açık
lamak isterim. 

Elde edilen son istatistiklere göre yurt dışın
da çalışan işçilerimizin sayısı 600 bin 700 dür. 
Yine resmî rakamlara göre bu işçilerimizin ya
nında bulunan eş ve çocuklarının sayısı 150 bin 
civarındadır. Yani 1972 yılı başında yurt dışında 
çalışmak için giden vatandaşlarımız ve yanların
da bulunanların toplamı 750 bindir. Bu rakama 
Almanya'da bulunan 40 bin turist işçi dahil, di
ğer ülkelere turist pasaportuyla gidenler daihil 
değildir. 

Yurt dışındaki bu vatandaşlarımızın mese
leleriyle dalıa yakından ilgiienilmesi ve onların 
sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer çeşitli ihti
yaçlarının karşılabilmesi için 1967 yılında 864 
sayılı bir kanun kabul edilmiştir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ölümleri halin
de cenazelerinin yurda getirilmesi, işçilerimizden 
eş ve çocukları müzayaka haline düşenlere ge
rekli yardımların yapılması, sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarının karşılanması için Hükümet 1972 
yılı bütçe teklifinde 1971 yılı bütçesinin bu mad
desine konulan ödenekten % 5 az ödenek koy
muştur. Halbuki 1971 bütçesine nazaran 1972 
bütçesi % 35 nispetinde daha büyük bir bütçe
dir. Yine 1971 yılında işçi kardeşlerimizin yur
da gönderdikleri dövizler % 100 e yakın artış 
(göstererek 273 milyon dolardan 490 milyon do
lara yükselmiştir. 

Yurda gönderdikleri döviz 500 milyon dola
ra ulaşırken işçilere selâm ve mesaj gönderen 
Hükümetin yurt dışındaki işçi kardeşlerimizden 
ölenlerin cenaze masrafını esirgemesini izah 

24 . 2 . 1972 O : 3 

I etmek, hele bu masrafçı şişkin bütçeye rağmen 
çok güçtür. 

Bu noktada 864 sayılı Kanunun ek 9 ncu 
maddesine göre, yurt dışındaki işçüerimiz için 
gerekli giderleri 1 milyon 900 bin liradan 7,5 
milyon liraya yükselten Bütçe Karma Komisyo-

' nunun değerli üyelerine teşekkür ederiz. 
( Sayın milletvekilleri, 

Yurt dışındaki işçilerimiz bir taraftan gön
derdikleri dövizlerle dış ödemeler dengesi üze
rinde olumlu tesirler meydana getirirken öte 
yandan yurttaki işsizlik baskısını % 30 nispe
tinde hafifletmektedirler. İşçi döviz transferle
rinin 1971 yılında ihracata oranı % 75 seviye
sine yükselmiştir. 1971 yılında turizm gelirle
rinden 30 milyon dolar civarında lehte bir fark 
olacağı sanılmaktadır. Bu Bakanlık için teklif 
edilen ödenek 121 milyon 355 bin liradır. Ça
lışma Bakanlığı Bütçesinden 50 milyon lira faz
ladır. 

Turizm sektörü de elbette gelişmelidir. Fa
kat bugün için yurt dışındaki işçilerimizin eko
nomiye katkıları turizmden 20 misli fazladır. 
Döviz göndermeseler bile yurt dışındaki vatan
daşlarımızın korunları ile ilgilenmek Devletin 
görevi olduğuna göre, Çalışma Bakanlığına 
75 milyon turizme 120 milyon ayrılması adalet
siz, yeni vergilerle finanse edilmek istenen büt
çenin gerekçesi olmadığım, kıt kaynakların ön
celik sıralarına göre rasyonel dağıtımının sağ
lanamadığını da göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Yurt dışındaki işçilerimizin çözüm bekleyen 

birçok sorunları vardır. Bunların çözümü yalnız 
Çalışma Bakanlığı bünyesi içinde mümkün 
değildir. Konunun Hükümetçe ele alınma
sı gerekmektedir. Çünkü meseleler çok cephe
lidir ve bunların çözümü ancak meselelerin Hü
kümet politikası olarak ele alınmasını icabet-
tirmektedir. 

Aşırı uçlar, yurt dışındaki işçilerimizi kötü 
amaçlarına alet etmek gayreti içindedirler. 8 
Şubat 1972 tarihli bir istanbul gazetesinde ya
yınlanan bir haber, bu konuda önemli bilgiler 
vermektedir. Söz konusu haberde bildirdildiği-
ne göre, Almanya'daki Türk işçilerinin en az 
50 binini ihtilâlci olarak eğitmek isteyen komü
nistler, halk savaşı çıkması için uğraşıyorlarmış. 
Aynı haberden bazı cümleleri konunun önemini 

| belirtmek bakımından aynen okuyorum, 
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«Sovyet ya da Maoizm yanlısı Türk solcula
rından kullanılan sınıf kavgası parolalarının 
işçi çevrelerimizdeki aşırı grublar arasında çar
pışmalara yol açmasından korkulmaktadır.» 

«Federal Almanya'da Devleti korumakla gö
revli organlar Sovyet ya da Kızıl Çin yanlısı 
olup da 30 şubesi bulunan 9 solcu dernek ile 3 
tane de aşırı sağcı dernek tespit etmişlerdir. 
Solcuların muntazam arayla çıkan 18, sağcıların 
ise 2 gazete ve dergileri var.» 

«Doğu Almanya'nın bir şehrindeki - Hürri
yet İstasyonu 904 - adlı radyo tarafından da 
desteklenen aşırı Türk solcuları... Türkiye'de 
bir proleter diktatörlüğünün kurulmasını isti
yorlar.» 

Söz konusu haberde belirtildiğine gwe, Al
manya'da Türk Öğrencileri Federasyonunun ya
yın organı olan Birlik Dergisinde yayınlanan 
bir yazı Federal Almanya İçişleri Bakanlığının 
iş güvenlik makamlarının da dikkatini çeken bir 
grup aşın fikirlere kapılmış genç şunları yaz
mışlar: «Bizim» diyorlar :Federal Almanya'da 
büyük görevlerimiz var... Hedefimiz, öğrenciler
den hiç değilse yarısını Türkiye'ye ihtilâlci bir 
ruh ve politik eğitimle geri göndermek olmalı. 
Ama bu yetmez. Türk işçilerinden 50 binini de 
ihtilâlci bilgi ile donatmak lâzımgelir.» di
yor. 

Yine Almanya'da, bir de Kürtçülük propa
gandası yapıldığı aynı haber de yer alıyor. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sorunları üze
rinde Türk - iş tarafından yapılan bir araştırma 
da, bu gazete haberini doğrulamaktadır. 

O halde bu duruma daha fazla seyirci ka
lınamaz. 

İşçilerimizi yurt dışında bir taraftan aşırı 
uçların propagandası, diğer taraftan Anavatan
dan uzak olmanın yarattığı psikolojik etkiler
den kurtarmak gereklidir. 

Bu konuda alınması gereken tedbirlerin, Hü
kümet politikası olarak benimsenmesi ve ilgili 
bütün bakanlık ve kuruluşların işbirliği yapma
sı zorunludur. 

işçilerimizin vergi iadesinden yararlanma
ları, çocuk paralarımı alabilmeleri için Türki
ye'de bir - iki yıl süren idarî formalitelerin 
azaltılması sağlanmalıdır. Yurt dışındaki işçile
rimizin konut, eğitim, cenaze gönderme, sağlık 
konulan üzerinde önemle durulmalıdır. 
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Yurt dışındaki işçilerimizin Avrupa banka
larında birikmiş tasarruflarının da değerlendi
rilmesi üzerinde önemle durulmalıdır. Bu tasar
rufların miktarı üzerinde çeşitli tahminler ile
ri sürülmektedir. Asgarî tahminle bir milyar do
ların üzerinde olan bu tasarrufların Türkiye'ye 
yöneltilebilmesi mümkündür. Bunum için: Devle
tin, belirli bir kâr garantisi vererek birçok sı
naî yatırım projelerimin gerçekleşmesine öncü
lük etmesi, yerinde bir tedbir olacaktır. 

18 No. lu Geçici Komisyonda bulunan işçi 
Yardımlaşma Kurumu (İYAK) kanun teklifi
nim kanunlaşması halinde, İYAK'm da iştiraki, 
küçük tasarruf sahiplerinin de katılmasını müm
kün kılacak şirketler kurularak sanayileşme 
hareketi hızlandırılmalıdır. 

Böyle bir teşebbüs, Türkiye'de mevcut işsiz
liğe en iyi çare olmakla kalmayacak, aynı 
zamanda yurt dışındaki işçilerimizin de kesin 
olarak yurda dönüşlerinde doğacak çetin prob
lemlere şimdiden çözüm yolu bulunmuş olacak
tır. 

Değerli, arkadaşlarım, 
iş ve işçi Bulma Kurumunun faaliyetleri 

gün geçtikçe artmaktadır,. Özellikle, 1971 yılın
da işsizliğin artışı, kuruma yapılan müracaat
ları da artırmıştır. 

Geçen yıl yürürlüğe konulan 1475 sayılı iş 
Kanununun 84 ncü maddesi kuruma, işçi ücret
lerini izlemek, geçim şartlarmdaki yükseklikle 
karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geç
mek için alınması gereken tedbirleri tespit ve 
bunların uygulanmasına yardım etmek görevi
ni de vermiştir. 

Kurumun bu alandaki çalışmaları var mıdır? 
Sayın Bakandan öğrenmek isteriz. 

Türkiye'nin işgücü ile ilgili çek önemli di
ğer bir meselesi de kalifiye elemanların sayıca 
yetersizliğidir. Kalkınma gayretlerimizde bu 
durum, bir dar boğaz teşkil etmektedir. 

işçilerimizin meslekî eğitimden geçirilmesi 
ve usta (Kalifiye) işçi yetiştirilmesi için ge
rekli tedbirlerin alınması da iş ve işçi Btı'lma 
Kurumunun görevleri arasındadır. 

Bu konudaki kurumun çalışmaları ne olmuş
tur? 1972 yılında alınması düşünülen tedbirler 
var mıdır? 

1972 yılı programında yer alam 776 numa
ralı tedbir olarak; «Toplu Sözleşme düzeninin 
kapsamı içinde olan Kamu İktisadî Teşeibbüsle-
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ri ve g'enel katma bütçeli kamu kuruluşların 
işkolları itibariyle Kamu İşveren Sendikaları, 
federasyonları ve en üstte konfederasyonu biçi
minde örgütlenmeleri gerçekleştirilecektir» de
nilmektedir. 

1 nci Erim Hükümeti üyelerinin imzalarını 
taşıyan 1972 programı çalışmalarında bugünkü 
Sayın Çalışma Bakanı bulunmadığına göre, bu 
konudaki görüşlerini öğrenmek isteriz. Hükü
metin, memur sendikalarını yasaklamasından 
ısonra bu şekilde iktisadî Devlet Teşekkülleri 
işveren Sendikaları kurulması teşebbüsleri na
sıl izah edilebilir? Açıklamasını isteriz. 

Türkiye, 1972 yılma çalışma hayatımız bakı
mından son derece önemli meselelerle girmekte
dir. Pahalılık, dar gelirlilerin omuzlarına son 
derece ağır bir yük olarak oturmuştur. İşsizlik 
ve enflâsyon, sosyal adalet İlkesine ters düşen 
en ağır ve en adaletsiz vergiler olarak ortada 
çözüm beklemektedir. 

1972 bütçe harcamalarının tasarruf prensibi
ne mutlaka bağlı kalınarak yapılması gerekir. 
Aksi halde ücret ve maaş gelirleri üzerine otu
ran vergilerle finanse edilen bir bütçenin israf -
çı olması, sosyal adaletsizliği artıracaktır. 

Öte yandan şişkin ve bir önceki yıla nazaran 
% 35 kabarık gelen 1972 bütçesinin finansmanı 
için getirilen ve getirilecek olan verigiler, gelir
leri ücretlerinden ibaret olanları üzerine otura
caktır. 

1970 yılında kabul edilen Finansman Kanu
nu lüks tüketimi vergilemek amacını güdüyordu. 
Sayın Maliye Bakanının açıklamalarından bu
nun giyecek maddelerine kadar yayılacağını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Böyle bir uygulama, iş
çinin ve köylünün yoksulluğa itilmesi demek
tir. 

Çalışma hayatımızı ilgilendiren meseleler 
üzerindeki görüşlerimizi, A. P. Grubunun Hü
kümete güven ve bütçeye kabul oyu vermiş ol
ması ile irtibatlamdırılmaması gerekir. 

Önemli olan, memleket meselelerine çözüm 
bulmak, aksaklıkları gidermek ve gereken ted
birleri almak bakımından Hükümete yol göster
mektedir. 
1 /Parlamanter demokrasinin bir fazileti de 

budur. 
1972 de demokratik düzen içinde bu sorun

lara çözüm bulunması dileğiyle, Yüce Meclisi

nizi A. P. Gru'bu adına saygılarla selâmlarım, 
Çalışma Bakanlığı personeliae de basanlar di
lerim. Saygılarımla. (A. P. sıralarından «Bravo» 
s esleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Mehmet Kılıç, buyurunuz efendim. 
19,09. 

D. P. GRUBU ADINA MEHMET KILIÇ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 

Çalışma Bakanlığının 1972 yılı bütçesi üze
rinde Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Bu vesile ile Yüce Meclise Grubum adına 
saygılar sunarım. 

1971 yılı bütçesinde de grubumuz adına, 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan ko
nuşmada detaylı olarak belirttiğimiz görüşle
rimizi aynen muhafaza etmekle beraber, 1972 
yılında da bu Bakanlık bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi birkaç noktada toplamaya çalışa
cağım. 

Bunlardan: 
1. Yurt içi çalışma hayatı ile ilgili sorun

lar, 
2. Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin çe

şitli problemleri ile ilgili sorunlar, 
3. Bakanlık merkez teşkilâtı ile ilgili so

runlardır. 
Sayın milletvekilleri, 
56 milyar lirayı bulan 1972 yılı bütçesi için

de Çalışma Bakanlığnıa ayrılan pay, ne bu Ba
kanlığın Kuruluş Kanunu ile kendisine yükleni
len görevleri yerine getirmesine, ne de 1961 
Anayasası ile gün geçtikçe gelişen ve çözüm 
foekleyen çalışma hayatımızın, aşağıda detayı 
ile arz edeceğimiz sorunlarını çözmeye elveriş
li bir nitelikte değildir. 

Çalışma Bakanlığı bugün, gelişmiş ülkeler
de sırada bir bakanlık olmaktan çoktan çıkar
tılmıştır. 

Gerek bütçesi, gerekse bakanlık kadrosun
daki elemanlar veya kurulu seksiyonlar bakı
mından en önde gelen bakanlıklar durumuna 
getirilmiştir. 

Hal böyle olduğu halde, yurdumuzdaki du
rumu eleştirmek ve alışılagelmiş dar ve kısır 
bütçe anlayışı yüzünden, yerinde sayan bütçe
deki artışlarla kıyaslanamıyacak nispî ar-
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tıslar kaydeden Çalışma Bakanlığı bütçesi 
üzerinde önemle durmak, Demokratik Par
tinin bu konu üzerindeki düşüncelerini 
Yüce Heyetinize arz etmek zorunlu hale 
gelmiştir. Demokratik Parti Grubunun gö
rüşüne göre bu bütçe ile çalışma hayatının 
önemli sorunlarını çözümlemek ve Çalışma 
Bakanlığının, Anayasa ve kanunlarla yüklen
miş bulunan görevleri yerine getirmesini bek
lemek hayalden başka bir şey olamaz. 

Bugün yurdumuzun içinde bulunduğu bu
nalım ve toplumdaki huzursuzluğun ideolojik 
yönleri yanında, sosyo - ekonomik sebepleri de 
gözönüne almak gerekir. Günler geçtikçe 
yaygınlaşan ve ağırlaşan vergi yükü de genel
likle bordrodan ücret alan ve çoğunlukla dar 
gelirli işçi ve memurlarımızı etkisi altında bı
rakmaktadır. 

Anayasamızın 45 nci maddesinde: «Devlet, 
çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağla
malarına elverişli adaletli bir ücret elde etme
leri için gerekli tedbirleri alır» demesine rağ
men, ücrette adalet yerine, gün geçtikçe ada
letsiz bir durum meydana gelmekte ve mevcut 
adaletsizlikler ve dengesizlikler huzuru tedir
gin eden bir faktör olmaktadır. 

Devlet Personel Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra ücretlerdeki meydana gelen 
dengesizlikler, toplu iş sözleşmelerini etkileme
ye başladığı, hattâ toplu iş sözleşmelerinde ge
nellikle uyuşmazlığa gidildiği hepimizce bili
nen bir gerçektir. Ücret ve fiyat ilişkileri ba
kımından Çalışma Bakanlığının elinde yeterli 
donelerin bulunmaması, Bakanlığın, bu ko
nuda işçi ve işveren çevrelerinin ihtiyaçlarına 
cevap verecek araştırma ve istatistik bilgileri 
ile mücehhez bir çalışma yapmaması büyük 
tartışmalara sebebolmaktadır. Artan fiyatlarla 
fiyatları kovalayan ücretler arasındaki münase
betler gerçek olarak değerlendirilememektedir. 

Bu duruma göre, Çalışma Bakanlığının 
başındaki zat, ne kadar iyi niyetli olursa ol
sun, verimli bir çalışma yapamamasına se-
bebolmakta bu da toplumumuzdaki huzursuz
luğun artmasına hattâ yaygınlaşmasına da ve
sile olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
iş kazalarının süratle arttığı ve önüne ge

cikmediği ülkemizde, Bakanlık ve Bakanlığa 

bağlı genel müdürlüklerin kadro yetersizlikleri 
üzerinde önemle durulması gereken bir konu* 
dur. 

Şüphesiz, Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerin* 
de görüşlerimizi açıklarken üzerinde durulma
sı gereken en önemli sorunlardan biri de istih
dam, yani bir başka ifadeyle işsizlik sorunu
dur. 

Çalışma Bakanlığının resmî açıklamalarına 
göre halen yurdumuzda 2 milyonu aşkın açıkta 
işsiz vatandaşımız vardır. Buna, bir de gizli 
işsizliği ilâve edecek olursak, durumun veha-
meti kendiliğinden anlaşılır. 

Bugüne kadar işsizliğin önlenememiş ya da 
azaltılamamış olması, iktidarların vurdum
duymazlığında aranmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu duruma bir de nüfus artışını da katar

sak; ilerde güzel yurdumuzu bekleyen büyük 
tehlikelerin doğacağı açıkça dikkatimizi çek
mektedir. 

Demokratik Parti, Grup görüşü olarak iş
sizliğin önlenmesi için iki yol seçmektedir. 

1. Yatırım sahaları genişletilerek iş im
kânları yaratmak, 

2. işgücüne ihtiyacı bulunan yabancı ül
kelere işçi göndermektir. 

işsizliğin çalışanlar üzerindeki etkisini de 
gözden uzak tutmamalıyız. Bu durum gözönü
ne alındığında Çalışma Bakanlığının iki önem
li nokta üzerinde neden durmadığı ve niçin ka
nun tasarılarını Yüce Meclislere sevk etmediği 
sualini sormak hemen aklımıza gelmektedir. 

Bu iki önemli noktadan birincisi, istihdam 
sorunu ile yakından ilgisi bulunan ve Türk -
iş'in Erzurum'da yaptığı 8 nci Genel Kurulun
da Demirel Hükümetinin bakanları tarafından 
kesinlikle çıkarılması taahhüdedilen (İYAK) 
yani işçi Yardımlaşma Kurumu kurulmasıyle 
ilgili kanundur. 

ikincisi ise, işsizlik sigortası kanunudur. 
'Sayın milletvekilleri, 
(OYAK) Ordu Yardımlaşma Kurumu Ka

nunu, Türkiye Millî Eğitim Mensupları Yar
dımlaşma Kurumu Kanunu ve (MEYAK) Me
mur Yardımlaşma Kurum kanun tasarılarından 
sonra geniş istihdam imkânları yaratacak olan 
(ÎYAK)'m kurulması zamanı gelmiş ve hattâ 
çok geç kalınmıştır. Eğer, hükümet ve Mecliste 
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çoğunluğa sahip bulunan partiler işçi davala
rında samimî iseler (ÎYAK)'ı biran önce ger
çekleştirirler. Demokratik Parti programının 
88 nci maddesinde belirtildiği üzere, İşçi Yar
dımlaşma Kurumunun kurulması konusunda 
yapılacak her olumlu teşebbüsü gönülden des
tekleyecek ibaresi de yazılıdır. Yüce Meclisin 
bunu bilmesinde de fayda var. 

Demokratik Parti vatanperver işçilerimizin 
tasarruflarını değerlendirmek ve bu tasarrufla
rını sınaî yatırımlarına teşvik etmek bakımın
dan ÎYAK'm biran önce gerçekleştirilmesini 
zaruri germektedir. 

Demokratik Parti işsizlik sigortasının da 
biran önce hazırlıklarının yapılmasını ve ka
nunlaştırılmasını içten temenni etmekte Ve her 
türlü yardıma da hazır olduğunu Yüce Meclise 
arz etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Memnuniyetle kaydetmek istediğimiz üç 

husus vardır : 
Birincisi, îş Kanununun Meclislerimizce ka

bul edilerek kesinleşmiş olması, böylelikle çalış
ma hayatındaki bir boşluğun giderilmiş olma
sıdır. 

İkincisi, Sayın Uzuner'in gayretleri sonucu, 
Tarım ve Orman işçileri kanun tasarısının ha
zırlanmış hükümete verilmiş olmasıdır. 

Üçüncüsü, Bağ-Kur'un kanunlaşması ile 
esnafın sosyal güvenlik ve sigorta imkânlarına 
kavuşturulmuş olması da üzerinde memnuni
yetle durduğumuz bir husustur. 

Değerli milletvekilleri, 
Çalışma Bakanlığının çalışma hayatı ile il

gili kanunların yanı sıra, işçi ve işveren müna
sebetlerinin dengeli ve ahenkli tutma görevin
de bulunduğu malumunuzdur. Demokratik Par
ti geçen yılki bütçe müzakerelerinde : «Geç ka
lınmış olmakta beraber, Batı Almanya'da harp
ten sonra işçi ve işveren ve hükümet arasında 
yapılan, faydaları bugün daha fazla anlaşılan 
üçlü toplantıları» süratle başlatılmasını ve üç
lü toplantılarda ücret ve fiyat ilişkileri de da
hil olmak üzere çeşitli sorunların iştişari mahi
yette de olsa görüşülmesini teklif etmişti. Bu 
hususun bir yıldır gerçekleştirilmemiş olması 
memleketimiz ve milletimiz yararına büyük bir 
kayıptır. 

Diğer taraftan, Devlet Personel Kanununun 
gerçekleşmesinden sonra, memur emeklileri 
aylıklarında yapılan yükseltmelerin, işçi emek
li aylıkları için de düşünülememiş olması bü
yük bir topluluğu huzursuz kılmıştır. Meclisler
den kanun çıktığında grubu bulunan partililer 
bu sorumluluğun cezasını, ıstırabını çekecekler
dir. Bu topluluk bunları affetmiyecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Geçen yıl Yüce Meclislerden geçerek kanun

laşan 1474 sayılı Kanunla işçi emeklilerinin ta
van ve taban ücretleri artırılmış, fakat tavan 
ve taban dışında kalan işçi emeklileri çoğunlu
ğun ücretlerinde bir artış sağlanmadığı için 
hergün artan hayat pahalılığı karşısında bu va
tandaşlarımız zor durumla karşı karşıya bıra
kılmışlardır. Bu konunun bize göre tek çözüm 
yolu toplu iş sözleşmeleriyle çalışan işçilere sağ
lanan ücret zamlarmnı işçi emekli aylıklarına 
da belirli oranlarda inikas ettirilmesi yoludur. 
Eğer partimiz milletvekilleri tarafından yapı
lan kanun teklifimize grubu bulunan diğer par
tililer itibar etmiş olsa idiler, bugünkü adalet
siz durum meydana gelmiyeceği gibi, Sayın 
Devlet Başkanı dahil olmak üzere çeşitli mer
cilerde şikâyetler ve sızlanmalar olmayacaktır. 
Bu konudaki grup görüşümüz tek çıkar yoldur. 
Bu itibarla emekli aylıklarının artırılmasını 
mutlak suretle zorunlu görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
iSendika enflasyonunu önleyecek, güçlü işçi 

kuruluşlarının kurulmasına vesile olacak 275 
sayılı Kanun değişikliğinin biran önce gerçek
leştirilmesini Demokratik Parti olarak bekle
diğimizi bir defa daha kaydetmek istiyoruz. 

Geçen bütçe yılında da belirttiğimiz gibi, 
bu değişikliği geciktirme militan solcuların ka
rargâhı olan DÎSKin «275 sayılı Kanundaki ta
dilât gerçekleştirilirse 16 Haziran olaylarını 
gölgede bırakacak çeşitli olaylar meydana gele
cektir.» şeklindeki tehditlerinden ileri gelmişse 
bundan kaygılanmak gerekir. Bu sebeple, Dev
let otoritesi adına kanun değişikliğinim biran 
önce gerçekleştirilmesini hükümetten ve Yüce 
Meclislerden Demokratik Parti Grubu olarak is
temek tabiî bir hakkımız olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 
Çalışma Bakanlığına bağlı 4 genel müdürlük 

vardır. 
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iş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Genel Müdür

lüğü, 
Çalışma Genel Müdürlüğüdür. 
Bir ilâvesiyle beşincisi de yurt dışındaki iş

çilerimizin sorunları ile ilgilenecek olan Genel 
Müdürlüğün kurulması yolundaki Bakan Uzun-
er'in çalışmalarını memnuniyetle karşıladığımı
zı da ayrıca bildiririm. 

Bu genel müdürlüklere bazı temennilerimiz 
olacaktır : 

1. îş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdür
lüğünün, işçi, işveren ve hükümet üçlüsünün 
idare edeceği bir yönetime kavuşturulması ve 
partizan baskılardan kurtarılması, bu kurumun 
yurt içi hizmetlerinde yaygınlaşan rüşvet söy
lentilerinin kesinlikle önlenmesi de halisane di
leğimizdir. 

2. iSosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğünden, işçi meskenlerini bizzat yapım 
yoluna gidilerek maliyette ucuzluk sağlaması, 
işçi mesken kredilerinden alman faiz nispeti
nin düşürülmesi ve böylelikle dar gelirli işçile
rimize yüklenen ağır ödeme şartlarınnı hafifle
tilmesi, diğer taraftan ferdî kredi konusu da bir 
açıklığa kavuşturularak, daire almak isteyen 
işçilerin ferdî krediden yararlanmaları sağlan
malıdır. Bu yola gidildiğinde daire ve katlar 
sigortaya önceden ipotek edilir, borçların biti
minde işçinin malı haline gelmiş olur. 

Açıkça belirtelim ki, sosyal sigorta genel 
kurullarına ibra yetkisi tanınmadıkça, sigor
taya nispî özerklik verilmedikçe, sigorta gelir
leri verimli yatırımlara yöneltilmedikçe sigorta
dan özlenen hizmeti vermesi beklenemez. 

3. Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitü
sü Genel Müdürlüğü ise, gelişen çalışma mev
zuatına uygun ve aktif bir çalışma dönemine 
biran önce kavuşturulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
il hakem kurulları ile yüksek hakem ku

rullarının memur üyelerine hakkıhuzur veril
memektedir. 

Bu yüzden, kurulların çalışmaları akamete 
uğrama tehlikesiyle karşı karşıya bulunmakta
dır. Bu kurumların memur üyelerine hakkı -
huzur verilmelidir. Bu hususun biran önce hal
lini Sayın Bakan Uzuner'den rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 
Birkaç noktada da dilek ve temennilerim

den bahsedeceğim. 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin, başta Sa

yın Devlet Başkanımız olmak üzere, bütün ilgi
lilerce üzerinde durulacağı Basın ve TRT ara
cılığıyla kendilerine duyurulduğu halde, bugü
ne kadar hemen hemen hiçbir problemleri hal
ledilememiş olması hepinizin malûmudur. 

Yurdumuzda çalışma olanağını bulamayan 
vatandaşlarımızdan bazıları yerli ve yabancı iş
çi simsarları vasıtasiyle turist pasaportuyle yurt 
dışına gitmiş bulunmaktadır. Sayın Devlet Baş
kanının son defa Federal Almanya'ya yaptığı 
gezi sırasında verdiği demeçte, bir defaya mah
sus olmak üzere pasaportla giden işçilerin affe
dileceklerini ve kendilerine işçi pasaportu taşı
yan işçiler gibi hak tanınacağının Federal Al
manya yetkililerince de kabul edildiğini söyle
mişlerdir. O günden bugüne kadar bu konu bir 
gelişme göstermemiş, işçilerimiz yabancı devlet 
polisi tarafından ne tür işlemlere mâruz bırakıl
dığı ve masum işçi yurttaşlarımızı dolandırabil-
mek 'için ne tür şebekeler kurulduğunu Alman
ya,, Fransa ve Hollanda'ya gezi için giden her 
parlamenter arkadaşımız duymuşlardır ve gör
müşlerdir. 

Sosyal, ekonomik ve kültürel şartlar içeri
sinde memleket hasretini çeken ve terk edilmiş
lik hisleriyle bocalayan işçilerimizi müsait or
tam olarak yakalayan sinsi kişiler ve komünist
ler mülakat, broşür, gazete, dergi ve kitap gibi 
vasıtalarla millî birliğimizi, siyasî bütünlüğü
müzü zedelemek için dinî ve siyasî propaganda 
yaptıkları bir gerçektir. Hükümetimizin bu ko
nuya iyice eğilmesini ve bu konuda Almanya'da 
bulunan elçilik ve konsolosluğumuzdan bir ra
por istemesini bilhassa istirham ederiz. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin okul ça
ğında bulunan çocuk sayısı 40 - 50 bin civarın
dadır. Hükümetimizce buraya gönderilen 29 öğ
retmenden istifade eden çocuk sayısı yekûn sa
yının 1/40'idir. Tüm işçi çocuklarının Türk eği
tim ve öğretiminden faydalanabilmesi için 1 250 
öğretmen gönderilmelidir. Aksi halde bugünkü 
öğretmen adedine göre her öğretmene 1 6Q6 öğ
renci düşmektedir. Bununla kendi kendimizi 
aldatmış oluyoruz. 

Bilhassa Sayın Bakanın dikkatini çekece
ğim. Her türlü ideolojik hareketlerin mevcudol-
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duğu bir ülkede, yani Almanya'da, 150 bin Türk 
işçisine bir din adamının düşmesi müslümanlı-
ğımızla alay etmektedir, hattâ bir göstermelik
tir. Bizim bu mevzudaki görüşümüz, hiç olmaz
sa 10 bin kişiye bir din adamının vazifelendiril-
mesidir. Bunun için de 100 dîn adamına derhal 
görev verilerek işe başlatılması lâzımdır. 

Çocuk yuvası ve kreş açılması için de bakan
lığın herhangi bir hazırlığı ve teşebbüsü var 
mıdır? Yoksa, teşebbüse geçmesi yerinde ola
caktır. 

Dışardaki işçilerimizin büyük sıkıntısından 
biri de eşlerini ve çocuklarını yanına aldırma 
işidir,, işçilerîzin bu husustaki taleplerini gözö-
nüne almak veya kolaylık sağlamak için bakan
lığın bir çalışması var mıdır? 

Türk Havayolları ve gümrük muayenelerin-
deki durum hepimizin bildiği ve duyduğu bir 
meseledir. Islahını temenni ederiz. 

İşçilerimizin dönüşlerinde getirecekleri araç 
ve gereçler için bir kolaylık düşünülüyor mu? 
Gümrük ve Tekel Bakanı bu hususta radyoda 
ve basında bir beyanat vermişlerdi. Neticesi bu
güne kadar çıkmadı. 

Pasaport ve askerlik vize durumlarında iş
çilerimiz çok güçlüklerle karşılaşıyorlar. Bunun 
ıslahı için bakanlık bir tedbir düşünmekte mi
dir?. 

Uygunsuz hareketlerde bulunan işçilerimi
zin derhal yurda gönderilmesi için konsolosluk
lara ve elçiliklere yetki tanınması düşünülüyor 
mu? 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün döviz açıklarının kapatılmasında baş

lıca kaynak hiç şüphesiz ki, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin yurda gönderdikleri döviz kayna
ğıdır. Demirel ve Erim hükümetleri işçilerimi
zin göndermiş olduğu dövizlerle övünmektedir
ler. Hal böyle iken yurt dışındaki işçilerimizin 

tasarrufları değerlendirilmemekte, döviz kur
ları nedeniyle tasarruflar tam manasiyle yurda 
gelmemektedir. 

Yurdumuza gelen dövizlerden, Alman ban
kalarında yatan Türk İşçisine ait marklar kat 
kat daha fazladır. 

Bu problemin halli için tek çözüm yolu Mer
kez Bankasına gelen Türk işçi dövizlerinden ay
rılacak bir fon ile bir vakıf kurmak ve işçi ta
sarruflarının yatırımlar için devlet garantisi 
vermektir. Vakfın kuruluşu, işleyişi ve yöne
tim tarzı şekli bir tasarruf olduğu için bu konu
da detaya girmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde zamanın 

elverdiği nispette Demokratik Partinin görüş
lerini arz etmeğe çalıştım. Son olarak mâruzâtı
mı şöyle tamamlamak istiyorum. 

Dar ve kısır bütçe anlayışı içerisinde çalış
ma hayatımızın çok çeşitli sorunlarını çözümle
meğe imkân yoktur. Sık sık sözü edilen reform 
sözcüğüne uygun bir davranışta bulunulması, 
hiç olmazsa gelecek bütçe yılında Çalışma Ba
kanlığının hizmet sahasına uygun imkânlar ve
rilmesi ve Bakanlığın daha aksiyonel hale geti
rilmesi temennimizdir. 

Yüce heyetinizi ve bakanlık mensuplarını 
grubum adına saygıyle selâmlar, bütçenin Dev
letimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını 
niyaz ederim. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çalış
ma süremiz dolmuş bulunuyor. 15 dakikalık bir 
aradan sonra Çalışma Bakanlığı Bütçesinin biti
mine değin birleşimin devamını tasviplerinize 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kararınız gereğince birleşime 15 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,32 
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.DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma ıSaati : 19.50 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar •" (Tunceli), Şevket Doğan (Kayseri) 

ÖBAŞKAN — 48 nci Birleşimin 4 ncü otu
rumunu açıyiorum. 

C ÇALIŞMA BAKANLIĞI (Devam) 

(BAŞKAN — SÖK sırası C. H. P. Grubu adı
na Sayın Burhanettin Asutay, buyurun efen
dim. Saat 19,51 Sayın Asutay. 

C. H. P. GRUBU ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (izmir) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Çalışma Bakanlığının 1972 malî yılı bütçesi 
üzerinde C. H. P. Millet Meclisi Grubunun gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Bütçe üzerindeki eleştirilerimi, enılsalle-
den çok ayrı olacaktır. 

Çalışma Bakanlığı, sosyal ve ekonomik ha
yatın düzenlenmesini ve kamu yararına u)ygun 
tolarak yürütülmesini sağlayan, prensip ve po
litikasını tespit eden, çalışan ve çalıştıranlar 
arasındaki münasebetlerin ahenkli ve inan
dırıcı bir şekilde yürütülmesi görevini yüklen
miş Ibir kurululşltur. 

Bakanlık bütçesindeki rakamlara eğilme
den evvel, Bakanlığın ismi üzerinde durmak 
istiyoruz. Çalışma Bakanlığı malûmlarınız ol
duğu üzere iki heceden teşekkül ediyor. 

1. Çaliş, 2. Ma, 
Bakanlık; çalış, çalıştır, anlaş, anlaştır, 

. sev, sevdir, bağlayıcı ol, aynı zamanda inan
dır esasına, büyük ağırlık vererek kurul
muştur. Çalışanla çalıştıranlar arasındaki her 
gün çelişen ve çekişen münasebetler, dik
kate alınmıiş tüm güveni sağlayabilmek mak
sadına dayalı bir kuruluş meydana getirilmiş 
idi, ilk öneeleri. 

Takvimden yapraklar koptukça, yıllar geç
tikçe temel dayanaklar çürüdü. Sonunda Ba
kanlıktan «ıçalış» kelimesi silindi, «ma» edatı 
ile yetinilir oldu ve böylece Bakanlık «çalış» ı 
kenara iten «ma» ya bağlı ve bu yiöne ağır
lık vererek, çalışmalarını ağır - aksak, fıstıkî 
makam yürütür gider. 

Müzakeresini yaptığımız bütçeyi incele
yenler, diğer Bakanlık bütçeleri ile muka
yesesini yapanlar, Çalışma Bakanlığının yü
künü ve kapsadığı alanı ölçenler, biçenler 
bize hak vereceklerdir sanıyoruz. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi, değerli bir arka
daşımın da işaret ettiği gibi, Turizm Bakan
lığı bütçesinden çokaz , Turizm Bakanlığı 
Ibütçesi, Çalışma Bakanlığı bütçesinin 1,5 mil
linden üstün, ilerde buna değineceğim, 

Elimizdeki, biraz sonra maddeler, oylarını
za arz edilerek kabul edeceğiniz bu bütçe ile, 
Bakanlık yürümez, istenileni yapamaz. Ku
ruluş Kanununda gösterilen vazifeleri yerine 
getirmesi mümkün değil. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi durumu şöylece eleştirelim : 
1953 yılında 6050 sayılı Kanunla Bakanlığa 

verilen kadrolardan, 1967 yılma kadar kuru
lan yurt dışı teşkilâtı hariç, 1971 yılma ka
dar, herhangi bir değişiklik ve artış görül
memiş, 1953 te iş Kanununa alman işyeri sa
yısı 16 126 İken, 1970 yılında bu rakam 11 608 
e yükselmiş. 

Çalışma Bakanlığında gösterilen bu rakam, 
hakikî bir rakam değil. Bunu Sosyal Sigor
talar Kurumundaki rakamlarla mukayese 
etmek veya onlarla değerlendirmek lâzım. Sos
yal Sigortalar Kurumu tescillerine göre, 1971 
lortalarında iş Kanunu kapsamına alman 
işyeri sayıcı 280 bin civarında. 507 sayılı Es
naf ve Sanatkârlar Kanununa talbi işlerde ve 
işyerlerinde çalışanlara, yukarıdaki rakamdan 
düşersek, bölge çalışma müdürlükleri ve Ba
kanlıkça tescili yapılması gerekli işyeri 270 
bin civarında olur. 

1970 Kaisım ayma kadar Bakanlığın yurt 
içi ve yurt dışı kadrolarının toplamı 720 iken 
intibaMarda 615 kadro kullanılmış, 105 adet 
kadro da Genel Kadro Kanununun 1 nci mad
desi gereğnce, Bakanlar Kurulu emrinde bloke 
edilmiştir. 1971 yılı içinde kararnamelerle Ba-
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kanlık, toplam kadrlasunu 799 a çıkara/bilmiş
tir. Sosyal düdenin kurulması için, gerekli 
mevzuatların çıkarılması ve sanayi thayatı-
mizdaki gelişmeler, özellikle sosyal Devlet il
kesinin önem kazandığı ve 1961 Anayasasın
dan Sonra, Bakanlığın görevlerinde önemli ar
tışlar olduğu tabiîdir. 1936 yılında yürürlüğe 
giren 3008 sayılı İş Kanunu, 10 veya datıa 
fazla işçi çalılştıran işyerlerini kapsamına al
makta idi. Sonra 9311 ve 1475 sayılı Kanunla, 
tek işçi çalıştıran işyerleri, İş Kanunu kapsa
mına alındı. Tabiî 507 sayılı Kanuna tafbi 
olanlar, Ibunun dışında. 

274 sayılı Kanunu tadil eden 1317 sayılı 
(Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu iş 
sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunları ile Ba
kanlığa, küçjümsenmeye'cek derecede vazife 
ve sorumluluklar da yüklenmiştir. 1960 yılın
dan itibaren, her yıl artan bir tempo ile yurt 
dıJşma giden işçilerimizin sayı/sı, bugün 600 
bini aşmış bulunmaktadır. Bu isçilerimizin 
Sosyal, ve 'küMürel ve meslekî durumları düşü
nülürse, aynı zamanda artan işyeri sayı'sı 
dikkate alınırsa, Çalışma Bakanlığının (bu 
[bütçe içinde, buigünkü kadrosu ile bütün ken
disine verilecek işleri yapar diyen bir kişi 
var ise, ben, görüş ve iddialarımdan vaz
geçerim. 

•Değerli arkadaşlarım; 
Çalışma Bakanlığının işyerlerinin denetimi 

ve teftiş görevini tam manası ile yapabilmesi, 
İş Kanununa tabi olması gereken tüm iş

yerlerinin Bakanlık teşkilâtınlca tescil edilmesi 
zorunludur. Bakanlık kadrosuna göz atıldıkça, 
şu rakamlar görülüjyor 

1953 - 1967 yıllarında 038; 1)967 - 1070 
yıllarında 720. 

Bir arkadaşımız veya vekâlet erkânından 
biri; «gjördühlmÜ 82 kadro birden artırılmılş, 
demek zamanla kadrolar artırılacak» diyebi
lir. Ama, hemen işaret edeyim ki, artırılmış 
lalan bu 82 kadiro, yurt içi teşkilâtlarında de
ğil, yurt dişında bulunan arkadaşlarımızın 
tüm ihtiyaçlarını giderebilmek için verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1971 yılından sonra kadrolar 799a yüksel

tilmiştir. Müsteşarlar, umum müdürler, umum 
mıüdjür muavinleri, 23 bölige çalışma müdürü, 
iş miüJfettişleri, dakjtilblar, büro memurları, 

odacılar, şoförlerle 79Ö. Tek işçinin çalıştığı 
280 Ibine yaklaşık işyerini, teftiş ve murakabe 
edecek iş mlülfettiışierinin de sayısı 123. 1 
milyon 300 foin işçinin bütün meselelerini in
celeyecek, karara bağlayacak müfettiş sayısı, 
67 vilâyet içinde, 123. 

ISaym milletvekilleri; 
Kadro yanında bir de Çalışma Bakanlığı

nın para durumuna bakmak lâzım. 
^Bakanlık, tiüm ihtiyaçlarını karşılayabil

mek için, Maliye Bakanlığına 210 milyon li
raya ihtiyacı olduğunu, detaylarıyla arz ve 
takdim etmiş. Maliye Bakanlığı, bir hanım ar
kadaşı, Bakanlığa göndermiş, şjöyieee üstün 
körti durum tetkik edilmiş,, ufak rakamlar
da biraz tenzilât yapalmiş, hanım arkadaş bü^ 
yük rakamlara «iben karışamam» demiş ve en 
nihayet neticede 75 milyon lirayı Maliye Ba
kanlığı kendisi takdir ve tespit etmiş ve size 
Ibu «yeter» demiş. Bunu, Plan ve Blütçe 
Komisyonunda etraflı olarak söyledik. Maliye 
Bakanlığından «ihayır bu ıböyle olmadı» diyen 
çıkmadı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığın 1960 yılında bütçesi 6 423 233 

lira idi. 1970 yılında 14 976 908 liraya çıkarıldı 
ve bu kere zar zor Bütçe ve Plan Komisyonun
daki değerli arkadaşlarımızın, vekâletin yükü
nün ağırlığını, yeterli derecede takdir etmeleri 
sonucu, bu. 83 milyona kadar, zorla çıkarılabil
di. 

Ara senelerdeki rakamları dillendirmek, bu 
dar zaman içinde mümkün değil. Bunu siz de 
takdir edersiniz. Ancak, Çalışma Bakanlığının 
genel (bütçedeki hisse oranlarını eleştirmek ve 
arz etmek zorundayım. 

1961 yılında genel bütçeden on binde 9, 1964 
yılında binde 1,1; 1967 yılında binde 1,02; 1970 
yılında ıbinde 1,03; 1972 yılında binde 1,5'a yak
laşık bir hisse almıştır. 

ıG-enel bütçeden (bu kadar az hisse alan han
gi bakanlık vardır? Tüm ülkelerde Hükümet 
şöyle sıralanır: 

Reisicumhur, Başbakan, Dışişleri Bakanı, 
Çalışma Bakanı ve ahar. Demek oluyor ki, de
mokratik ülkelerde protokol; Çalışma Bakanlı
ğına dördüncü sırayı Vermiş. Reisicumhuru ve 
Başvekili düşünmüş, Dışişlerine değer vermiş 
ve hemen onun arkasından da Çalışma Bakanlı-
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ğma bir 'sandalye ayırmış. Bizde, her şeyde ol
duğumuz gibi, sondan üçüncülüğd vermişler 
Çalışma Bakanlığına. 

1961 - 1972 yılları arasında hizmet artışları 
göze (batar hale gelmiş olmasına rağmen, Çalış
ma Bakanlığı henüz üvey evlât muamelesi gör
mekten kurt anlamamıştır, örnekler vererek 
haklılığımızı tespit ve tescil 'ettirmek istiyoruz. 

Bütçede demirbaşlara 200 bin lira ayrılmış. 
Bakanlık, bugüne kadar -Sosyal Sigortalar Ku
rumu binasında ıçok cüzi bir kira ile oturur idi. 
Ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Genel Kurulla
rında bu her zaman Bakanlığın - amiyane bir 
tabir ile, izmir tâbiri ile - başına kakılırdı, «Bi
namızdan çık, binamızdan çık» diye. En niha
yet bu sene bu tarizden kurtulayım diye, yeni 
bir binaya çıktı. Birkaç ay evvel. Ama, bu bi
nada İSosyal Sigortalar Kurumunun binası tabiî. 
Eski 'binadaki demirbaşların % 80'i, makinasm-
dan teksirine kadar, masasından sandalyesine, 
perdesinden kilimine kadar, hepsi Sosyal Sigor
talar Kurumunun «malı idi. Bakanlığı yeni bir 
binaya taşıyacaksınız, 23 bölge çalışma müdür
lüğünde, kullanılması imkânsız ihale gelen eşya
ları ve araçları değiştirme kararını alacaksınız, 
buna karşılık bütçeye 200 ibin lira ödenek ko
yacaksınız. Olur ımu böyle şey? 

Sayın milletvekilleri; 
Bakanlık bütçesinde, basılı kâğıt faslına 125 

bin Türk lirası konmuş. Sebep olarak da, Çalış
ma Bakanlıklarındaki mevcut tescil dosyaları, 
iple bağlanan ıdosyalar, evrak çikarmk için çok 
zaman alıyor, binaenaleyh bu iple bağlı olan dos
yaları telli dosyaya çevrilmesinin gerekli oldu
ğu gösterilmiş. 

Yukarda işaret (ettiğimiz igiibi, işyerlerinin 
280 bine yaklaştığı görülüyor. Bunlar için dos
ya tanzim edeceksiniz, bir dosyanın düzenlen
mesi asgari 250 - 300 kuruş ister. Çarpıım so
nunda 700 - 740 bin liraya ihtiyaç olduğu orta
ya çıkıyor. Bu kadar açıklık karşısında Çalış
ma Bakanlığına sadece 125 bin lira vereceksi
niz, «Bununla idare et» diyeceksiniz, sonra bu 
bakanlıktan iş bekleyeceksiniz. 

280 bin işyerini, 2 milyonun üstündeki işçiyi 
ve haklarını, şikâyetlerini; teftiş, denetim ve 
tescili ile toplu iş sözleşmelerini takip, tarafla
ra bilgi ve sorulara cevap vermek için bütçeye 
300 TL. konmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kırtasiye giderleri bakanlık için tam mâna-

siyle fecaattir. Ha mahalle karakolları, ha böl
ge çalışma müdürlükleri. Bu iki kuruluşun kâ
ğıdı yoktur, daktilo şeridi yoktur, mürekkebi 
yoktur, daha evvel arz ettim, tescil fişi yoktur, 
dosyası eksiktir. Sosyal Sigortalar Kurumu, bu
güne kadar 280 bin işyerini tescil etmiş ve her 
biri adına dosya tanzim etmiştir. Çalışma Ba
kanlığı ise, henüz 111 491,dedir. Geriye 168 509 
işyeri kalıyor. 

Plan ve Bütçe Karma Komisyonuna anlata
madık, bu inceliği. «400 TL. na çıkarın» dedik, 
amma mümkün olmadı. 

«Maşallah bu gelinin iboyuna poşuna, nazar 
inmesin bu aynanın tozuna» diye bir görücü ta
rifi vardır. Bu misal; Çalışma Bakanlığının işi 
yüklü, sosyal düzen, iş ahengi, sosyal güvenliği
ni «ağlamakla görevli olduğu iddia edilecek, son
ra kâğılt Vermeyeceksiniz, dosyası eksik kala
cak, teftişi tam mânasiyle yapma imkânını ta
nımayacaksınız; cüssesiyle öğüneceksiniz ve 
sonra karşısına çıkıp onu tenkidedeceksiniz. 
Bu ne kadar insafla kabili telif bilemiyoruz. 
Biz C. H. P. olarak bunu anlayamıyoruz ve 
diyoruz ki, Çalışma Bakanlığı Bütçesi işyerle
rini teftiş etme yetkisine sahibolmalıdır ve 
bunun için kendisine yeterli derecede bütçe im
kânları tanınmalıdır. 

PTT masrafları da bunun yanında ayrı bir 
mesele olarak karşımızdadır. PTT hizmetlerine 
% 100 zam yapacaksınız ve ondan sonra da di
yeceksiniz ki, «Yaptığımız zammın % 10'u ka
dar sana PTT masrafı vereceğim» ondan sonra 
da çıkacağız Bakanlığı muhtelif yönleriyle eleş
tireceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yu
karda arza çalıştığımız imkânsızlıklar ortada 
iken biz Çalışma Bakanlığının yine de yapma
sını zorunlu gördüğümüz olaylara temas ede
ceğiz. 

Bazıları ebediyete intikal eden Çalışma Ba
kanları, Sadi Irmak'tan başlayarak, Reşat Şem-
setin Sirer, Nuri özsan, Samet Ağaoğlu, Hay
rettin Erkmen, Mümtaz Tarhan, Halûk Şaman , 
Cahit Talaş, Ahmet Tahtakılıç, Bülent Ecevit, 
İhsan Sabri Çağlayangil, Ali Naili Erdem, Tur
gut Toker, Seyfi öztürk, Atillâ Sav ve bugün 
muhatabımız Sayın Ali Rıza Uzuner. 
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Bakanlığın kuruluşundan başlayarak bugü
ne kadr şunları gördük : 

işsizlik Sigortası Kanunu Tarım iş Kanunu 
Teşkilât Kanununda tadilât, sakat ve 'hüküm
lülerin çalıştırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
üzerinde, ilk Bakanlar «Düşünüyoruz» demiş
ti. Sonra gelenler, «Tasarılar hazırlandı, ilgi
lilere tetkik ettiriyoruz» dediler. Daha sonra
kiler, Bakanlıklara gönderildi ve en nihayet 
3 - 5 aya kadar Yüce Meclis Huzuruna getiri
lecektir» diye gelmişlerdir. 

1970 yılı Bütçesi görüşüldüğü zaman o gün
kü Sayın Bakan «Asutay, hiç merak etme, bun
lar 3 - 5 aya kadar Meclisimize sevkedilecek-
tir» demişti. Ben de hemen dedim ki, «Eh, me
sele yok, ama ben 3 - 5 senede gelirse bile mem
nun olurum.» 

Sene 1972 olmasına rağmen hâlâ kanunlar 
Meclise gelmedi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işsiz
lik sigortasının tam ve kâmil olarak uygulan
ması düşünülemez, ama ilk tedbiri alınmalıdır, 
yani ilk basamağa ayak atılmalıdır. 

Çalışma Komisyonunda bir milletvekili ar
kadaşımızın kanun teklifi var. işsizlik sigortası 
için getirilen kanun teklifi hemen kabul edile
cek bir noktada değildi. Birbuçuk yıldır bu ge
tirilen kanun teklifi Çalışma Komisyonunda 
beklemektedir. Çalışma Bakanlığından işsizlik 
sigortası için görüş istendi. Muhtelif toplantı
larda ilgililere ve Bakanlara keyfiyet arz edil
di, fakat bugüne kadar Çalışma Komisyonu
na müspet veya menfi bir cevap verilmedi ve 
işsizlik sigortası hakkında Hükümetin ne dü
şündüğü de tespit edilemedi. Halbuki bundan 
çok seneler evvel «işsizlik Sigortası Kanunu 
hazırlandı, çok yakında geliyor. Geniş kapsam
lı olmamasına rağmen ihtiyaca cevap verebile
cek ağır sanayi kesimini kapsayacak bir halde
dir» diye söylenirdi. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, ilk 20 dakikalık 
süreniz tamam oldu efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) -^ 
Sayın Başkan, ikinci hakkımı da kullanacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 

Tarım iş Kanunu artık çürümüş sakız haline 
gelmiştir. G-enel nüfusumuzun % 62 sini teşkil 
eden 22 008 800 kişi kırsal kesimde yaşar. 
9 476 784'ü çiftçidir. Planlamaya göre, orman 

işlerinde 1 milyon civarında hizmet akdine da
yanarak çalışan kişi vardır. 

Sosyal güvenlikten, her türlü himayeden 
mahrum bu vatndaşlarımızı artık huzura ka
vuşturmalıyız. 

Yurt dışındaki işçilerimizin, «Altın yumur--
ta veren vatandaşlarımızın» sosyal, kültürel ve 
meslekî durumları göz önünde bulundurularak 
bunların çok sayıdaki meseleleri ile uğraşacak, 
yeni iş imkânları sağlayacak, meslekî hak ve 
menfaatlerini koruyacak, etkin bir yurt dışı teş
kilâtı ile Bakanlıkta merkezî bir örgütün kurul
ması zorunluğu vardır. Dış ülkelerde 700 bini 
aşan işçimiz vardır. Bunlar yılda 490 milyon 
dolar döviz getiriyorlar. Bu, 5 milyar 480 mil
yon TL. eder. Bu rakam, ihracattan elde edi
len dövizin % 78'ini aşıyor. İhracata prim veri
yoruz, vergi indirimi yapıyoruz, ama işçileri
mize verdiğimiz nedir? 

Turistlerin her ihtiyacını cevaplıyoruz, ha
vamızdan, suyumuzdan, denizimizden, güneşi
mizden ve tarihî değerlerimizden istifade eden
lere bağrımızı açıyoruz. Radyodan yayın ya
pıyoruz «Turistlere iyi davranın, evinize kabul 
edin, misafir edin» diyoruz, ama yurda dönen, 
yıllık izinlerinde memleket hasretini gidermek 
için gelen işçilerimizi gümrük kapılarında 
ecel teri dötürür hale getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da işçi çalış
tıran Yugoslavya, İtalya, ispanya işçi sorunla
rını birinci planda ele almıştır, ispanya'nın 
Avrupa'daki işçilerine hizmet götüren 270 tane 
merkezi var. Fransa'da 55, Almanya'da 84, Bel
çika'da 23, Holanda'da 23 ve isviçre'de 83. 

ispanyollar yurt dışındaki işçileri için sos
yal sgorta, iş hukuku, dinî eğitim ve özel eği
timleri için büyük çaba sarfediyorlar. Lise se
viyesine varan okullar açıyorlar; Fransa'da 
31, Almanya'da 22, Belçika'da 58, Hollanda'da 
21, isviçre'de 30 okulları var. Bilhassa işçileri
nin tatillerini ispanya'da geçirmelerini sağlamak 
için her yola başvuruyorlar ve bu konuda yap
madıkları şey yoktur. 

lBiz dışarda çalışan işçilerimize ne yapıyo
ruz? 

Para getirilince alkışlıyor, «Yaşa, varol» 
nutukları çekiyoruz. Ardından vize uzatmala
rında, askerlik muayenelerinde ter döktürüyo
ruz, gümrük kapılarındaki kuyruklarda yaka 

— 201 — 



M. (Meclisi B : 48 24 . 2 . '1972 O : 4 

silktiriyoruz, çocuk paralarını alma muamele
lerinde alâkasız kalıyoruz, çocuklarını yurt dı
şında okutamıyoruz, cenazelerini getiremiyoruz, 
dinsel konularda yardımcı olamıyoruz ve aşırı 
cereyanlara kapılmalarını önleyecek faaliyette 
bulunmuyoruz, tedbir alamıyoruz. Dış bankalar
da biriken 3,5 milyar markı yurda çekecek bir 
çalışmaya gitmiyoruz. 

ISaym milletvekilleri, biraz evvel de söy
ledim, Sosyal Sigortalar Kurumu garip bir 
Umum Müdürlük. Buna saldıran saldırana, pa
rasını kapan kapana. Bunların içinde bir de İş 
ve işçi Bulma Kurumumuz var. Geçen yıla ka
dar bu Kuruma verdiğimiz paraların yekûnu 
bir hastane yapabilecek kadar büyük bir raka
ma dayanıyor. Tam 81 508 498,45 lira ödemişiz 
1972 yılında da 20 milyon lira daha ödeyeceğiz. 

Anayasada bir hüküm getirmişiz «Devlet, 
çalışanların insanca yaşaması ve çalışma haya
tının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, 
iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur 
ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici tedbir
leri alır» demişiz ve bu görevi Hükümete ver
mişiz ve Hükümetin bu görevini Sosyal Sigor
talar Kurumunun sırtına yüklemişiz. Bunu büt
çeden veriniz. 

Muhtelif bakanlıkların bütçelerine bakı
nız, bu bütçelere, muhtelif müesseselere para 
yardımı için yüzbinlerle ifade edilen ödenek
ler koymuşuz, ama Sosyal Sigortalar Kurumu
na gelince Maliyeden para vermiyoruz. Bunun 
âdil olması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kuru
mu hastanelerinde bir doktor 160 tane işçiye 
bakma zorunluğu içindedir. Bugün bir işçinin 
hastaneye gelip muayene için kartını çıkartıp 
muayene olduktan sonra ilâcını alıp ayrılma
sına kadar geçen zaman bir saatin üzerindedir. 
Bunun için doktor kadrosunu iki misline çıka
rabiliriz, müstahdem kadrosunu yeterli hale 
getirebiliriz ve işçi arkadaşlarımız için daha 
birçok hizmetler getirebiliriz. 

Bir noktaya işaret etmek mecburiyetinde
yim : 

Muhtelif yollarda vergi kaçakçılığı vardır, 
ama Sosyal Sigortalar Kurumunda da vergi ka
çakçılığı vardır. Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Teftiş yönetmeliğini değiştirmelidir. Merkez 
müfettişleri ile şube müfettişleri arasındaki 
büyük farkı bertaraf etmelidir. Kısaca söy

lemek istiyorum ki, bir adres aramak için Sos
yal Sigortalar Kurumu müfettişlerine iş ve vazi
fe vermemeliyiz ve şubelerdeki müdürlerin -
tabiî bazılarının - baskılarından bu arkadaş
ları kurtarmalıyız. Bunlar için tüm hürriyete 
sahip bir yeni yönetmelik yapılmasını istiyo
ruz ve buna zorunluk görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, süreniz doldu, 
lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Müsaade ederseniz bir dakikada tamamlaya
cağım. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun vazifesi geniş 
ve büyüktür, iş başında eğitimden başlamak 
suretiyle tüm sanayi müesseselerine arkadaş 
göndermek zorunluğu içindedir. Bu teşkilâtın 
kazalara kadar gitmesini ve yayılmasını istiyo
ruz, ama parasının behemahal Hazineden veril
mesi gereklidir. 

Uzun zamanınızı aldığım için beni affedece
ğiniz inancı içinde elimizdeki bütçenin hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederken Sayın Ba
kanın şahsında kıymetli Bakanlık mensuplarına 
saygılar sunar ve Sayın Bakanımızın bundan 
evvelki bakanlar seviyesine düşmemesini ayrı
ca temenni eder ve bu bütçe ile bu teşkilâtı 
yürüten yöneticilere sabır temenni eder, hepi
nizi en derin saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, buyurunuz 
efendim. Saat 20,22. 

Sayın Hamamcıoğlu, Bütçe Karma Komis
yonu üyesi olmanıza rağmen söz hakkınızı mah
fuz tuttuğunuz için size söz vermiş bulunu
yoruz. 

M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HAMAM
CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
saygı değer milletvekilleri; 

ikinci Dünya savaşından bu yana her gün 
gelişen ve ilerleyen teknolojik gelişme, Dünya 
milletleri ve ülkelerini kapı bir komşu haline 
getirmiştir. 

Bu tekâmülün sonucu olarak Türkiye için 
dış ülkelerle iş ve işçilik sorunu meydana ve 
ön safhaya gelmiştir. 

Bize tanınan süre içinde Çalışma Bakanlığı
nın faliyetinin esasını teşkil eden işçilik, işçi 
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sorunları ve sosyal güvenlik hususlarındaki 
M. G. P. Grubunun görüşlerini ve temennilerini 
dile getirmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, 
Devlet Planlama Teşkilâtının raporlarına gö

re; 1972 yılında tarımda 750 bin, tarım dışı 
alanda 1 milyon 90 bin olmak üzere ceman 1 
milyon 800 bin işsiz insan olacaktır. 

Her sene nüfus artışındaki orana göre iş 
alanına atılacak eleman sayısı artacağına, diğer 
bir deyimle işçi veya işsiz sayısı geometrik ola
rak artacağına göre önümüzdeki yıllarda da bu 
büyük problemi imkânlarından mahrum olaca
ğımızı iddia etmek sanırız ki, bir kehanet olma
yacaktır. 

Gerekli tedbir alınmadan, yeni iş alanları 
açılmadan, haşhaşla geçinen köylünün geçim 
imkânları sağlanmadan, haşhaş ekiminin ya
saklanması yolundaki kararın yaratacağı geniş 
işsizliği de buna eklersek işsizlik yönünden 
Türkiye'nin arz ettiği manzaranın vahim oldu
ğu karamsarlık değil ,acı, ama gerçekçi bir ifa
denin beyanı mahiyetindedir. 

Haşhaş ekiminin yasaklanmasından evvel bu
gün Hükümetçe öngörülen altyapı yatırımları, 
ikame tarım, işsizliği önleyecek tarımsal ve sı
naî tesisler kurulduktan sonra yasaklanmaya 
gidilse idi, günden güne artan işsizHk kısmen 
de olsa önlenmiş olacaktı. 

Bilhassa, bu fiilî durumun dışında çıkarılan 
kanunlarla Çalışma Bakanlığına verilen görev
lerin çoğalması ve yeni kuruluşlarla bu bakan
lığın görev alanı her gün genişlediği halde 
maddî imkânlardan yoksun bırakmayı insafla 
bağdaştırmak mümkün görülemez. 

Çalışma Bakanlığı 1946 yılında, yani 26 sene 
gibi uzunca bir süre evvel kurulmuş olduğu hal
de kadro ve maddî olanaklardan tamamen yok
sun bırakılmıştır. 

1953 - 1967 yılları arasında 638 personel ile 
çalışan Bakanlık, 161 kadro ilâvesi suretiyle 
799 kadro ile çalışır görünmekte, fakat ortalığı 
altüst etmekle beraber müktesep hakları da ih
lâl eden ve tümü itibariyle kimseyi memnun 
edemeyen 657 ve 1327 sayılı kanunlar nedeniyle 
fiilen çalışan personel adedi 1967 yılının da aşa
ğısına inerek 615 rakamına düşmüştür. 

Bunun dışında tespit ve tesçillenmiş işyeri 
adedinin 200'binin üzerinde olduğu, bu yerlerin 

normal teftişi dışında tespite muhtaç, diğer de
yimle kanunen bildirimle yükümlü oldukları 
halde bunu yapmayarak kaçak çalışan işyerleri
nin tespiti ile kontrolünün 123 adet iş müfettişi 
ile yapmanın güçlüğü meydandadır. 

Memleketimizin sosyal ve kültürel durumu 
itibariyle tüm işyerlerinin sağlık koşullarına uy
duğu ve bilhassa işgüvenliği tedbirlerinin alın
dığı elbette iddia edilemez. Bu sebeple kontrol-
larm çok dağınık semt ve bölgelerde sık sık ya
pılması zorunluğuna rağmen bunu 127 kişiyle 
yapmak veya hizmetin yapıldığını zannetmek 
kendimizi aldatmaktan başka bir mana ifade et
memektedir. 

12 Mart öncesindeki ve sonrasındaki olay
lar içerisinde büyük Türk işçi kütlesinin vatan
severlik, milliyetçilik ve yapıcılığından kimse
nin şüphesi kalmamıştır. Yıkıcı tahriklere ka
pılmayan bu fedakâr ve şuurlu vatan çocukla
rına daha iyi hizmet etmek daha iyi yaşama ko
şullan sağlamanın her Hükümet ve Yüce Par
lamento için zevkli bir görev olacağını hatırlat
maktan müstesna bir haz duymaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'mizdeki huzursuzluğun nedenleri 

arasında vatandaşın yarınından emin olamamak 
kaygusu olduğunu ifade etmek mübalâğalı bir 
görüş değildir. Bu dönem içinde Yüce Parla
mentonun çıkardığı BAĞ - KUR, çıraklık ve 
kalfalık kanunları ile küçük esnaf ve sanatkâr
ları sosyal güvenliğe kavuşturmak bakımından 
şükranla kayda değer ileri atılımlar olmuştur. 

Sosyal güvenlik dışında kalmış diğer halk 
kitleleriyle tarım ve orman işçilerini de 
zamanla aynı güvenliğe kavuşturacak kanunla
rın Meclislerimize getirilerek sosyal güvenlik 
yolunda iktisadî imkânlarımızla bağdaşacak şe
kilde, yeni hamleler yapılmasını temenni etmek
teyiz. 

Teftiş ve kontrol kadrosunun noksanlığına 
paralel olarak bölge çalışma müdürlüklerinde 
büro personelinin noksanlığını da bir vakıa 
olarak kabul etmek zorunlüğundayız. 

Bir yanda böylece eleman sıkıntısı çekilir
ken, diğer yandan şişkin kadrolarla eli boşları 
ne hikmetse sinesinde barındıran birçok kamu 
kuruluşlarından, bu tip eleman sıkıntısı çeken 
kurumlara aktarma yaparak akıllıca bir yola ne 
zaman gidileceğinin merakı içindeyiz. 
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Değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlı
ğının organize ettiği konut kredisi durumu hâ
lâ bugünün sorunlarına cevap vermekten uzak 
ve sakat bir uygulama içerisindedir. Sigortalı 
işçi için en büyük sorun bugün için konut 
problemidir. Bu sorunun pratik bir şekilde 
çözümünün Devletin başarılı uygulamalarından 
birisi olacağı inancını taşımaktayız. 

Hızla yükselen bir tempo içerisinde kendi
ni her gün bir önceki güne oranla daha şiddet
li hissettiren ekonomik bunalım döneminde, si
gortalıyı biran önce meskene kavuşturma ola
nağı sağlayacak olan münferit kredi uygula
masına geçilmesinin çok yönlü yararları ola
caktır. Bu yarar, hem Kurum, hem de si
gortalı açısından inkâr kabul etmeyecek dere
cede önem taşımaktadır. 

Münferit kredi uygulaması, sigortalıya mül
künü adapte olduğu muhitlerden seçmeyi, işye
rine ve diğer sosyal ünitelere nispeten yakın 
bölgelerden mülk edinme ve mülkünü seçme 
hürriyetini kazandıracaktır. 15 yıllık bir si
gortalının meskene ödemiş olduğu kira tutarı 
asgarî ölçüler içerisinde 90 bin lira civarın
dadır. Bu sigortalının toplu konut uygulama
sından yakın bir gelecekte ve muhakkak suret
te yararlanabileceğine dair bir garanti de 
mevcut değildir. Bunun yanında, bu sigorta
lının toplu konut uygulamasından yararlanm-
caya kadar aradan geçecek asgarî 5 yıl yıl 
içinde her gün artan kira ücretlerini de nazara 
alarak bir değerlendirmeye gidersek, aynı si
gortalı bu süre içinde yaklaşık olarak bir ko
nut bedeli kadar yine kira ödemeye devam ede
cektir. Sigortalı yönünden daha uzun süre de
vam edecek bu bunalım yanında, Kurumun 
kendi yararına planladığı ve sigortalının konu
tunu bizzat seçme hakkıyle, dilediği yerden 
mülk edinme özgürlüğünü ortadan kaldıran bu 
uygulama, mülk edinme hürriyeti yönünden 
hatalı ve sanırız ki yasalara aykırı bir davra
nıştır. 

Eski Çalışma Bakanlarından Sayın Seyfi 
öztürk'ün Meclis zabıtlarına geçmiş toeyanla-
rıyle, münferit kredi uygulaması üzerindeki 
çalışmaların yapıldığı ve uygulamasına geçile
ceğini vadettiği, bu hususun tahakkuku sigor
talıya mülk edinme hürriyetini dilediği gibi 
kullanma imkânı vereceği gibi, stüasyon sis
temi içinde kredi veren kuruma da daha pra

tik bir uygulamaya geçme imkânını sağlamış 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yurt içi işçi sorunları hakkındaki maruza

tıma son vermeden evvel çok önemli saydığım 
iki hususa daha değinmeyi görev saymakta
yım. 

1. Türkiye'de çeşitli sınıflar hayat pahalı
lığını tam karşılayacak seviyede olmamakla be
raber az çok haklarını alma imkânına kavuş
muşlardır. Ama, ayda 300 lira ile emekli ol
muş, çalışma gücünü kaybetmiş, her yönü ile 
fakrüzaruret içinde çırpman işçi emeklilerinin 
bir üvey evlâttan da kötü kaderiyle başbaşa 
bırakıldığını dikkatlerinize sunmak isterim. 
Kısmen de olsa bu mağdur kütlenin ıstırapla
rına son vermek amacıyle 1971 Temmuzunda 
sunmuş olduğum % 50 avans verilmesi hakkın
daki kanun teklifimi Maliye Komisyonundan 
şimdiye kadar çıkarmak imkânını bulamamış
tım. Hemen üzüntüyle kaydedeyim M, bu ka
nun teklifim Komisyonda reddedilmiş, Bu haklı 
istek ve davanın vebalinden şahsen kurtulmuş 
olduğumu burada tescil etmek isterim. Sayın 
Bakanın ve ilgililerin bu konunun takipçisi 
olmalarını isterdim. 

2. Diğer bir konu da Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 931 sayılı Kanunun yerine 
tedvin edilen 1475 sayılı Kanunla çıkarılması 
öngörülen Asgarî ücret Yönetmeliğinin bir an 
evvel çıkarılarak hayat pahalılığiyle karşı kar
şıya kalan işçilerimizin bir an evvel hayatlarını 
idame ettirebilecekleri bir gelir seviyesine çı
karılmasını Sayın Bakandan ve yetkililerden 
önemle istirham etmekteyiz. 

Dış ülkelere çalışmak için giden işçilerimi
zin durumundan da bahsetmek elbette görevle
rimiz içindedir. Çeşitli vesilelerle arz ettiği
miz gibi, Türkiye'de her yıl nüfus artışı se
bebiyle gizli veya açık işsizlik arttığından, 
dış ülkeye gitme isteği de artmaktadır. Dış 
ülkelere işçi olarak gitme isteğinin artan bas
kısını hepimiz türlü vesilelerle hissetmekteyiz. 
Burada arza şayan husus, İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun dış ülkelere işçi göndermekte göster
diği sıraya riayet, hakka saygıdır. 

Elimizde mevcut rakamlara göre, halen dı
şarıda 600 000 işçimiz 150 000 de çocuk ve eş
leri olmak üzere 750 000 vatandaşımız var, 

— 204 — 



EM. Meclisi !B : 48 ı24 . 2 . 1(972 O : 4 

ihracatta sağlanan dövizin % 76'sini alın 
terleri, emekleri, vatan ve sıcak aile yuvası 
hasreti ile temin ettiklerini her vesile ile be
yan ettiğimiz bu işçilerimize bunca fedakârlık
larına karşılık ve verdiğimizi ibretle düşünmeye 
mecburuz. Dil, mevzuatı bilmeme bakımından 
haklarını savunmaktan aciz, çocukları okul
suz ve öğretmensiz kendi kaderleri ile başbaşa 
bırakılmış bir kütleye 97 kişilik bir kadro ver
mişsiniz. ıSırf bu yüzden, sadece Almanya'da 
vergi iade formlarını gereği gibi doldurama-
maktan mütevellit, yılda 300 milyon Türk li
ralık bir döviz kaybı var. Bütçe Karma Ko
misyonunun değerli üyeleri sırf tasarruf olsun, 
yoksul vatandaşlara az vergi inikas etsin diye 
bir lira için sabahlara kadar kılı kırk yarar
ken, 300 milyon liralık, Türkiye'nin ekono
mik şartlan itibariyle oldukça büyük bir para
nın ziyama göz yummak, lakayt kalmak hiç 
bir şeyle kabili izah ve kabili telif değildir. 

Bir Personel Kanunu çıkarmışız, yalnız iç
te değil, dış ülkelerde de tesirlerini göster
miş, mukaveleli avukat, maliyeci ve emsali 
gibi, bulundukları memleketin mevzuatını, 
örf, âdet ve sair usullerini bilen kimseleri is
tihdam imkânlarını ortadan kaldırmışsınız, 
sonra da 10 liralık alış - verişten 1 lira işletme 
Vergisini nasıl alırsın diye günlerce komisyon
lar toplayıp çaba içine girmişsiniz. 
Bu da yetmemiş, memlekette büyük bir prob

lem olan işsizlik ve ekonomik dengesizliği orta
dan kaldırmak için sermaye aramışsınız, Av
rupa bankalarında atıl bırakılmış 600 milyon 
dolarlık dövize Devlet teminatı vererek sana
yie aktarmayı düşünmemişsiniz. Tavsiyelere 
rağmen yurt içinde eğitici merkezler açarak 
dışa gidecek işçilerimizi zaman ve ücret kay
betmeden işe yerleştirmek dururken, köyünden 
alıp, sanki bir metan imiş bigi ihracetmişsiniz. 

Yıllarca ümit içinde sırasını bekleyen işçi 
adayı sırası gelmediği için, belki de yaşını dol
durduğu için yurt dışına çıkma hakkını kay
betmiş, hüsrana uğramış. Çok az miktarda 
olan bu işçileri yaş kademesine göre, ön sırala
ra almak gibi basit tedbirleri ihmal etmişiz. 

Kısaca arz ettiğim bu ihmaller ve lâkaydi 
örnekleri zincirine mânevi bakımdan birkaç 
bakla daha ilâve etmek mümkündür. 

Çoluk çocuğunun rızkını temini yanında, 
asgarî anlamda yurdun döviz ihtiyacını temin 

eden bu işçilerimizi, dış ülkelerde kendilerine 
yöneltilen sapık ideolojik saldın ve baskılara 
karşı hiç bir tedbir almamışsınız, samimiyetle 
ifade edeyim ki, işçimiz bu bozguncu propagan
da, baskı ve tazyiklere yalnız ve yalnız vatan
severlik, millî duygu ve inanışları ile mukave
met etmeye çabalamış ve bunda sağladığı ger
çek başarıyı desteklemeyi bile akıl edememişiz. 
Bu noksanlık ve ihmali sadece kitaplara yaz
makla iktifa etmişiz. 

150 000 eş ve çocuğu okulsuz, öğretmensiz 
bırakmış, bunları dış tesir ve terbiyenin insaf
sız ve maksatlı ellerine terk etmişiz. 

Yukarda da arz ettiğim gibi, Devlet alâ
kasından yoksun işçi dövizleri ve kazançları 
üretken alanlar yerine, hayatı pahalılandıracak 
rantabl olmayan alanlara akmış, yurda dön
düğü zaman da, bir süre sonra yine yoksul ha
line avdet etmiştir. Bu koşullar içinde elde 
un var, şeker, yağ var, helvayı yapacak kimse 
yok. 

Basından öğrendiklerimize göre, Çalışma 
Bakanlığını, şimdi bu dertlere çare bulacak 
bazı teşebbüsler içinde görmekteyiz. Bu konu
larda atacağı her olumlu adımda, Bakanlığın 
Millî Güven Partisini yanlarında bulacakların
dan emin olmalarını samimiyetle temin etmek 
isterim. 

Sözlerimi bitirirken Çalışma Bakanlığı büt
çesinin Bakanlık mensuplarına ve Milletimize 
hayırlı olmasını diler, Millî Güven Partisi 
Grubu ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar 
sınarım. (M. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, Adalet 
Partisi Grubu adına ikinci söz talebinde bulu
nuyorsunuz. 4 - 5 dakikalık bir bakiye süreniz 
var, bunu kullanabilirsiniz. Buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA HASAN TÜRKAY 
(istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Benden evvel konuşan grup sözcüleıl arka
daşlarımın değinmediği bazı hususlara kısaca 
yer vermek suretiyle huzurlarınızdan ayrılaca
ğım. 

Evvelâ Çalışma Bakanlığından bahsetmek 
istiyorum. Çalışma mevzuatımızdaki boşluklar 
hepimizce bilinmektedir. Bu boşlukların doldu
rulması ve evvelâ işsizlik sigortasının biran ev
vel yürürlüğe girmesi için Sayın Çalışma Ba
kanımızın gayret sarf etmesini rica edeceğim. 

— 205 



M. Meclisi B : 48 24 . 2 . 1972 O : 4 

Bazı arkadaşlarımızın işsizlik sigortası hak
kında teklifleri olmuştur, komisyonlarda görü
şülmektedir. Sayın Çalışma Bakanımız mehil is
temiştir. Bu verilen mehlin hitamında bu ko
nudaki fikirlerini, görüşlerini Saym Çalışma 
Bakanımızdan öğrenmek İstiyoruz. 

Diğer husus : Tarım ve orman - iş kanunu. 
Yine Saym Çalışma Bakanımızın beyanların
dan ve basından öğrendiğimize göre tarım ve 
orman - iş kanunu Başbakanlığa intikal ettiril
miştir. Bu iş kolunu Türkiye'de temsil eden Ta
rım, - İş Sendikasının, hazırlanan bu tasarının 
işçilere hiçbir şey getirmediğine dair bildirisini 
de basından okumuş bulunuyorum. 

Şimdi, hakikaten Tarım - iş Sendikasının bu 
şekildeki görüşü doğru mudur, değil midir? Ye
ni. tarım ve orman - iş kanunu, bu iş kolunda 
çalışan işçi arkadaşlarımıza ne gibi yenilikler, 
ne gibi faydalar getiriyor? Onu da Saym Çalış
ma Bakanımızdan öğrenmek istiyoruz. 

Diğer taraftan, bundan iki sene evvel Yüce 
Meclislerden geçen 274 sayılı Sendikalar Kanu
nu, bazı siyasî partilerin itirazı üzerine Anaya
sa Mahkemesinde beklemektedir. Anayasa Mah
kememiz iki seneden beri, sosyal hayatımızla 
ilgili çok önemli olan bu kanun hakkında bir 
türlü karar verememektedir ve bu yüzden Tür
kiye'de her geçen gün sendika adedi artmakta
dır ve iş hayatımız huzursuzluk içindedir. 

S;,y::ı Çalışma Bakanımızdan rica ediyoruz; 
Anay.rr, Halıkemesi hür, serbest, müdahale is
temeyen bir kuruldur. Ancak, çok yakın tarih
lerle Anayasa Mahkemesine intikal eden konu
ların derhal karara bağlandığını okuyoruz. 
Ama, çok önemli olan bu kanun iki seneden beri 
Anayasa Mahkemesinde bekletilmektedir. 

Diğer taraftan, 275 sayılı Kanun artık bu
günkü şartlara cevap vermekten uzaktır. 274 
sayılı Kanunun neticesi belli olmadıkça, 275 sa
yılı Kanun da görüşülemiyor. Bunlar birbirine 
bağlı kanunlardır. 

Asgarî Ücret Komisyonunun biran evvel 
toplanmasını istiyoruz. Asgarî ücret yönetmeli
ği çıkmıştır, ilân edilmiştir; şimdi sıra Asgarî 
Ücret Komisyonunun toplanmasına gelmiştir. 
Asgarî Ücret Komisyonunun biran evvel topla
nıp, bu meseleyi halletmesinde büyük faydalar 
vardır. Saym Bakanımızdan bunu da istirham 
etmekteyiz. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna gelince : Gaze
telerden okuyoruz, ilgililerden dinliyoruz; bir 
yabancı uzmanın vermiş olduğu rapor «felâket» 
deniyor. Hakikaten Sosyal Sigortalar Kurumu
nun aktüarya hesapları felâket midir, bunun 
sebepleri nedir, neden bu duruma gelmiştir? 

Arkadaşlar, gelmiş geçmiş hükümetler ve 
bugünkü Hükümet - bundan sonra gelecek hü
kümetler - artık ellerini Sosyal iSigortalar Ku
rumunun cebinden çekmelidir, önüne gelen Sos
yal Sigortalar Kurumundan bir parça koparma
nın hevesiiliğinden vazgeçmelidirler. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, birtakım kanun
larla şu kısa zamanda birtakım tasarruflara ka
vuştu. Fakat temennimiz, istediğimiz; Sosyal 
Sigortalar Kurumunun, çalışmalariyle de bir
takım tasarruflara gitmesinde büyük faydalar 
bulunduğunu bilmesidir. 

Meselâ; eczanelerin açılmasiyle, kanunun 
yürürlüğe girmesiyle, yılda 45 - 50 milyon tasar
ruf yapılmıştır. Yine, Âfetler Kanununda bir 
maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmesiyle 30 milyonun Sosyal Sigortalar Ku
rumu tarafından verilmesi önlenmiştir. 

iş ve işçi Bulma Kurumuna verilen % 1'in 
kaldırılması hakkında, arkadaşlarımız tarafın
dan verilen kanun teklifleri komisyonlarda gö
rüşülmektedir. Saym Çalışma Bakanlığının bu 
konuda müspet bir görüşle gelmesini temenni 
etmekteyiz. Kurum bundan da yılda 18 - 20 mil
yon tasarruf yapacaktır. 

Diğer taraftan, iş güvenliği ile ilgili olarak 
kurulmuş olan kuruluşa, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun gelirlerinden her sene binde yarım 
para verilmektedir. Bunun da, Çalışma Bakan
lığının aslî görevlerinden olduğu kabul edilmeli 
ve bundan da vazgeçilmelidir. 

Arkadaşlar, Sağlık İşçileri Sendikasına bağ
lı işçilerin meseleleri, Sosyal İSigortalar Kuru
mu yetkilileri tarafından bir türlü neticeye bağ-
lanmamaktadır. 

Bu iş kolunda 15 - 20 bin ve Sosyal Sigorta
lar Kurumunda da 3 - 5 bin civarında işçi arka
daş çalışmaktadır. Yüksek Hakem Kurulu, bu 
arkadaşlarımızın işçi niteliğine haiz olduklarına 
•dair karar vermesine rağmen, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ilgilileri, yetkilileri bir türlü bu kara
rı uygulamamaktadır. Bu yüzden arkadaşları-
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mız mağdur olmaktadır. Sayın Çalışma Bakanı
mızdan bunu en kısa zamanda halletmesini istir
ham etmekteyiz. 

Yine, 657 sayılı Personel Kanununun malî 
hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle memur ar
kadaşlarımızın yılda almış oldukları iki maaş 
ikramiyenin de kaldırıldığını biliyoruz. Ama, 
iSosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde, memur
lar tarafından kurulan sendikaların açmış ol
dukları davaların mahkeme karariyle neticeye 
bağlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun da 
30 milyon civarında bir paraya baliğ olduğunu 
öğrenmiş durumdayız. 

Şimdi, bu yargı kararları karşısında Sosyal 
Sigortalar Kurumu Umum Müdürlüğü ne yapa
caktır? 

Kanaatimizce bu 30 milyon lira haksız bir 
tasarruftur. Eğer, devlelt memurlarından iki 
maaş ikramiye maaşlarının artmasiyle kalkmış-
sa, bütün kuruluşlarda bunun aynen uygulan
ması lâzımdır. Bir mahkeme karariyle kuru
mun kasasından 30 milyon lira gibi bir parayı 
almak haksız bir tecavüzdür, haksız bir tasar
ruftur. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, vaktiniz doldu, 
lütfen tamamlayınız. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Tamamlı
yorum eefndim. 

Kurum Teşkilât Kanununun biran evvel de
ğiştirilmesinde büyük faydalar vardır. Hâlâ ku
rum genel müdürlüğünün yetkileri 10 bin lira
ya kadardır. Bugün artık Türkiye'de 10 bin li
ralık bir yetkiyle iş gören bir umum müdürlük 
kalmamıştır. Umum Müdürlük bu yüzden gün
lük işleri yürütmekte güçlük çekmektedir. 

Yine basından okuyoruz : işçilikle ilgili ol
mayan kişilere emekli maaşı bağlanıyormuş ve 
arada birtakım komisyoncular varmış.. Bu me
seleyi meydana çıkaranın, İstanbul'da İhtiyar
lık Servisi Müdürü olduğunu öğrendik. Gerçek
ten böyle ise, ben İstanJbuPdaki İhtiyarlık Mü
dürüne ve ona yardımcı olan arkadaşlara huzu
runuzda teeşkkür etmeyi bir borç biliyorum. 
Eğer mümkünse Sayın Bakanımız, bunun tah
kikat safhası hakkında bilgi verirlerse memnun 
oluruz. 

Son olarak : İşçi emekli maaşlarının, artan 
hayat pahalılığı karşısında kâfi gelmediği bir 
gerçektir. Bu hususta bazı arkadaşlarımızın 
kanun teklifleri vardır. Ama, öğrendiğimize gö

re Çalışma Bakanlığında bu hususta eşel - mo-
bil sistemi üzerinde bir tasarı hazırlanıyormuş. 
Eğer böyle bir çalışma varsa, biran evvel bu 
kanun tasarısının Meclise intikal etmesinde bü
yük faydalar vardır. 

Makul ölçüler içinde emekli maaşlarının ar
tırılmasına taraftarız. Ama fahiş bir artış kuru
mu mutlaka bugünkü durumundan çok daha 
kötü bir duruma düşürecektir. 

Son olarak, mesken kredileri hususuna de
ğineceğim : 

İnşaat malzemesi fiyatlarındaki yükselmeye 
karşı, artık 60 000 liralık kredi ile işçi mesken
leri çok zor meydana gelmektedir. Çalışma Ba
kanlığımızdan temennimiz; Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bu krediyi 65 000 veya 70 000 lira
ya çıkarmasıdır. Acaba bu bakımdan, işçi ar
kadaşlarımızın biraz daha rahatlıkla mesken 
sahibi olmaları mümkün değil midir? 

Adalet Partisi Meclis Grubu adına ikinci kez 
söyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Çalışma Ba
kanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, saygılarımı sunarım. (A. P., O. H. P., M. G. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Aytuğ, buyuru
nuz efendim. Saat : 20,53. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Çalışma Bakanlığının 1972 yılı bütçesi üze
rinde, kişisel görüş, uyarı ve tenkitlerimi açıkla
mak üzere, söz almış bulunmaktayım. 

Demokratik nizamda iş hayatının düzenlen
mesi, çalışanların sosyal güvenliklerinin teminat 
altına alınması, yaşama seviyelerinin yükseltil
mesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki ilişki
lerin ülke yararına ahenkleştirilmesi ve çalışma 
gücünün genel refahın artırılacak yönde verimli 
kılınması; sosyal ve ekonomik özellik arz eden 
tedbirlerin alınması ve alman bütün bu tedbir
lerin icrası, bir Anayasa emridir. 

Çalışma, herkesin hem hakkı ve hem de öde
vidir. Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve 
çalışma hayatının kararlılık içerisinde geçmesi 
için, sosyal, ekonomik ve malî tedbirlerle çalı
şanları korumak ve kollamak; işsizliği önleyici 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 

İş hayatı bütünüyle Çalışma Bakanlığı Teş
kilât Kanununun 1 nci maddesinde açıklandığı 
gibi, bu Bakanlığın görevi kapsamındadır. Bu 
kadar geniş kapsamlı sorunlara, 10 dakika gibi 
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kısa sayılacak bir süre içerisinde değinmenin 
mahzurlarını düşünerek; ben sadece yurt dışın
da olan işçilerin sorunlarını ele alacak, konuyu 
yalnız bu düzeyde işleyeceğim. Dağınık bilgi, 
uyarı, tenkit ve temenni yerine; aktüel birkaç 
konuda sözlerimi toparlamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; bir yönü ile yurt içi 
istihdam baskısını azaltan ve diğer yönü ile 
önemli miktarda döviz sağlayan, dış ülkelerdeki 
işçilerimizin sorunlarının başında; Çalışma Ba
kanlığının dış örgüt eksikliği gelir. Halen dış ül
kelerde 500 000 den fazla işçi bulunduran ülke
mizin, ciddî, sorumluluğunu bilir, tam kadrolu 
bir dış ilişkiler örgütüne sahip bulunmadığı, bir 
vakıadır. Yalnız çalışma ateşelikleriyle Alman
ya'dan Avusturya'ya kadar uzanan yaygın iş
çilerimizin, sorunlarının çözümlenebileceğini ka
bul, haklı değildir, inandırıcı değildir. Yaşantı
larını sürdürmek için yurt dışına giden mem
leket çocuklarını her türlü destekten yoksun 
bulundurmak, yabancıların insafına ve sömürü
süne terk etmeye imkân yoktur. 

864 sayılı Kanunla kurulan, dış ülkelerdeki 
işçilerin çeşitli sorunlariyle görevli bulunan Ba
kanlık dış örgütünün, gerek personel ve gerekse 
malî yönden eksik olan durumunun takviye edil
mesini, bunların oturan temsilciler yerine, dai
ma gezen, dolaşan ve araştıran temsilciler hali
ne getirilmesini ve malî imkânlar yönünden ken
dilerine bütçelerde geniş imkân sağlanmasının 
lüsum'-ina inanmaktayız. 

fbT"-'"' adaletin temel şartını, kabiliyotine gö
re herkesin bir işe sahibolabilmesinde ve geçim 
seviyesine uygun bir gelir sağlama olanağının 
bütün vatandaşlar için teminat altına alınabil
mesinde görmekteyiz. 

Dış ülkelere giden işçilerimizden daha fazla 
faydalanmak olanağı vardır. Bunları daha git
meden hazırlıklı olarak göndermek, oradaki ka
zançlarını artıracaktır. 

Dış talepler, artık vasıflı işçiye yönelmiştir. 
Meslek bilgilerini artırarak, işbilir olarak gön
dermek, gideceği memleket hakkında bilgi ver
mek ve biraz da dil öğretmekte fayda vardır. 
Kalkınmada çok büyük yeri olan vasıflı işgücü 
ve teknik işgücü yetiştirilmesi ve dış ülkelere 
böyle yetişkin vasıflı işçinin gönderilmesi, ak
satılmadan mutlaka olumlu bir çözüme bağlan
malıdır. İkinci Beş Yıllık Planda bu programlar 
her nedense kaldırılmış, bu nedenle iç ve dış ta-

leplerdeki vasıflı işçi istekleri karşılanamaz hale 
getirilmiştir. Böylece vasıflı işçilerin dışardan 
döviz sağlanması olanaklarını azaltmış, plan he
defleri ile de çelişen bu durumu süratle gider
mek, özellikle vasıflı işgücü yetiştirme hususun
da, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını koordineli 
bir düzey içerisinde görmekte fayda vardır. 

Dış ülkelere işçi göndermek, devamlı bir 
düzen olamaz, Bu işçilerimize bir gün ihtiya-
yacmıızın olabileceğini unutmamalıyız. İşve
ren ülkelerde çıkacak bir ekonomik krizin so
nunda, işçilerimiz toplu olarak her an için 
yurda dönmek ihtimali ile karşı karsıyadırlar. 
iş hayatına tesir edecek bu durumun çareleri
ni önceden araştırmak, yurda dönüşlerinde 
bunların memleket içinde kolaylıkla iş bul
ma imkânlarının tedbirlerini önceden almak 
lâzımdır. Yurda döndüklerinde, kişisel veya 
toplu olarak çalışacakları iş alanlarına yö
nelmelerini sağlamak, yatırımlar, kuruluşlar, 
tedbirler Devlet eliyle önceden bir plana göre 
organize edilmelidir. Almterini ve emeğini 
tasarrufa dönüştüren Türk işçisi, döndüğü va
kit, Türkiye'de ekonomik ve sosyal bakımdan 
durumunu emin görmek ister. Döndüğünde 
Türk işçisine hem iş bulmak, hem de tasar
rufunu değerlendirmek, Çalışma Bakanlığının 
görevlerinin başında gelmelidir. 

Gerçekten, 500 000 kişinin yurt dışında 
bulunması büyük bir problemdir. Türk işçisi 
teknolojiyi öğreniyor; yeni bir ıhayat görüşüne 
ulaşıyor. Yurda bu olanaklarla dönecek 
ve memleket kalkınması için, hizmetleri geçe
cektir. işçi, böylesine bir genel çerçeve içeri
sinde görülmelidir. Tedbirler, Planın genel kal
kınması ve istihdam sorunu çerçevesi içinde 
yürütülmelidir. 

Halen iş isteme ve iş aramanın düzene bağ
lanması, iş ücretlerinin iniş çıkışlarını, geçim 
şartlarındaki yükseklikle karşılaştırarak, sos
yal sıkıntıların önüne geçmek için alınması 
gereken tüm tedbirleri almak; kalifiye işçi 
yetiştirmek, hizmet akitlerinin yapılmasında 
aracılık etmek, iş ve işçi Bulma Kurumunun 
görevidir. Dış ülkelere işçi gönderme, kanu
nî ve resmî olarak, sadece ve yalnız İş ve işçi 
Bulma Kurumu aracılığı ile yapılmaktadır. Bu
nun faydası kadar, sakıncaları ortadadır. 
Söylentilerde ve yakınmalarda gerçeklik payı 
vardır. Dünya durmadan gelişiyor. Yakrnı-
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mızdaki Avrupa dev adımlarla ilerliyor. îş ar
tıyor; işe adam bulmada zorluk çekiliyor. 
Bir milletin en kıymetli unsuru, - onun vatan
daşıdır, insandır. Dış ülkeye giden, işe ko
şan, işte bu temel unsurun bir parçasıdır. Bu
lgun, yüzbinleri aşan Türk vatandaşları, dı
şarıda çalışmak için can atıyor, nöbet bekli
yor, sıra kolluyor. Memleketimizde yeterli iş 
olanağı olmadığından, dışarı göndermekte ol
duğumuz işçiler, gönderilmede haksızlıklarla 
karşılaştıkları kanısında dırlar. Bunun için, 
îş ve îşçi Bulma Kurumu bünyesinde, işve
ren ve işçilerden oluşan bir komite eliyle bir 
sistem kurmanın faydası mutlaka araştırıl
malıdır. Memleketin ekonomik dalgalanmala
rını, fiyat konjonktürlerini ve saireyi göz önün
de tutarak, emek ve iş ilişkilerinin ayarlanma
sı yönünden, böylesine bir örgüte mutlaka gidil
melidir. 

(Sayın milletvekilleri; halen en çok işçimizin 
bulunduğu Almanya'da; Alman Vergi mevzu
atına göre, işçilerimizin günlük yevmiyeleri 
üzerinden ve ücretlerinden stopaj yoliyle ver
gi kesilmekle beraber; işçiler sene sonunda 
ayrıca bir beyana da tabi tutulmaktadırlar. 
ıSene sonundaki bu beyanları üzerinden birta
kım indirimler yapmak suretiyle, evvelce sto
paj suretiyle kesilen vergi ile total değeri üze
rinden kesilen vergi arasında bir denge sağla
nıyor. Böylece, total değeri üzerinden haksız 
el koyma durumları hasıl oluyormuş; tetkik et
medim; söylenen aynen böyledir. Yani kısaca
sı, işçimize geri verilmesi, iade edilmesi ge
reken, kendi hakkı olan birtakım vergilerin 
iadesi, kendilerine yapılmamaktadır. Malî mev
zuatı bilmemenin, beyannamelerin süresinde 
ve vaktinde veya hiç verilmemesi nedeniyle 
saklı tutulan bu meblâğlar, 30 ilâ 40 milyon 
Markı bulmaktadır, önemli bir konu olarak 
tekrar dile getiriyorum, işçilerin zayi olan hak
larının vikayesi için imkânlar araştırılmalı; 
hem işçilerimiz, hem de o menfaatlerin ülkemize 
dönüşmesi yönünden ciddî tedbirleri gerektir
mektedir. 

Bugün dışarıya gitmek için müracaat eden 
işçilerimize en erken, 5 veya 6 sene sonra sıra 
gelmektedir, öncelik tanınan işçiler ile kaçak 
işçiler, bu sayıyı daha da uzaklara atmakta, 
hele beklemeden mütevellit yaşlarının ilerle

mesi nedeniyle birçokları dış ülkelere işçi ola
rak gitmek olanağını dahi kaybetmektedir
ler. Ama Ortak Pazara girildiğinde böyle se
nelerce istek sırası beklemeye lüzum kalma
yacak, Türk işçileri de Avrupa Ekonomik Top
luluğuna dahil olan diğer ülkelerin işçilerinin 
haklarına aynen haiz olacaklardır. Türk işçisi 
ralhatlıkla çalışabilme imkânını bulacak, bu 
imkân onun için çok artacaktır. 1976 yılından 
itibaren, kademeli olarak gerçekleşecek olan 
bu durum yönünden, çağ ve yurt gerçekleri 
gözetilerek, Çalışma Bakanlığının şimdiden 
tedbirler almasını temenni etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, süreniz 10 daki
kadır. Lütfen kısaca tamamlayınız efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Bitiyor be
yefendi. Hemen bitiriyorum efendim. 

Memleketimizde olsun, dış ülkelerde bu
lunsun, her Türk vatandaşı ilgili askerlik şu
belerine, askerlik yoklamalarını her yıl yap
tırmakla görevlidirler; bu mecburiyetleri, ka
nundan doğmaktadır. Günlük kazançları için 
yurt dışına giden işçilerimizin; her yıl bu mec
buriyet nedeniyle günlerce işlerinden kaldık
ları, izin alamadıkları, günlük yevmiyelerini 
yaktıkları bu işlere bakan görevlilerin yeterli 
olmayışları nedeniyle sıkıntı çektikleri bir va
kıadır. Her yıl yerine, 2-3 yılda bir veya be
yanname usulü ile bir sistemin araştırılması ve 
faydasının nazara alınması Bakanlıkça göze-
tilmelidir. 

Maddî bazı menfaat sağladığı cihetle, bir 
süre dış ülkede kalan ve çalışan işçiler, dö
nüşlerinde birer de araba getirmektedirler. Oto
mobil ile dönen işçilerimiz Alman Turing- Ku
lübüne 1 000 Mark gibi azımsanamayacak bir 
meblâğ yatırmakta ve ancak böylece otomobi
lini yurda sokabilmektedir. Almanya'dan ayrı
lan ve çok kere ilişkisini de kesen işçiden, böy
lesine haksız ve usulsüz bir paranın kesilmesi 
mutlaka önlenmelidir. 

Dış ülkelere giden işçi çocuklarının adedi 
her yıl artmaktadır. Bunların eğitimi ve Türk 
kültürü ile ilişkilerinin kesilmemesi yönünden, 
okul lâzımdır. Bu okullara artan öğrenci kar
şılığında öğretmen lâzımdır. Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte bu ciddî soruna bir çözüm 
mutlaka bulunmalıdır. 

Dış ülkelerde çalışmakta olan işçilerimiz, za
rarlı telkinlere, kötü etkenlere çok uygun or-
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tam olarak ssçiliyor. Bu itibarla, ikilerimiz
le Çalışma Bakanlığı olarak çok yakın ilişki 
sağlamak icabetmektedir. Bunlara gazete, ki
tap, broşür göndermek; işçilerin yoğunlukla 
toplandığı yerlerde kütüphane ve kültür ev
leri kurmak; gezici kütüphaneler ihdas etmek 
gibi görevleri sağlamak, Bakanlığın başlıca 
görevleri içerisinde görülmektedir. Bugün te
levizyon ve radyo yayınlarının önemi küçüm
senemez. Her an bir vatan özlemi içerisinde 
olan işçilerimize seslenmekte büyük yarar var
dır. Radyolarımız, işçilerin bulundukları ülke
lerde dinlenemiyor, duyulamıyor. Yayınların bu 
ülkelere doğrultusunu sağlayacak istasyonla
rın kuruluşuna mutlaka gidilmelidir. 

iDışarda çalışan işçilerimiz, Türkiye'deki ak
raba ve ailelerine para gönderdikleri gibi, ta
sarruf edenleri de vardır. Bu tasarruf sahipleri, 
paralarını Alman bankalarında saklı tutmakta
dırlar. Rivayetlere göre, 3 ilâ 4 milyar Mark 
civarında olan bu paraların, yurda aktarılma
sında büyük ekonomik fayda vardır. Ancak pa
ra konusu hassas bir problemdir, özel bir dikkat, 
özel bir itina ve ciddî teminat ister. Devlet 
kefaleti, garantisi ister. Gelen ve aktarılan pa
ranın kârlılık esasına. göre hazırlanmış işlet
meler ister. İşçi bu konuda haklı olarak şunu 
düşünüyor, «'Bizim, Türkiye'de aktarıp, Türk 
bankalarına yatırdığımız paranın teminatı ne 
olacak?» Bu tasarrufların ğüvenlilik ortamı ve 
teminatı içerisinde iş ve hizmet sahalarına ge
çiş ortamını, ekolojisini, bakanlık bulmalı ve 
inanılır, güvenilir kuruluşlara mutlaka gitme
lidir. 

îş ve tşçi Bulma Kurumunun aracılığı dışın
da olan işçinin hakkını bertaraf etmek sure
tiyle, bazı aracılar tarafından menfaat kar
şılığında yurt dışına çıkarılan bu işçilerin ye
kûnu büyüktür. Kandırılan, aldatılan, saffet ve 
Ihuluslarmdan istifade edilerek iğfal edilen 
bu işçilerimiz kimsesizliğin, sefaletin, himaye-
sizliğin zebunu olmuşlardır. Uzun süre çalış
ma olanağı bulamamış, böyle her türlü sosyal 
güvenlikten yoksun kalmış olan işçilerimizin 
sorunu ciddî bir problem olarak karşımızdadır. 
îşçi görüyor, Devletin otoritesi ve itibarı za
rar görüyor. Devletçe zaman zaman radyolar
dan yapılan uyarılar, anonslar, adlî kovuştur
malar için çare olarak görülüyorsa da, daha 

ciddî tedbirlere daha ciddî müeyyidelere mut
laka gidilmelidir. 

Dışarıya giden işçilerimizin birçok sıkıntıla
rı vardır. Yurt dışında bulunmanın bizatihi ta
biatından doğan bu sıkıntıların, mevzuat ye
tersizliği, lisan bilmeme, bence en önemlisi 
alıştığı gıda rejimini gittiği yerde bulamayı
şıdır. Gittikleri yerin gıda rejimine alışık ol
madıkları için beslenme konusunda çok sıkın
tı çekmektedirler. Almanya yetkilileriyle te
mas sağlanarak, işçilerimizin kesif olduğu yer
lere bu gıdaların ulaştırılması mümkün ise de 
Türk pazarlarının kurulmasını öneririm. Bu 
konunun ayrıca ciddî bir döviz konusu oldu
ğu da unutulmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, tamamlıyorsunuz 
değil mi efendim? 

MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. Konu biraz aktüeldir ve dış arda 
bulunan işçilerimizle ilgilidir, çok az bir şe
yim kaldı müsaade ederseniz bir dakika için
de tamamlayacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Devamla) — tşçi dö

viz karşılıklarının çok kısa zamanda ilgilileri
ne ödenmesi gerekir. Artan işçi, ister istemez 
ciddî, hukukî sorunları ihdas etmektedir. Se
nede 100 milyonları bulan hakları kaybolmak
tadır. Avukatlara ve hukuk müşavirlerine olan 
ihtiyaçları ortadadır. Gittiler! yerin mevzu
atını bilmemeden mütevellit birçok kayıpla
ra ve hukukî eksikliklere mâruz kalmaktadır
lar. 

«Hayımlar» konusu ciddî olarak ele alınma
lıdır. 

Cenaze nakil işleri bu yıl bütçeye konu
lan para ile kısmen daha kaliteli ve daha etkili 
bir şekle sokulmuştur. 

İşçilerimizin gümrüklerde mâruz kaldıkla
rı muamelelerden halen şikâyetleri vardır. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının olumlu tesir ya
ratan tedbirlerini Çalışma Bakanlığının işçi 
lehine daha da oluşturacağına inanmaktayım. 

Yukarda dönen işçilerimizin sıkıntı çektik
leri, yeterli vasıta bulamadıkları, yollarda, 
gümrük kapılarında, terminallerde sabahla
dıkları bir vakıadır. Yılda 500 000 - 600 000 iş
çi gelmektedir. Türk Havayolları imkânları 
mahduttur; Ortak Pazara girdikten sonra bu 
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konu daha çok önem kazanacaktır. Hizmetle
rin Türk uçakları ile yapılması araştırılmalı ve 
gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Bütçenin Ba
kanlığa ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ol
masını temenni eder, hizmeti geçenlere şahsım 
adına saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
«Alkışlar») 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir, 
Say m Bakan görüşecek misiniz efendim?. Bu
yurunuz, Sayın Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzu-
ner. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 

Gecenin bu geç saatinde ve yorgun bir dö
nemde sizlere maruzatta bulunmanın talihsiz
liğine işaret ederek, arzımı kısa olarak takdi
me çalışacağım. 

Her şeyden evvel, sözlerime başlamadan ön
ce, Bakanlığımın bütçesi üzerinde çok kıymetli 
tenkit ve temennilerini esirgemeyen değerli 
grup sözcüsü arkadaşlarıma ve gerekse şahısları 
adına görüşen arkadaşıma yüksek huzurunuzda 
şahsım ve Bakanlığım adına şükranlarımı arz 
etmek isterim, 

Değerli arkadaşlarım, takdir buyurulacağı 
üzere sosyal politikamızın yürütümünde Çalışma 
Bakanlığının önemli görevleri bulunmaktadır. 
Anayasamızın giriş kısmında yer alan, sosyal 
adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını 
gerçekleştirmeyi ve güven altına almayı sağla
yan sosyal temelleri kurmak ve sağlamlaştır
mak gibi önemli devlet görev ve sorumlulukla
rında Bakanlığıma düşen rol de büyüktür. 

Geçimlerini el emeğiyle sağlayan zümrelerin 
genel nüfusumuzun içinde oranının gün geçtik
çe artması ve planlı dönemin geliştirdiği kalkın
ma sürecinin yarattığı sosyo - ekonomik sorun
lar, öte yandan yüksek doğurganlıktan ileri ge
len nüfus artışının iş olanaklarını açmasından 
dolayı ortaya çıkan işsizlik sorunu Çalışma Ba
kanlığına bu önemli konuda çözüm aramak ve 
dar boğazları genişletmek için çaba harcamak 
gibi görevler de yüklemektedir. 

Her yıl işgücüne katılan nüfus sayımız 
425 000 kadardır, işgücüne katılan bu nüfus sa
yısından kendilerine iş olanağı sağlanabilenler, 
yurt içinde ve tarım dışında 210 000, işsiz ka
lanların toplamı ise 215 000'i bulmaktadır. Bu 

işsiz vatandaşlarımızın ortalama olarak her yıl 
85 000'ini yurt dışında uygun işlere yeleştire
biliyoruz. 1971 yılında gizli işsiz sayısı 750 000 
idi, tarım dışı işgücü fazlamız ise 1 milyonu aş
maktadır. 1972'de toplam işgücü fazlasının 
% 13'e çıkarak 2 milyon 110 bine ulaşacağı 
Devlet Planlama Teşkilâtınca tahmin edilmek
tedir. 

Sayın Başkan, bu sorun üzerinde arkadaşla
rım hassasiyetle durdular. Esasen bütün bütçe 
müzakerelerimiz tetkik edildiğinde ve tutanak
lar incelendiğinde görülür ki, istihdam sorunu 
Türkiye'nin en önemli bir sorunu olarak eleşti
rilmekte ve haklı olarak bu temel soruna çare 
aranmaktadır. Her şeyden önce kabul etmek 
gerekir ki, istihdam; kalkınma sürecinde bulu
nan bir toplumun en önde gelen sorunlarından 
birisidir. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu 
koşullar açısından taşıdığı nitelik ise hepimizce 
bilinmektedir ve bazı arkadaşlarımızın şu veya 
Hükümete atıf yapmak, özellikle Erim Hüküme
tine atıf yapmak suretiyle, istihdam sorunları
nın bu Hükümet döneminde sahneye çıktığını 
söylemek, biraz insafsız bir iddia ve mesnetsiz 
bir görüş olmaktadır. Şayet tutanakları tenkit 
edersek, komisyon tutanaklarını tetkik edersek, 
bu önemli problem, Türkiye Cumhuriyetinin ku
rulduğundan bu yana ve artan bir hızla ağırlı
ğını hissettiren ve gerçekten çözüm bekleyen 
temel sorunlarımızdan biridir. 

Bir ülkede 2 milyon işsizse, o ülkede bütün 
öteki sorunların soyut kalması tehlikesi var de
mektir. Yalnızca bu ekonomik ve toplumsal so
runu saptamak bile, bir çıkış noktası olmalıdır. 
Çözümler bunu izleyecektir. Kanımızca bu olay 
üzerinde yurdumuzun tüm sorumlu organları 
ve kişileri öncelikle durmalıdırlar. Hükümet ke
siminden bilim çevrelerine, işveren kesiminden 
işçi kesimine, kamuoyumuzu oluşturan yayın 
organlarına kadar herkesin bu konuda payına 
düşeni yapması ulusal bir görev olsa gerek. Bu
gün yurdumuzda âdeta bir istihdam seferberliği 
zorunlu hale gelmiştir. 

Şunu arz edeyim; Çalışma Bakanlığının bu
rada görevi vardır, ancak istihdam sorunlarına 
bütün ayrıntılariyle ve çözüm şekilleriyle işaret 
edilmesinin yanında, bu sorunun özellikle plan 
ve programların müzakeresinde, kalkınma plan
larının hazırlanmasında eleştirilmesi daha fay
dalı olur. Çalışma Bakanlığı, nihayet bu sorun-

— 211 — 



M. (Meclisi B : 48 24 . 2 . 1972 O : 4 

lan saptamakla, bu sorunlara, dışarıya işçi gön
dermekle bir ölçüde yardımcı olmaktadır İç is
tihdam politikası tamamen kalkınma planları
mızla saptanan ve bu planları Yüksek Meclisin 
değerlendirmesiyle kıymet kazandığı bir vakıa
dır. Üçüncü Beş Yıllık Planın müzakereleri yak
laşmaktadır. Birinci ve ikinci Beş Yıllık plan
larda da bu konunun üzerinde durulmuştur. De
ğerli arkadaşlarım ayrıntılı görüşlerini, çarele
rini de göstermek suretiyle dile getirirlerse el-
betteki yine faydalı hizmet yapma imkânına ka
vuşmuş olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal politikamız içe
risinde yer alan ücretlerin ve işin düzenlenmesi, 
sosyal güvenliğin kurulup genişletilmesi, istih
damın yönetilmesi, işsizliğin en uygun sosyal çö
zümlerle en düşük oranlara indirilmesi, sanayi 
kesiminde insan ve meslek ilişkilerinin iyileşti
rilmesi, iş güvenliğinin sağlanması gibi temel so
runlar üzerindeki Bakanlığım çalışmaları imkân
lar ölçüsünde ve zaman içinde hızını artırarak 
gelişmektedir. 

Sayın Başkan, sosyal refah düzeyinin yük
seltilmesinde önemli bir araç olan asgari ücret 
konusuna büyük önem vermekteyim; değerli ar
kadaşlarım da bu konuyu, aşağı - yukarı ittifak 
ederek değinmiş bulunmaktadırlar. Yeni bir as
gari ücret yönetmeliği hazırlanmış 12 Şubat 1972 
tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürür
lüğe girmiştir. 1 Temmuz 1969 tarihinden bu ya
na düzenlenmemiş olan asgari ücretleri, bilimsel 
verilere dayandırılarak saptamak üzere «Asga
ri Ücret Komisyonu» nu en kısa süre içerisinde 
toplantıya çağıracağım ve komisyon bu ücretleri 
saptarken genel olarak sosyal ve ekonomik du
rumu ve bu arada geçinme endekslerinin öden
mekte olan ücretlerin genel durumunu, iş kolla
rının niteliğini de gözönünde bulunduracaktır. 
Bu, memleketimizin ekonomisi bakımından, fi
yat bakımından sosyal yönü itibariyle de ağırlı
ğı olan çok önemli çözüm bekleyen bir problem
dir. Şunu ifade edeyim ki, ülkemizde bu yönde
ki çalışmalar henüz yeteri ölçüde bir seviye ka
zanmış değildir ama ilân edilen yönetmelikte 
henüz kanunu çıkmadığı halde tarım işçilerini de 
ithal etmek bu yılki tatbikatta bir yenilik olmak
tadır. Zannederim ki, arkadaşlarım bunu tak
dirle karşılayacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, beşerî ve meslekî ilişki
lerin düzenlenmesi önem verdiğimiz konuların 

başında gelmektedir. Sosyo - ekonomik gelişme
nin sınaî barışın kurulmasına bağlı olduğuna 
inanıyor ve bu yolda çalışmalarımızı geliştiriyo
ruz. 274 ve 275 sayılı kanunların, çalışma ahen
ginin sağlanması yolunda toplum yapımıza uy
mayan yönleri vardır. Nitekim, bu nedenle ge
rek işçi kesimi, gerek işveren kesimi, belki ay
nı noktaları, aynı hedefleri kastetmiyorlar, ama 
bu kanunlarda ıslaha muhtaç bulunan taraflara 
işaret ediyorlar. Bu iki kanun hükümleri ara
sında çelişkiler bulunduğu bir vakıadır. Esasen, 
bu husus Hükümet programiyle de saptanmış ve 
buna çözüm getirileceği de belirtilmiş bulunmak
tadır. Bundan ötürü de tam sağlıklı bir çalışma 
ortamı yaratamamış bulunmaktayız. Yapılan ça
lışmalar, Anayasanın özüne sadık kalarak, Ana
yasa çerçevesi içinde kalacaktır. Esasen bu hu
dutların dışına çıkmak hiç kimsenin hakkı ve 
haddi değildir, böyle yapanların başına birçok 
felâketler- gelmektedir, ama hatalı bir uygulama 
olduğu takdirde nihayet Anayasa Mahkemesi de 
bu kabîl sorunları çözmekle görevli bulunmakta
dır. Nitekim, arkadaşlarımın da değindiği gibi, 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 1317 sayılı Ka
nunla değişik bir kısım hükümleri hakkında 
Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılmış bu
lunmaktadır. Anayasa Mahkememizin alacağı 
karar, 274 ve 275 sayılı kanunlarda yapmayı ön
gördüğümüz değişiklikler bakımından şüphesiz 
bize ışık tutacaktır. Bu ışıktan yoksun bir du
rumda bulunan Çalışma Bakanı arkadaşınızın, 
bu kanunun değişecek ilkelerini, prensiplerini 
burada ifade etmesinin sakıncasını yüksek tak
dirinize sunmak isterim. Yalnız şurasını ifade 
edeyim, iş uyuşmazlıklarının çözülmesinde ba
rışçı yollardan yürünmesine ağırlık verilecek
tir. Doğal olarak meslek kuruluşlarının görüş 
ve düşüncelerinden de büyük ölçüde yararlan
maya çalışacağız. Esasen, bu nedenle işçi ve iş
veren kesiminin ve bu arada bilim adamlarının 
görüşünün de istihsaline yönelmiş bulunmakta
yız. Bir taraftan bu ihzarî çalışmaları yapar
ken, Yüksek Mahkemenin vereceği kararların 
ışığında gerçek görüşümüzü saptayacak ve bun
ları Yüksek Meclise, yüksek huzurunuza sun
muş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, tarım ve orman ala
nındaki temel düzenlemeyi yapacak ve bu ke
simde çalışanların yasal korunmalarını sağlaya
cak olan «Tarım ve Orman İş Kanunu» hazırlık-
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lan bitirilmiş ve tasarı Başbakanlığa sunulmuş 
bulunmaktadır. Genel nüfusumuzun % 62 sini 
kapsayan kırsal kesimimiz 22 milyona yakın 
vatandaşımızı bağrında yaşatmaktadır. Bunların 
9,5 milyon kadarı çiftçilik, ormancılık, balıkçı
lık ve avcılıkla ilgili işlerde çalışır. Buna göre 
kırsal bölgedeki işgücünün % 77'si tarım ve or
man işlerinde çalışıyor demektir. Tarım ve or
man işlerinde hizmet akdiyle çalışan işçi nite
liğinde 1 milyon kadar vatandaş vardır. Bun
ların yarısı, aşağı yukarı, 1 milyonun ya rısı, ka
mu kesiminde çalışıyor; 450 binden fazla işçi
miz bu kesimde mevsimlik işlerde çalışmaktadır. 
Orman Bakanlığına bağlı çeşitli işlerde istihdam 
edilenlerin sayısı ise 280 bini bulmaktadır. Ha
zırladığımız «Tarım ve Orman iş Kanunu» ta
sarısı, tarım ve ormancılık kesimlerinde çalışan
ların istihdam koşulları, iklim etkileri, doğasal 
veriler, işçilerin nitelikleri araştırılarak düzen
lenmiştir. Bölgesel ve yöresel farklılıklar göze-
tilmiştir. Modern kesimde çalışanlara tanınan 
sosyal haklar ile taban ücret normları tarım ve 
orman işçilerine de uygulanacaktır. Bu tasarı 
ile ilgili olarak bazı eleştiriler bu kürsüden de 
dile getirildi. Ayrıca, basında Tarım - iş Sen
dikasının değerli mensupları da bazı görüşleri
ni ve tenkitlerini ileri sürdüler. Elbetteki, bu 
görüş ve tenkitleri saygı ile karşlıyoruz; ancak, 
bu tasarı ile taban normlar tespit edilmekte, el
bette toplu sözleşmeler bu taban normlarının üs
tünde seyretmektedir, seyredecektir. Ancak, 
toplu sözleşmelerden halen yararlananlar, bizim 
yararlandırmak istediğimiz tüm kesimde sembo
lik bir mahiyette, çok cüzi kalmaktadır. Bu yön
den arkadaşlarımızın tenkitlerini, belki karşı 
karşıya gelemedik, ama basından takibettiğim 
kadariyle pek haklı bulmadığımı, hattâ biraz 
da yersiz bulduğumu arz etmek isterim. Eğer, 
değerli arkadaşlarımız Tarım - iş Sendikası gö
rüşlerini bize lütfedip ziyaret ederek veya ya
zılı olarak sunarlarsa, elbetteki bu tasarı da 
Yüksek Meclislere gelecektir, biz haklı görüş
lerimizi savunuruz, haklı görüşlere hürmet ede
riz, ıslah edici tedbirlerden yana, Hükümet ola
rak bulunacağımızı da bu vesileyle arz etmek 
isterim. 

«Tarım ve Orman iş Kanunu» tasarısının 
biran önce yasalaşmasının sağlanması için sayın 
milletvekillerinin yakın ilgi ve yardımlarını esir
gemeyeceklerine inanıyor ve milyonlarca yurt

taşın sabırsızlıklarına da bu vesileyle tercüman 
olduğumu belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisçe de bilindiği gi
bi, iş yaşantısının düzenlenmesi ve denetimi çok 
önemli bir konumuzdur. Bugüne değin yeterli 
olarak ele alınmamış olan bu sorunumuza önem
le eğilmiş bulunuyoruz, iş kanunları hükümleri
nin tam anlamı ile uygulanabilmesi ve denetle
nebilmesi, geniş çapta bir tarama ve saptama 
yapılmasını gerektirmiştir. Ayrıca, kanun, kü
çük işyerlerini ve bu arada esnaf ve sanatkâr
lar yanında çalışanları da kapsama alacak şekil
de genişletilecektir. 

507 sayılı Kanuna göre esnaf ve küçük sa
natkâr sayılanlardan, 3 kişiye kadar işçi çalış
tıran işyerlerine İş Kanunu hükümleri uygulan
maktadır. Toplu iş sözleşmesi için örgütlenme
miş, asgari ücretten yararlanamayan bu zümre
nin korunması amacıyla hazırlanacak kanun ta
sarımızın ayrıntılarına burada girmiyorum, en 
kısa sürede Yüce Meclislere sunulacaktır. 1953 
yılında iş Kanunu kapsamına alman işyeri sa
yısı, Türkiye'mizde 16 126 iken, 1970 yılında 
111 608'e yükselmiştir, işyeri yönünden kap
sama alınacak miktar ise, bu tahminî bir ra
kamdır maalesef, 200 bini aşmaktadır ve bu ko
nuda Bakanlık olarak yeterli hizmetleri yapa
mamanın ızdırabını şu anda taşıyorum; elbette 
sağlanacak olanaklarla bu konuda lütfedilecek 
imkânlarla daha müessir ve etkin bir çalışma 
olanağına kavuşacağımız muhakkaktır. 

İş teftişiyle iş güvenliği teftişlerini ve sigor
ta teftiş mekanizmasını koordine etmek de ça
lışmalarımız içinde yer almaktadır, öncelikle 
işçilere fiilen ödenen ücretlerin resmî kayıtlara 
geçirilmesi de sağlanacaktır. Bu yöndeki çalış
maların vergi uygulamalarını da olumlu etkile
yeceği ortadadır. 

Sayın Başkan, işgücümüzün, meslek hastalığı 
yaratan faktörlerine, öte yandan teknolojik teh
likelere karşı korunması ve bu risklerin önlen
mesine çalışılması konusundaki çabalarımız işçi 
sağlığı ve iş güvenliği politikamızın temelini 
teşkil etmektedir. Sanayiin kullandığı ham ve 
yardımcı maddelerin kimyasal ve fiziksel dönü
şümlerinden meydana gelen hastalıklara karşı 
araştırma niteliğinde, eğitici ve öğretici bir tef
tiş sisteminin yanında, modern cihazlarla geliş-

| tirilen ve bir «iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi» 
I de kurulmuş bulunmaktadır. 
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Birleşmiş Milletler özel Fonundan yararla
narak kurulmuş olan «Araştırma Merkezimiz
de» sanayideki sağlığa zararlı maddeler üzerinde 
çalışmaya başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, milletlerarası bir gö
revin gereği olarak, bir hususu, özellikle bura
da, özetini tutanaklara arz etmek için izninizi 
istirham edeyim. Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Anayasası uyarınca kabul edilen sözleş
melerin, üye ülkelerinin hükümetlerince yasama 
organlarına bilgi olarak sunulması bir vecibe
dir. Bu sebeple teşkilâtın son olarak kabul ettiği 
sözleşmeler hakkındaki notu tutanaklara intikal 
etsin diye Millet Meclisi Başkanlığına, Yüce 
Başkanlığa sunmuş bulunmaktayım; bu maru
zatımla bu milletlerarası teamül gereğince uy
gulanması lâzımgelen bir görevi yerine getirdi
ğime inanıyorum. 

iş kazası yaratan teknolojik nedenlerle sa
vaşmada da* yine araştırmaya yönelik öğretici 
ve eğitici bir teftiş düzeni planlanmış bulun
maktadır. Şimdiki durumda 127 kişilik bir iş gü
venliği teftiş kadromuz yüksek mühendis ve 
doktorlarla donatılmış olarak çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, işsizlik hacminin azal
tılmasını, işgücünün eğitilmesini ve işçi tasarruf
larının istihdam yaratıcı yatırımlara yöneltilme
sini amaç tutan yurt dışına işçi gönderme poli
tikamız, her gün biraz daha olumlu istikamette 
gelişmektedir. Gönderme kaynaklarının geniş
letilmesine, işçilerin bulundukları yerlerde ken
di aralarında örgütlenmesine ve böylece çeşitli 
sorunlarını kendileri çözebilir ve zehirli propa
gandalara karşı mukavemet edebilir bir duruma 
getirilmelerine, ayrıca kamu hizmetlerinir. ken
dilerine götürülmesine yönelik resmî ve etkili 
bir örgütlenmenin oluşturulmasına çalışıyoruz. 

Bu amaçlara ulaşabilmek için her şeyden ön
ce kanunî tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. İhti
yaçları karşılama ve yabancı ülkelerde etkili ça
lışma yönlerinden yetersiz olan 864 sayılı Ka
nun yeniden düzenlenmiştir. Bu kanunun aksa
yan yönlerini düzeltecek ve yurt dışındaki işçi
lerimize daha etkili hizmet olanağı sağlayacak 
olan kanun tasarısı, Millet Meclisi Geçici Ko
misyonunda müzakere edilecek, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi dileğiyle Yüce Meclise sunul
muştur; bu vesileyle Geçici Komisyona bu önem
li millî dâvada gösterdiği yakın ilgi ve anlayış
tan dolayı şükranlarımı sunmak isterim. 

Çalışma Bakanlığı dış örgütünü, işçilerin 
yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, esnek 
ve etkin biçimde organize edecek, yabancı dil ve 
mevzuat bilgisi yüksek, yetenekli personelle do
natılacak kadrolar sayesinde iktisadî, sosyal, 
kültürel ve enformasyonla ilgili hizmetler va
tandaşın ayağına götürülebileceği gibi, bakan
lıklarla kurumlar ve ilgili kuruluşlar arasında 
koordinasyon da sağlanacaktır. Bu konuda ça
lışmalar, bakanlıklar arası gerekli çalışmalar 
saptanmış bulunmaktadır. Tasarının biran ön
ce kanunlaşması için, yine çok değerli milletve
killerinin himmetlerini esirgemeyeceklerine ina
nıyorum ve yardımcı olmalarını da tekrar istir
ham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarımın burada tafsilâtiyle 
belirttikleri bu aksaklıklara tamamen katılıyo
rum. Militan yetiştirmek için orada aşırı cere
yanların zebunu olan Anadolu çocuğunun; şim
diye kadar kendisine hizmet getirememenin esiri 
olarak bu muzır cereyanların pençesinde inledi
ğini ve Türkiye'miz için büyük bir sorun belir
diğini, değerli arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, 
ben de kabul ediyorum. Esasen, bu konuda yal
nız benim Bakanlığımı değil, Türk Devletinin, 
Türk Hükümetinin topyekûn bu meseleye bir 
tedbir, bir çare getirmek hususunda çalışmaları 
olmuştur; yakında bunların meyvasmı alacağı
mıza inanıyorum. 

Diğer yandan, çalışmaların planlanması için 
çalışma müşavirleri Ankara'ya çağırılmış ve ba
zı yaklaşmalar saptanmıştır. Bu cümleden ola
rak, işçilerimizin çıkışlarından önce oriyante edil
mesine ; meslek eğitimlerine; yabancı ülkelerde
ki aşırı akımların zararlı etkilerine karşı korun
malarına; konsolosluk ve askerlik işlemlerinin 
sadeleştirilmesine; okul çağındaki çocukların 
eğitilmesine kadar çeşitli hizmetlerin ilgi-i ba
kanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlana
rak en etkili biçimde başarılması için gerekli 
tedbirler saptanmıştır. 

Şunu da büyük bir memnuniyetle ifade ede
yim ki, bu koordinasyonda başta Dışişleri Ba
kanlığı olmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı 
ve Millî Eğitim Bakanlığı da büyük bir gay
retle tespit edilen esasların uygulanmasında 
yardımcı olmaktadırlar. 

Az sonra değerli arkadaşlarımızın bazı so
rularına cevap arz etmeye çalışırken adedî bil
gileri de takdime gayret sarf edeceğim. 
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Çalışma Bakanlığı olarak işçi tasarrufları
nın Devlet garantisi altında ve tercihan Dev
let kuruluşlarımızın iştirakiyle değerlendiril
mesini şahsen öngörmekteyim. Bu konuda çe
şitli alternatifler vardır; yakın bir gelecekte 
Hükümet meseleyi kesin bir çözüme bağlaya
caktır. 

Sayın Başkan, millî gelirin âdil paylaşımı
nı sağlayan ve sosyal adaleti gerçekleştirme 
aracı olan, sosyal güvenlik sistemi içinde yer-
alan sosyal sigortalarımızın, kapsadığı nüfus ka

tegorilerine sağladığı faydaların yanında bazı ya
pısal sorunları da vardır. Bu sorunların çözümün

de öngördüğümüz tedbirlerden biri, Kurumun Ku-
luş Kanununun yeni ihtiyaçlara göre değiştiril
mesidir. ilerlemeke olan bu konudaki çalışma
lar sonuçlanınca, tasarı Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulacaktır. 

Uluslararası Çalışma örgütünden getirttiği
miz yabancı bir uzmana, Sosyal Sigortaların 
aktüaryal ve malî durumu inceletilmiştir. Uz
manın verdiği raporun değerlendirilmesine de 
başlanmıştır. Uzman raporunda belirtildiğine 
göre, Sosyal Sigortaların malî yapısının bir
takım özel sorunları vardır. 1964 ve 1966 yıl
larında Sosyal Sigortalar üstünde yapılan çok 
önemli operasyonlara temel olacak, zorunlu 
aktüaryal ve malî verilerin hiç birine raslana-
namamıştır. Tamamiyle gözü kapalı olarak ya
pılan bu değişikliklerin uygulamalarının, tah
minleri ne ölçüde doğruladığı ve sapmaların 
hangi faktörlerden ileri geldiği dahi uzmanca 
saptanamamıştır. Yabancı uzman, yaptığı ana
lizin ortaya çıkardığı sonuçlara göre, Sigor-* 
tanın iyi işlemesinden sorumlu makamların te
şebbüse geçmek için hemen karar vermeleri 
gerektiğim belirtmektedir. Gene yabancı uzma
na göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
nın, malî ve aktüaryal bakımından analizi, 1969 
yılından beri, masraflarda görülen çok hızlı 
yükselme ritminin, önümüzdeki yıllarda da 
yalnız devam etmekle kalmayacağını, hattâ 
çok daha hızlanacağını göstermekedir. O dere
cede ki, bugünkü kanunda öngörülen gelirler, 
bu masrafları karşılamayacakır. 

Şunu da arz edeyim ki, sigortalarımızın 
malî ve aktüaryel durumu, yabancı uzman ra
porunun ışığında, yerli uzmanlarımızdan da 
yararlanılarak yapılacak toplu çalışmalarla in

celenip kesin karara varılacaktır. Bu millî mü
essesemizin istikbali ile çok yakın ilgisi olan bu 
karar, Yüksek Meclise sunulacağı gibi, sorum
luluk taşıyan siyasî parti gruplarına da takdim 
edilecektir. 

Bilinen bir hususu da belirteyim. Arkadaşla
rım değindiği için buna, rakamlarla biraz yer 
vermek istiyorum. 

Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun 78 nci 
maddesi değiştirilerek, taban ve tavan ücretler, 
günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmeye ça
lışılmıştır. Şimdiki durumda 540 liranın altın
da yaşlılık aylığı alanların aylıkları da yüksel
tilmişim Bu yükseltmenin malî portesi 48 mil
yon TL. dır. Yaşlılık yardımı alanların % 49,1'-
nin aylıkları, asgarî geçim düzeyine çıkarıl
mıştır. O zamanki Ölçüleri arz ediyorum 18 lira 
asgarî ücretin 30 katı olarak hesaplanmış bulu
nan bu asgarî aylık, bazı sigortalılarım fiilen) 
çalışırken ellerine geçen paranın üzerindedir. 
Sigortalı işçilerimizin, prime esas olan aylık or
talama kazancı 1 000 lira kadar olup, bağla
nan asgarî 540 lira, prime esas olan aylığın 
% 54'ü civarındadır. T. C. Emekli Sandığında 
ise bu oran % 20'dir. 1485 sayılı Yasayla, 
1 Ekim 1971 tarihinden bu yana asga
rî aylıklar böylece 360 liradan artırılarak, ta
banı 540 liraya çıkarılmıştır. Yaşlılık aylığı 
konusunun, Kurumun gelirleriyle bağlantılı ol
ması gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar so
nunda, alınacak kanunî tedbirler işçi emeklile
rimizin yaşantılarını iyileştirecek istikamette 
elbette değerlendirilecektir. Sayın Hamamcıoğ-
lu ve Sayın Türkay bu konuya önemle değindi
ler; ama hesap yapmadan, hesapsız bir beyan
da bulunmanın sakıncalarını Yüce Meclisin 
takdir buyuracağına inandığım için bu konuda 
şimdilik bu kadar maruzatla yetiniyorum. 

Sosyal sigorta tahsis işlemlerinin geniş öl
çüde mekanize edilerek hızlandırılması ve ay
lıklarının geciktirilmeksizin bağlanması için ar
şiv sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu 
konuda gerekli tedbirlere de girişilmiştir. 

İstanbul'da yapılan ihbar üzerine elkonulan 
«Sahte belge ile aylık alma» olayı üzerinde 
5 sigorta müfettiği çalışmaktadır. 30 dosya şüp-
iheli glörülerek soruşturmaya başlanmıştır. Di
ğer bölgelerde de/böyle sahte belge ile aylık 
alma ihtimaline karşı gerekli müfettiş incele-
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meleri yaptırılacaktır. 1186 sayılı Kanunun ge
çici 3 nc'ü maddeısinin getirdiği taçlandırma/ 
müessesesinin kötüye kullanılmasına imkân ve
rilmeyecektir. 

Bu konuda değerli Türkay arkadaşıma, so
ruları cevaplandırırken gerekirse daha ayrın-
ttılıı bilgi verebilirim veya bende hazır bulu
nan cevabı kendisine takdim ederim. 

ISiO;>yal Silgtorta sağlık işlerinin, Devletin 
genel sağlık politikası ile ahenkleştirilmesi, 
sağlık kurullarının tek elde birleştirilmesi yo
luna gidilmeden dlülzenleneçektir. 

11517 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna, yataksız sağlık 
tesislerine de eczane ve ecza dolabı açmak 
ve ayrıca ilâç fabrikası kurmak olanağı tanın
mıştır. Milletlerarası literatüre göre, Sosyal 
ıSügtorta kuruluşları içinde, bizim Kurumumuz 
millî gelire oranla, ilâç tüketiminde birinci 
Birayı tutmaktadır, ilâç verecek eczaneler aça
rak, Sosyal Sigortalar Kurumu, yıKda tahmi
nen 100 milyon lira kadar bir tasarruf sağla
yacaktır ki, buigümkü ölçülerle 500 yataklı iki 
Ihastanenin maliyeti karşılığıdır. Bugün Sos
yal (Sigortaların 15'i yataksız tesislerde ol
mak üzere 8(1 eczanesi vardır. Bu sayı, hizmet 
(gereği olarak kanuna göre artırılacaktır. 
Rantalbl olmayan bası eczanelerin kapatııl-
ması, düşünülecek verimli olmayan sağlık te
sislerimiz ilâçlarını piyasadan almaya devam 
edeceklerdir. 

ilâç fabrikası kurma konusunda, gereklilik. 
ve verimlilik hesapları yapmadan harekete geç
mek niyetinde değiliz. Gerekirse yabancı ufc-
iman ve otoritelerin mütalaalarıma da başvu
rulacaktır. özel sektörün haklı çıkarlanyle ça
tışmayacak biçimde ve birçok yabancı ülke'de 
Uygulandığı gibi, başlangıç olarak yalnız si
gortalılarla bunların eş ve çoıcuklarına verile
cek bazı müstahzarların yapımı öngörülmek
tedir. Millî ilâç 'Sanayiimizin meşru hakla
rını zedeleyici bir tutumun içine girilmeyecek, 
kalkınma plan ve programlarının öngördüğü 
karma ekonlomi kuralları ve yine Planda ön
görülen tedjbirler uygulanacaktır. Bu konudaki 
çalışmalara pek yakında başlayacağız ve bu 
(çalışmaların karma ekonlomi ilkesi ile tamamen 
ahenkli olduğunu, başarılı sonuçlar alacak 
Iböyle bir çalışmamızın bulunduğuna bu vesile 
ile tekrar işaret etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, konut kredisi olar 
naklarını, ulusal konut politikası içindeki ye
rine oturtacak te'dlbirlerin alınması ve özel
likle dar gelirlerin yararlanma fırsatlarının 
genişletilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Bu 
konuya Sayın Türkay arkadaşım da değindi
ler; 60 bin liraidan 70 bin liraya çıkarılmasını 
istediler. Bu, tamamen bütçe kanunlarıyla 
saptanan bir husuistur. Ancak, değişen şartlar 
içinde, şahsî bir görüş olarak bu temenniye 
katılmamak mümkün değildir. Fakat konut 
sorununun ciddî bir Devlet politikası olarak 
sosyal bir politika olarak daha verimli kılın
ması istikametinde Bakanlığımız ciddî bir ça
lışmanın içine girmiştir. 

Bulgun Hükümetçe benimsediğimiz sosyal 
politika içinde yer alan en önemli sorunlar?-' 
dan biri; - hiç kuşku yok - tarım ve orman 
kesiminlde çalışanların sosyal glütvenliği'dilr. 
Bu kesimlerde, 10 binden az nüfuslu yerleşme 
alanlarında çalışanların toplamı, on milyona 
yakındır. 1)475 sayılı İş Kanununun kapsamı
na giren alanlarda çalışanların sosyal gülven-
likleri sağlanmış bulunurken, aynı sayıda iş
gücünün çalıştığı tarım ve orman kssiminin, 
her türlü sioayal güvenlikten yoksun bırakıl
maları, soyal 'dengesizlik meydana getirmekte
dir. 

Ancak, sosyal güvenlik normlarının sınır
larına varmış olan ülkelerde bile, tarım ve 
orman kesiminde çalışanların, sosyal koruma 
çatısı altına alınmaları, çeşitli zorluklardan 
ötürü, büyük gecikmelerle sağlanabilmiştir. 
Geleneksel kesimin, yapısal niteliğinin bir ge
reği olarak, tarım işçisinin belli bir tanıma 
göre saptanmasında güçlük çekilmiştir. Çün
kü kendi toprağında aile işçisi olarak ya da 
yarıcı ve ortakçı olarak, başkasının toprağın
da çalışanların yer aldığı, dağınk) ve yaygım: 
Ibir çalışma alanının düzenlenmesi, gerçekten 
klolay olmamaktadır. Bugünkü durumda, 1 
milyonu geçen tarımı ve orman kesimindeki 
işgücünün, kamu sektöründeki 500 bine yakın 
kısmının sosyal g'üvenlik kapsamına alınma
maları için hazırlıklar başlamıştır. Tarım ve 
Orman îş Kanunu tasarısının yasalaşmasından 
sonra, son şekli verilecektir. Bu sonuçlara gö
re de 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 
gerekli değişikliklerin yapılması yoluna gidile-
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çektir. Elbette ki bu çalışmalar, Toprak ve Ta
rım reformu çalışmalarıyla da bazı noktalarda 
bağlantılı olacaktır. 

Esnaf ve sanatkârlarla diğer bağımsız çalı
şanlara sosyal güvenlik olanağı sağlıyan BAĞ-
KUR Kanununun öngördüğü Sosyal Sigortalar 
Kurumunun, modern organizasyon ve metod il
kelerine göre, mekanizasyondan da optimal öl
çülende faydalanmak üzere, etkili, süratli ve 
randımanlı ve ucuz çalışan bir müessese olarak 
doğmasına çalışıyoruz. 1479 sayılı Kanun, BAĞ-
KUR'un, bir buçuk yıllık süre içinde, bütün 
Türkiye çapında faaliyetini öngörmektedir. 
Teşmil yoluyle uygulamanın çıkaracağı sorun
lar üzerinde çalışılmaktadır. Bu arada, başlan
gıçta bütün yurt düzeyinde uygulamaya geç
menin olanakları da araştırılmaktadır. Bunda 
büyük fayda ve zaruret görmekteyiz. 

BAĞ^KUR'un sosyal amaçları yanında, eko
nomik gelişmemize de katkılar sağlıyaçak bir 
anlayış içinde geliştirileceğine şüphe yoktur. 

Şunu da Yüksek Mecils'e arzetmek isterim 
ki, kanun gereği olarak BAĞ - KUR Genel Ku
rulu, Mart ayının son haftasında Ankara'da 
toplanacaktır ve bu şekilde merkez teşkilâtı ta
mamlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri iş
sizlikle savaşmada ve istihdamı düzenlemede, îş 
ve îşçi Bulma Kurumlarının, hür dünyada ka
zandığı itibar, 1909 lardan bu yana her gün bi
raz daha artmıştır. Bu açıdan bakılınca, îş ve 
îşçi Bulma Kurumumuzun güçlü bir örgüt ha
line getirilmesi için olanaklarımızı zorluyoruz. 
îş ve işçi Bulma Kurumunu, aktif işgücünün 
eksiksiz tasniflerini kapsayan ve işveren ihti
yaçlarını günü gününe ve gelecektekilerle bir
likte saptayan bir insangücü merkezi haline ge
tirmek zorundayız. Kurum, işgücü planlamasını 
ilk düzeyde yapan ve bu kanunda Devlet Plan
lama Teşkilâtıyle işbirliği kuran bir örgüt ha
linde geliştirilecektir. 

Kurumun yurt içindeki işe yerleştirme ça
lışmaları, bugün belediye sınırları dışına taş
ımamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kanunen Kurumun yü
rütmekle yükümlü olduğu görevleri tam ve 
kâmil manada yürütememenin ızdırabı içinde
yiz. Ancak, bu kusur, bu hata Kurumdan değil, 
daha çok işveren kesiminden gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere olduğu gibi, 
her gün Bakan olarak benim odama, herhangi 
bir işe girmek için kart veya tavsiye istihsali 
için yüzlerce vatandaş gelmektedir. Oysa ki, biz 
bir sistem getirmişiz, kanunî bir nizam getirmi
şiz. îş ve îşçi Bulma Kurumunda kayıtlı olma
yan sıra gözetilmeden işe alınırsa, memlekette 
huzursuz olur ve bundan dolayı maalesef yur
dumuzda huzursuzluklar arta gelmiştir. Ancak, 
Çalışma Bakanı olarak, konuyu tekrar kanunî 
bir şeyi hatırlatmak bakımından,- esasen kanu
nî bir vecibedir - meseleyi Hükümete intikal et
tiriyorum ve kanuna rağmen, kanunsuz davra
nışlarda bulunanlar hakkında ciddî bir takiba
tın yapılmasını ilgililerden talep edeceğiz ve 
şahsen Çalışma Bakanı olarak kendi Bakanlı
ğım dışında bu kabil davranışları ihtiyar eden
leri basın ve radyo yoluyla teşhir etmeye çalı
şacağım. Ancak, bu konuda bütün parlamenter
lerin, bütün milletin elbirliği ile dâvaya eğilme
si gerekmektedir. Yıllar yılı İş ve îşçi Bulma 
Kurumunda birinci sırada duran zavallı yetim 
anası bekler iken, aradan 3 - 5 sene geçtikten 
sonra gelen bir vatandaş, Kuruma kaydolma
dan işe yerleşmekte, ondan sonra Kurumdan 
kart istihsali için çeşitli yollar aranmaktadır. 
Bu arada işverenin yalnız kamu kesiminde de
ğil, özel kesimde de bir disiplin altına alınma
sında mutlak zaruret olduğunu bu vesileyle be
lirtmek isterim. 

İşe yerleştirmenin modern mesleğe yönel
me metodlarıyle yapılması olanakları sağlana
caktır. Kalkınmamızın gerektirdiği kalifiye iş
gücü ihtiyacı, sanayimizin dar boğazı haline 
gelmek üzeredir. Ayrıca, dış işçi istemi büyük 
ölçüde kalifiye işçiye kaymaktadır. Gerek Sa
nayileşmemizin, gerekse dış işçi isteminin kali
fiye işçi ihtiyacını karşılamak için, Kurumun, 
bugün minyatür denilebilecek durumda olan 
eğitim çalışmalarının geliştirilmesi zorunluluğu 
vardır. Sayın Şevket Yılmaz ve diğer arkadaş
larımızın bu konudaki önerilerine, görüşlerine 
katılmamak mümkün değildir. 

Yurt dışına işçi transferi konusunda Kuru
mun çalışmaları övgüye değer bir düzeydedir. 
îşçi gönderme işlemlerinin rasyonalize edilmesi 
için ve vatandaşı yakındıran aksaklıkların dü-
düzenlenmesi amacıyla hazırlanmakta olan yö
nerge yakında yürürlüğe konulacaktır. 
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îş arz ve talebinin her an değişen durumla
rını izliyebilmek için, Kurumun, teleks sistemiy
le donatılması ve hizmetin mekanizasyonu öngö
rülmüştür. 

Aktif işgücünün ekonomik gelişme aracı 
olarak kullanılması yolunda, bütün Avrupa ül
kelerinde yeniden düzenleme çalışmaları yapıl
maktadır. Kalkınmamızı sermaye kadar ve hat
tâ ondan çok insan gücüne dayandırmak zorun
luluğu karşısındayız. Bu konudaki politikamıza 
gerçekçilik anlayışı içinde istikâmetini kazan
dırmak için gerekli tedbirleri almaktayız. 

ISayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Iburaya kadar, bu geç saatte sizi yoran açıklama
larım, Çalışma Bakanlığının çok kıt olan malî 
lolanaklanna rağmen, nasıl bir hizmet anlayışı 
ile çalıştığını göstermiş bulunmaktadır. Bu 
mâruzâtıma daha çok, gerek komisyonda ve ge
rekse Senatoda yaptığım takdimin dışında ka
lan bir görüşle eğilmiş bulunmaktayım. Bu
güne kadar sadece idarî ve hukukî bir yakla
şımla çalışan Bakanlığımı, çağsal anlayış için
de, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik çalışma 
yaklaşımlariyle bir hizmet organı olarak yeni
den kurmak çabalarımızı artırıyoruz. Bu konu
da değerli arkadaşlarımın, gerek komisyonlar
da ve gerekse Senatoda lütfettikleri yapıcı ten
kitlerinden, tekliflerinden, temennilerinden 
âzami ölçüde esinleneceğimi de tekrar belirt
mek isterim. 

iSayın Başkan, genel olarak takdim ettiğim 
görüşlerimden sonra, çok değerli arkadaşları
mın tenkidlerine kısaca arzı cevap etmek is
terim. 

İlk konuşmayı yapan değerli arkadaşımız 
Şevket Yılmaz'm bazı görüşlerini genel tak
dimim esasında cevapladığımı sanıyorum. 

Özellikle tabiî âfetler dolayısiyle grev ya
sağı konusunda tedbir almamız talebedilmekte-
dir. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, grev 
yasağını alma yetkisi, yine kanuna dayanıla
rak imar ve İskân Bakanlığı tarafından yürü
tülmüş, kararname onlardan istihsal edilmiştir. 
Ancak, Çalışma Bakanı olarak, ilgili arkadaşı
ma konuyu, Senatoda yapılan gündem dışı bir 
konuşma vesilesiyle intikal ettirdim. Ancak, 
bunu hazırlayan ve yürüten bir bakanlık olma
dığımız için çalışmalarımız bu ölçüre kalmıştır . 

Değerli arkadaşım, çalışma hayatında hu
zursuzluktan bahsettiler, Çalışma Bakanı ola

rak şunu arz ve ifade edeyim ki, istihdam so
rununun ötesinde 274 ve 275 te, yani yasal ak
saklıkların ötesinde bir huzursuzluk değil, bir 
iyileşmeyi şahsan müşahaJde etmekteyim. Mü
him olan, bütün gelişmiş memleketler için de 
bir sorun olan barışçı çözüm yollarını çalış
ma hayatına getirmektir. Bugün en gelişmiş 
ülkelerde dahi - gazetelerde okuyup, haberlerde 
dinliyoruz - bu barışçı çözüm yollarını kurmak, 
tek bir formülle, her memlekete şaJblon gibi uy
gulanacak bir formülle mümkün- olamamakta
dır. Cemiyetimiz geliştikçe, çalışma hayatımız
da da inkişaflar olacak, işçi - işveren münase
betlerinde de gelişmeler olacak, yasalar yasa
ları takibedecektir; ama daima hedef, çalışma 
hayatında huzuru sağlamak istikâmetinde den
geli bir ölçü içinde kalmak zorundadır. 

Sayın arkadaşımızın, dolaylı olarak fiyat ar
tışları konusuna değinmelerini, Bakanlığımın 
faaliyetleriyle pek ilgili görmediğimi, ancak, 
Hükümetimizin çalışmaları esnasında fiyatların 
dondurulması şeklinde bazı gazetelere intikal 
eden gerçek dışı görüşlerin, bazı beyanların Se
natoda da muhatabı olmuştur. Şunu tekrar ve 
teyiden kesin olarak arz edeyim ki, fiyat istik
rarını sağlamak Hükümetimizin politikasıdır; 
fakat ücretlerin dondurulması diye bir husus 
asla ve kata bahis konusu olmamıştır. 

[Sayın Yılmaz arkadaşım; vergi iadesi, ço
cuk paraları, işçi tasarrufları, çocukların eği
timi, öğretmen konusu, aşırı uçlar, işçi Yatırım 
Bankası, koordinasyon konularına da temas 
ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, vergi iadesi ve çocuk 
paraları konusundaki cevabımız şudur; vergi 
iadesi meselesinde bu yıl yurt dışındaki işçile
rimize son iki yıla nazaran çok daha faydalı 
olacağımıza inanıyoruz. Az evvel ve önemle üze
rinde durduğum 864 sayılı Kanunda yapabile
ceğimiz bir tadilâtla, işçinin yanında, onun hiz
metinde olmak olanağını bulduğumuz zaman 
bunu sağlayabileceğiz. Zaten bu imkânlardan 
yoksun kaldığımız için, dış memlekette bulu
nan ve artık her yerde ifade ettiğimiz gibi, 110 
sorun olarak - bu sorunların detayları vardır -
özetleyebildiğimiz sorunlar yığını altında, man
zumesi içinde ezilmekteyiz. 

Bu yönden, dışa dönük hizmetlerimizi içte 
güçlü bir örgüt kurarak yürütmek bakımından, 
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genel maruzatımda ifade ettiğim, 864 sayılı 
Kanunda ilgili değişikliğin gerçekleşmesi za
rureti aşikârdır. 

Çocuk paraları konusunda bazı gecikmeler 
olmuştur. Ancak, bunları daha dar bir zamana 
indirmek olanağı doğmuş bulunmaktadır. Bu
nun tek taraflı sorumlusu gibi gösteriliyoruz. 
Arz ettiğim gibi, dıştan yansıyan bazan hatalı 
oluyor, beyanlar hatalı oluyor ve bizim bunla
rı özellikle nüfus memurluklarından sormak du
rumumuz oluyor. Bazı gecikmeler de bu yön
den olmaktadır. Yalnız şunu kesinlikle arz et
mek isterim ki; Sosyal Sigortalar Kurumu 
iGenel Müdürlüğü ile bu konuda gerekli olan 
çalışma düzenini sağlamış olacağız. Yeni kadro-
lariyle bu hizmetlerin daha süratli ve daha sıh
hatli yapılması - kendi Bakanlığım camiasında-
kini arz ediyorum - gayreti içinde olacağız ve 
diğer yönden içişleri Bakanlığı ile de temas 
kurarak, nüfus memurlarından atalet göste
ren ve bu işe meşruiyet dışı şekil verenler hak
kında da kovuşturma yapmak için hassas ola
cağız. 

Değerli arkadaşlarım, tasarrufların aktarıl-
masıyle ilgili beyanlarını genel maruzatımda sa
nırım M, cevapladım. 

Diğer bir konu; öğretmen meselesidir. Ha
len Almanya'da 25, Belçika'da da 5 öğretmeni
miz vardır. Bu mevcudolan 30'a ilâveten, ücret
li olarak Alman makamları tarafından giderleri 
ödenen ve Dışişleri Bakanlığımızın onayı ile iş
çi olarak giden öğretmenlerden 150 tanesi de 
öğretim yaptırmaktadır. İlâveten bu yıl Dışişle
ri, Çalışma, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı 
temsilcilerinin müşterek müzakeresi sonucu, 
yaklaşık olarak 90 ile 100 öğretmen 1972 yılın
da - ki, aktüel bir konudur - bugünlerde gön
derilmiş olacaktır. 

Sayın Yılmaz arkadaşım, aşırı uçlardan bah
settiler. Bu konuda tamamen kendilerinin g'örü-
şünü paylaşıyorum. Ama her defasında işaret 
ettiğim, altını çizerek belirtmeye çalıştığım, her 
şeyden evvel Devlet, yurt içinde olduğu gibi, 
yurt dışındaki işçinin hizmetinde olmak mecbu
riyetindedir. Bu hizmet bağları koptuğu zaman 
aksaklıklar olmakta ve muzir cereyanların ye
şereceği, gelişeceği ortam doğmaktadır. 

işte önce hizmeti getirmek gayesini güdü
yoruz. Sorularında, dileklerinde belirttikleri 
hastalıkları gidermek için yalnız Çalışma Ba-
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kanlığını sorumlu tutmak, elbette ki, arkadaşı
mız düşünmemiştir. Ancak, bakanlıklararası bir 
koordinasyonla mümkün olabileceği aşikârdır. 
Bu yönden de zannediyorum ki, geçmişe naza
ran olumlu adımlar atılmış bulunmaktadır; fa
kat arz ettiğim gibi 864 sayılı Kanundaki deği
şiklik yürürlüğe girerse, Çalışma Bakanlığı da 
kadrosuyle bu devreye girmek imkânını bulur
sa, bir çember içinde hizmetleri ahenkli yürüt
mek olanağı doğacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yine Önemle işaret et
tiği, yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarına sa
nıyorum ki, arzı cevabettim. Şunu da belirteyim 
ki, yurt dışında bulunan İşçilerimizin sorunla
rından biri, askerlik yoklaması ve vize gibi ko
nulardır. Bu konuda Millî Savunma Bakanlı-
ğıyle prensip mutabakatına varmış bulunuyo
ruz. Bunları sadeleştirme formülleri bulunmuş
tur. Bu formüllerin nasıl uygulanacağı husu
sunda kendi açılarından bazı etütler yapmakta
dırlar ve işçilerimizi üzen bu kabîl formaliteler 
noksanlıklar, hatalar telâfi edilmek durumuna 
gelecektir. 

Değerli arkadaşımın yine bununla ilgili ba
zı soruları vardır; eğer izin verirse, bunları ge
nel mâruzâtımda cevaplandırdığımı arz edeyim. 
Şayet arkadaşım ısrarlı olursa, onları daha de
taylı olarak da sunabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Parti 
Grubu adına konuşan Mehmet Kılıç arkadaşı
mız da önemli meselelere değindiler. Birçoğuna 
zannederim genel maruzatım esnasında yer ver
miş bulunmaktayım, önemle üzerinde durduk
ları bir iki soruları vardır, bir tanesi; 150 bin 
işçiye bir din görevlisi düşüyor ki, azdır, buyur
dular. 

Şunu belirteyim ki, halen 70 bin İşçiye bir 
din görevlisi düşmektedir. Ancak Bakanlığın 
tüm yurt dışı kadrosu 94 tür. Din görevlilerinin 
adedinin artırılmasından yana olduğumu, ancak 
son olarak Kurban Bayramı dolayısiyle dışarı
ya gönderdiğim din görevlilerinden aldığım bir 
raporda, ki henüz bu müzakere edilecektir, il
gili arkadaşların özellikle ve münhasıran din 
görevlisi adı altında gönderilip de onların izole 
olmasını değil, işçi olarak din görevlisi gönder
me olanağı bulunabilmesini önermektedirler. 
Kanunda yüksek seviyede din görevlisi isteni
yor ama, din görevlilerinin her an İşçilerle baş-
başa, onların dinlenme yerlerinde, temerküz 
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yerlerinde bulunmalarında büyük fayda görül
düğü için, bunları büro memuru olmaktan kur
tarma bakımından bendenize takdim ettikleri 
raporda bazı görüşler ağırlık taşımaktadır, ifa
de edeyim ki, din görevlileri yönünden yeni 
açacağımız ataşelikler nezdinde yeni kadrolar 
ihdasını istiyoruz. Bunun seçimi Diyanet işleri 
Başkanlığı tarafından 864 sayılı Kanunda vaki 
değişiklikte aynen muhafaza edilen statü için
de yürütülecektir. 

Çocuk yuvası ve kreş meselesi elbette arzu 
ettiğimiz bir husustur. Arz ettiğim gibi, kanu
nen Türkiye Cumhuriyetinin çözmekle mükel
lef olduğu İlkokul dâvasını henüz çözme aşama
sında bulunduğumuz bir dönemdeki, daha evvel 
bu olanaklardan yoksun idik, ancak 864 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesine göre ayrılan bir öde
nek vardır, bütçede. Bu ödenekten sosyal hiz
metleri geliştirme olanağı doğmaktadır. Elbet-
teki kreş mevzuu, çocuk yuvası mevzuu da bu 
arada değerlendirmeye değer bir konudur. 

Eş ve çocuklarını işçilerin yanlarına aldır
maları hususunda Bakanlığın tedbir alması pek 
kanunî bir durum değildir. Yalnız, bu telkin 
edilebilir ama bir mecburiyet tahmil etmez. Kal
dı ki, boynubükük bir durumumuz olduğunu 
kabul buyurunuz; işverenler çok defa tadadedi-
yor çocuk adedini, yaşını ve hattâ boyuna ka
dar işi götürmek istiyorlar, çeşitli standartta 
istiyorlar, bazan eş ve çocuklarını istemiyor
lar. 

Yaş meselesinde, 43 yaşındakiler neye git
mesin? diyorlar ama, iş talebedenler mutlaka 
kendi ihtiyaçlarına göre taleplerini dikte ettik
leri için ve daha önce arzettiğim gibi, daha çok 
kalifiye işçi isteği ile karşı karşıya kaldığımız 
için bu imkânları ıslâh etme, bizim özlemimize 
göre bir sonuç alma olanağı her zaman doğmu
yor. Ancak, anlaşmalarda açık kalan hususlar 
olursa veya bu anlaşmaların yenilenmesi halin
de bu kabil sorunlara belki yer vermek olanağı 
vardır. Kaldı ki, kendi memleketimizde dahi, eş 
ve çocuklarını yanma aldır, diye kimseyi zorla
mak imkânına sahip değiliz. Değerli arkadaşım 
bunu iyi bir temenni olarak belirttiler. 

Pasaport ve askerlik konusuna değindim. 
Gümrük mevzuunda Bakanlığımız öteden 

beri yurt dışında çalışan işçilerin yurda dön
düklerinde yanlarında getirdikleri hediyelik eş
ya, bazı elektronik cihazlardan dolayı maruz 

kaldıkları şikâyet yüzünden en çok feryad eden 
bir kuruluştur. Bakanlar Kurulunda mesele gö
rüşülmüştür; değerli Gümrük ve Tekel Bakanı 
arkadaşımız da bizimle aynı görüşü paylaşmak
tadır. Bu konuda memleket ekonomisine ve 
yerli endüstriye büyük ölçüde zarar vermeyen 
bir çözüm şekli aranmaktadır. Yalanda bir ka
rarname ve gerekirse bir kanun tedvini cihetine 
gidileceği, Sayın Başbakan tarafından emredil
miş bulunmaktadır. 

Yurt dışı işçi sorunları hakkında hiç bir şey 
yapılmamıştır, iddiasına cevabım şu olabilir. 
Yurt dışı işçi sorunlarına karşı bâzı şeyler yapıl
mıştır. Ama, sorunların çapı itibariyle dikkate 
alırsanız, bu sorunlar her geçen gün çığ gibi bü
yümüştür. Biz bu çığın, olayların arkasında 
kalmışızdır. Esasen bu nedenle 864 sayılı Ka
nun tadil tasarısını yüksek Meclise sunmuş bu
lunuyoruz. 

Değerli arkadaşım iş ve işçi Bulma Kuru
munda rüşvet konusuna değindiler, iş ve 
işçi Bulma Kurumunda 22 kişilik dar bir 
müfettiş kadrosu vardır. Bugün yüklen
diği hizmetlerin çapıyla bu teftiş kadrosu 
meseleleri denetleyerek kusurları ortaya çı
karacak miktarda değildir. Türkiye'nin 
67 ilinde denetim yapmaya gayret sarf et
mektedir, bu 22 kişi. Rüşvet taleplerinin çoğu 
özel aracılarla ilgili olup, Kurum mensuplarıy
la alâkalı değildir; yaptığımız tetkikattan bunu 
saptamış bulunuyoruz, özellikle aracılar bu işi 
yürütmektedir. Türkiye'nin hiç bir kurulu
şunda olmayan şekilde Kurum Teftiş Heyeti, 
kendi gücü ölçüsünde başarı ile çalışıyor, bir 
söylentiyi bile takip ediyor. 

Şunu istirham edeyim, kendimizi tenzih edi
yor ve böyle bir hastalık bizim bünyemizde yok
tur, iddiasında bulunuyorum. Ülkemizde maa
lesef kamu yönetimine, bütün milletimize, hiz
metlerimize arz olan rüşvet, ihtilas tavassut gibi 
hastalıklar vardır. Bunu açıklıkla hepimiz bili
yoruz. Burada teferruatına girerek tafsilât 
vermeye lüzum yoktur. Ancak, kendi kurumum
da, kendime bağlı bir kuruluşta böyle bir hasta
lığın bulunmasından elbette üzüntü değil, taşı
dığım sorumluluk dolayısiyle büyük heyacan du
yarım. 

Değerli arkadaşlarımın bildikleri, tesbit et
tikleri huhuslar varsa, yer ve mekân göstererek 
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bu konuda bize yardımcı olsunlar. Bazen basın 
haberleri, bir çoklarına değinecekleri yerde, tek 
bir hadiseyi sansasyonel bir şekilde yansıtma 
cihetine gidiyor. Elbette bu kolay tesbit edilmi
yor. Bana bazı arkadaşlar geliyor, «Efendim 
benim sıram değişti» diyorlar. Çağırıyorum 
başmüşavirimi, arkadaşın söylediğini zapta alın, 
diyorum, teftiş kuruluna gönderiyorum, «Efen
dim, benden sonra sırada olanın ismini biliyo
rum, numarasını da biliyorum» diyor. 

Yani, işleri takip etme olanağı verilemedi
ği için bâzı şikâyetler devam etmektedir. Belki 
bazı suistimaller de olmaktadır ama bize değer
li arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa, özellikle 
tasrih edici bir ihbarda bulunurlarsa, değil ya
zılı, telefonla dahi meseleyi intikal ettirseler, 
üzerine en süratli şekilde eğileceğimden emin 
olsunlar. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Kılıç arka
daşım, yanlış tespit etmedimse, Federal Alman
ya'da çalışan turist işçiler konusuna temas etti
ler, 

Federatif bir hükümette, hepsinin ayrı karar 
yetkisi olan bir hükümette, Hükümet Başkanı
nı, hattâ Devlet Başkanının emri, hatta Mecli
sin emri herkesi bağlayamıyor, kanun olmadık
tan gayri. Muayyen bir ilişkileri var; federatif 
idarenin özelliklerinden doğuyor. Üç eyalet tu
rist işçilere bir süre için çalışma izni verdiği 
halde, diğer eyaletler, o memleketin idare siste
minin gereği olarak bunu kabullenmemişlerdir. 
Bu yönden bizi üzen bir durum doğmuştur. 

Yalnız, şunu arz edeyim ki, oraya gelen ar
kadaşlar da meşru yollardan değil, gayrimeşru 
yollardan, turist pasaportuyla gidip işçi olarak 
çalışmak şeklinde bir yol ihtiyar etmişlerdir. 
Binnetice Kurumda sıra bekleyen ve orada is
tihdam açığını kapatmak üzere meşru yolu ta-
kibedenlerin de hakkına bir ölçüde tecavüz et
mişlerdir. Bunun neticesi hepimizi üşen bazı 
davranışlarla, kötü muamelelerle karşı karşıya 
gelmiş bulunuyoruz. 

ıSayın Asutay arkadaşımın tamamen paylaş
tığım görüşleri olmuştur. Hece vezniyle başla
yan, tatlı üslubuyla gelişen konuşmasında Ça
lışma Bakanlığının daha güçlü olması gerektiği 
hususundaki, diğer arkadaşlarım da önemle be
lirtmişlerdir, bütçedeki aksaklıkların ıslahı nok
tasındaki görüşlerine katılıyorum. Şunu da arz 
edeyim ki, Çalışma Bakanlığı, kanunen kendisi

ne tevdi edilen ve çalışma hayatımızdaki inkişaf 
ölçüsü içinde donatılmış bir Bakanlık değildir. 

Bu meseleyi ben Bütçe Komisyonunda da 
söyledim, bu meseleyi basın önünde de söyle
dim. Çalışma Bakanlığından beklenen görevler, 
sosyal görevler büyük bir önem taşıyor, hayatî 
önem taşıyor. Bu görevleri yürütmekte daha 
sürat aranıyorsa bu olanaklar Çalışma Bakanlı
ğına verilmelidir. Ancak, şunu da antrparantez 
takdim edeyim ki, Devletimizin olanakları da 
yeterli bulunmamaktadır. Cari masraflarla ya
tırımlar arasındaki dengesizlik mevzuu veya 
dengeyi sağlama gayretleri Yüksek Heyetinizi 
uzun zaman işgal eden bir konu olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşımız, «işler 
ağır - aksak yürütülüyor.» buyurdular. Belki 
ağır yürütlüyor ama aksak yürütüldüğünü ka
bullenmiyorum. Arz ettiğim gibi, bizim Çalışma 
Bakanlığını yakinen tanıyan ve gerçekten her 
vesile ile Bakanlığı gözetim ve denetimi altında 
bulunduran değerli arkadaşlarıma ben burada 
şükran borçluyum. Özellikle sendikacı arkadaş
larımız meseleyi yakından bildikleri için bizim 
sorunlarımıza daha önce ve zamanında vâkıf ol
makta ve bize yardımcı olmaktadırlar. 

Bütçe ile ilgili görüşmelerin ağırlık ve önem 
taşıdığını belirtim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Asutay ile bir 
noktada belki ayrılıyorum; işsizlik sigortası ko
nusu. 

Şunu arz edeyim ki, bu konuda Bakanlığımı
zın bir ilgisizliği ve bilgisizliği değil, ancak bu 
meselenin Türkiye'miz için önemli ve çözüm za
manı arasındaki rölesionda bazı önemli konu
ların halli gerektiği kanaatini taşıyoruz, 

İşsizlik sigortası konusunda ülkemizin ola
nakları ciddî bir şekilde değerlendiriliyor. Selef
lerim bu konu üzerine eğilmişlerdir, bu konuda 
basında ve ilim çevrelerinde çeşitli görüşler yan
sımaktadır. Fakat şunu arz edeyim ki, şahsen 
buna hazır olmadığımız, sigorta risklerini halle
demediğimiz bir dönemde, işsizlik sigortasının 
hallinin her şeye takdimen ele alınmasının yer
siz ve hattâ mümkün olamayacağı işaret edil
mektedir. En gelişmiş ülkeler bile bunu güç uy
gulayabilmişlerdir ve işsizlik sigortası çok yan
lış da anlaşılmaktadır; işsizlerin sigortası de
ğil, sigortalıların işsizliği halinde onlara yar
dımcı olan bir düzendir. Ama biz sigortalıları 
henüz büyük bir kesime aktaramamiğ durumda-
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yız. Tarım ve orman iş kanunu çıkmadan, onla
rın sosyal güvenliklerini kamu kesiminde ve özel 
kesime teşmil etmeden tüm memleketimizi kap
sayacak bir işsizlik sigortasının gerçekleşebile
ceği kanaatinde değiliz. Hazine sübvansiyonel-
dir, bütçemiz bu kadar bir hizmeti üzerine ala
bilseydi, o kadar işsize iş sağlıyacak yatırımla
ra daha sürat verme olanağı doğmuş olurdu. 

Şunu ifade edeyim : Tabiî komisyonlarda da 
bu mesele görüşülecektir. Kesin olarak bunun 
karşısında değiliz, olmamız da mümkün değil
dir. Anayasamızın esprisine uygun bir görüştür, 
ancak yeni Anayasamızın 53 ncü maddesi im
kânlarımız ölçüsünde hizmetlerin tahakkuk et
tirilebileceğini emretmektedir. O yönden de
ğerli arkadaşlarım bir formül bulurlar da ben
denizi ve Bakanlığımı ikna ederlerse bunu canı 
gönülden destekleyeceğimi de belirtirim. 

ıSaym Hamamcıoğlu arkadaşım, sapık ideolo
jilerden bahsetti. Eğer izin verirlerse daha ev
velki maruzatımda kendilerine kısaca cevap 
verme imkânını buldum. 

ileri yaş durumuna kısaca bir vesile ile de
ğinmiştim. ileri yaş durumu talebedilmeyen bir 
keyfiyet olduğu için, gönderememek imkâniyle 
karşı karşıyayız. iş talebinde bulunanlar yaşı, 
hattâ çocuk adedini de bazı kere belirtmekte
dirler. Bu yönden güç bir durumla karşı kar
şıyayız. 

'Sayın arkadaşımın bir görüşüne katılmadı
ğımı bir Hükümet üyesi olarak özellikle belirt
mek iste dm. Haşhaş ekiminin yasaklanmasın
dan dolayı Türkiye'de istihdam açığının daha 
da artacağı görüşüne katiyyen katılmıyorum. 
Çünkü; Sayın Başbakanımızın ve Tarım Bakanı 
arkadaşımızın zaman, zaman kamuoyunu ay
dınlatmalarından da anlıyoruz ki, aslında Ba
kanlar Kurulunda da çok sık görüşülen bir konu 
olmuştur, fakat haşhaş ekiminden dolayı işsizli
ğin artması değil, alman tedbirler sayesinde 
haşhaş ekiminin yasaklanmasından dolayı bir 
ölçüde işsizliğin massedilmesi gerektiği kanaa
tindeyim. Çünkü, bu kabîl alternatiflerle haş
haş ekiminin yasaklanması öngörülmüştür. Şa
yet haşhaş ekiminin yasaklanmasından dolayı 
o ekimle meşgul olan vatandaşlarımız zarar gö-
recekse, işsiz kalacak ise onu Hükümet istediği 
bir noktada (tek taraflı bir anlaşma olduğu 
için) kaldırabilir. Ancak böyle bir tehlikenin 
bugün varidolduğu görüşüne katılmıyorum. 

Arkadaşımın, bilhassa konut kredisi ile ilgi
li görüşlerinin ağırlığı vardır. Ancak bunun 
genel bir politika içinde değerlenidirilmesinin 
gerektiğine işaret edeyim ve biz konut mese
lesinde yeni tedbirler almak zorunluluğu ile 
karşı karşıyayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
ISaym Türkay arkadaşımın belirttiği çalış

ma hayatımızdaki boşluklara aynen katılıyo
rum. Esasen bu nedenle Hükümet Programın
da da bu konuya yer vermiş bulunuyoruz. 

işsizlik sigortasına değindim. Mehil işedik, 
daha detaylı görüşlerimizi mehil sonunda Yük
sek Komisyona sunacağız. 

Asgari ücret konusunu arz ettim. Bunun iki 
yıl evvel, 1 Temmuz 1969 da yürürlüğe girme
sini de nazarı itibara alarak, daha erken ger
çekleşmesinin zaruretine inanıyorum. O kadar 
ki, asgari ücretin bütçe uygulaması ile yürür 
hale gelmesi de büyük önem taşıyor. Ancak 
bu konudaki imkânlarımız oldukça sınırlıdır, 
uzmanlarımız yeterli değildir. Resmî Gazetede 
neşredilen yönetmelik tetkik edildiği zaman, ne 
kadar hacimli bir çalışmayı gerektirdiği de or
taya çıkar. 

Say m Türkay'm Sağlık iş Sendikasiyle Sos
yal Sigortalar Kurumu arasındaki ihtilâfa de
ğinen sorularına cevabım şudur: Halen konu 
Müdürler Kurulunda tetkik edilmektedir, ka
nunî prosedür böyledir. Hukukî bakımdan bazı 
hususların tesbiti için açıklama da istenmiştir. 
Neticeye göre toplu sözleşmeye geçmek kanu
nun gereği olacaktır. Bu yönden endişe buyur-
masınlar ve elbette sendikacı arkadaşlarımız 
biraz mesleğin taassubu içine de düşüyor, ku
surları karşı tarafta aramasınlar. 

'Sosyal Sigortalar Kurumunun Sağlık Si
gortasına karşı kanunsuz bir tutumunu tespit 
edemedim. Şunu da Sayın Türkay'a arz edeyim 
ki; şu anda muttali olduğum bir konudur. Bu, 
meseleyi ilgili arkadaşlarımla da görüşeceğim 
ve bunu süratlendirmek konusunda yardımcı 
olacağım. 

Değerli arkadaşımın değindiği bir hususu 
Sayın Başkan, bu geç saatte de olsa, basınımızı 
da işgal ettiği için biraz daha detaylı arz et
mek isterim. Bu da İstanbul'daki yolsuzluk 
meselesidir. Bunun tutanaklara geçmesinde de 
fayda vardır, ilgili basın mensuplarına da sa
nırım konu iletilmiştir. 

— 222 — 



M. Meclisi B : 48 24 , 2 . 1972 O : 4 

İstanbul ihtiyarlık Sigortası Müdürlüğünde 
yapılmakta olan soruşturma hakkında ilgili 
kurumdan aldığım notu süratle takdim ediyo
rum : 

1. istanbul'da serbest sigorta müşaviri ola
rak faaliyet gösteren Sadık Yöntem ile ortağı 
Edip Kayhan özışık'ın 3 sigortalı için sahte işe 
giriş bildirgesi ve hesap fişi düzenleyerek bun
lara aylık bağlanmasını sağladıkları ve bu gay-
rimeşru yardımlarına karşılık bir sigortalıdan 
38 bin, birinden 35 bin ve diğerinden de 10 bin 
lira aldıkları ele geçirilen belgeler ve sigortalı
ların beyanlariyle sabit olmuş ve keyfiyet tah
kikatı yürüten müfettişlerin düzenledikleri bir 
fezleke ile 23 . 2 . 1972 tarihinde istanbul 
Cumhuriyet Savcılığına ihbar ve intikal ettiril
miş bulunmaktadır. 

2. Ayrıca 9 sigortalı için düzenlenen işe 
giriş bildirgeleri ile hesap fişlerinde mevcut 
imzaların işverenlere ait bulunmadığının tes-
biti üzerine bu 9 sigortalıya bağlanan aylıkların 
tahkikat sonuna kadar durdurulması cihetine 
gidilmiştir. 

3. Taihkikat dosyası ile bugüne kadar, az 
evvel arz edilen, ceman 38 adet tahsis dosya
sına müfettişlerce el konulmuş olup bu dos
yalarda mevcut belgeler tek tek incelemeye 
tabi tutulmaktadır. 

4. Tahkikatın yürütülüş sırasında sahte 
kayıt ve belgelerin işleme konulmasında kurum 
personeli ile teşriki mesai edilip edilmediği 
üzerinde ehemmiyetle durulmakta olup, şüpheli 
davranışları sebebiyle üzerinde durulan şef yar
dımcısı Şefik Ülker tahkikata başlandıktan son
ra istifaen görevinden ayrılmış, yapılan usulsüz 
işlemlerin basit bir tetkikle ortaya çıkarılması 
mümkün iken, bilinçli olarak bu yola gitmediği 
kanaatine ulaşan ikinci müdür Lütfi Yücesoy'da 
delillerin toplanıp kesin surette değerlendiril
mesine kadar bu görevinden alınarak müdür
lük dışındaki bir göreve nakledilmiştir, tahki
katın selâmeti için. 

Tahsis işlerindeki suiistimalin ne derece yay
gın olduğunu tespit maksadiyle 1 . 3 . 1965 
tarihinden bu yana yapılmış tüm tahsis işlem
lerini teftişe memur edilen 5 Genel Müdürlük 
müfettişinden kurulu ekip tetkiklerini sürdür
mektedir, kesin sonuç henüz bize intikal et
miş değildir. Bu vesile ile bu kabîl tetkiklerin 

yurt sathında bütün şubelerde yürütülmesi de 
Bakanlığımızca öngörülmüş ve ilgili Genel Mü
dürlük tarafından teşkilâta duyurulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son olarak konuşan Sayın Aytuğ arkadaşı

mın özellikle dıştaki işçiler konusundaki görüş
lerine aynen katılıyorum. Esasen bu nedenle 
864 sayılı .Kanunun biran önce çıkmasını ta-
lebetmekteyim. 

Triptik konusunda bir beyanları oldu, tuta
naklara geçsin diye arz ediyorum; Bu husus 
halledilmeden önceki bilgileri idi, bunun halle
dildiğini duyarlarsa memnun olacaklarını sanı
yorum. 

Sayın Başkan, vakti çok suiistimal ettiğimin 
farkındayım. Konumuz çok yönlü ve önemli 
bir çalışma sahasıdır. Değerli arkadaşlarım da 
bendenizi mâruzâtta bulunmak için teşvik et
tiklerinden dolayı vakti suiistimal ettiğim için 
tekrar özür diliyorum. 

Tenkit ve temennilerde bulunan değerli ar
kadaşlarıma tekrar Çalışma Bakanı olarak Ba
kanlığım adına ve çalışanlar adına teşekkürle
rimi ve saygılarımı sunuyorum. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, birkaç soru var 
lütfen ayrılmayınız. 

Buyurunuz Sayın Türkay, sorunuzu soru
nuz. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Ku
rulu üyelerinin içinden her hangi bir kimse, 
seçimle gelsin, veya gelmesin başka müessese
lerin idare meclislerinde görev alabilirler mi, 
alamazlar mı? Mevzuat buna müsait midir, de
ğil midir? Mevzuat müsait değilse halen Mü
dürler Kurulu üyeleri içinde bu şekilde Ordu 
Yardımlaşma idare Meclisinden ve Renault Mü
essesesi idare Meclisinden görev alıp da maaş 
alan arkadaşlarımız hakkında Bakanlıkça ne dü
şünülüyor, bugüne kadar bir işlem yapılmış mı
dır, yapılmamış mıdır? Sayın Bakanımız tara
fından bu hususların cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Devamla) — Sayın Başkan, şimdilik cevabını 
şudur: Böyle bir şikâyet ve ihbar ilk defa ba
na intikal etti. Arkadaşlar arasında hukuken 
böyle bir uyuşmazlık halinin bulunup bulun-
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madiğini tetkik etmiş değilim. Değerli arkada
şım bana izin verirse ve Sayın Başkan zatıâliniz 
de bu izni onaylarsanız yazılı olark bu mese
leyi, (yalnız isim vermediler) genel olarak ar
kadaşların durumunu bu yönden incelerim ve 
kimler bu durumdadır ve hukuken sakıncalı 
mıdır, değil midir cevabımı değerli arkadaşıma 
takdim ederim. 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
biraz imalı şekilde, insafsızlıkla da itham edil
se, çok sevdiğim değerli Bakanıma bir sualim 
var : 

1. 'Sözleri arasında iş kollarının özellikleri
ne göre aynm yapılacağından bahsettiler. Aca
ba eski tatbikatı değiştirecekler midir? 

2. özel teşebbüste iş ve îşçi Bulma Kurumu 
kanaliyle işçi göndermeyi temin edeceğiz» de
diler. Acaba buna yetkiniz var mı? 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Sayın Başkan, iş kollarının özel
liklerine göre uygulamayı, asgari ücret dola-
yısiyle söyledim. Asgari ücret dolayısiyle,. iş 
kollarının özellikleri de bir faktör olarak na
zara alınacaktır. Farklı işlem yapılacaktır, 
ona şu muamele yapılacaktır demedim ve esa
sen bu konudaki çalışmalar Bakanlığımda tek
nik seviyede başlamış bulunmaktadır. Yüksek 
malûmunuz olduğu üzere, Devlet Planlama Teş
kilâtı, diğer ilgili kuruluşlar, İstatistik Ge
nel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla işbirliği de 
yaparak - yönetmelikte belirtilen birçok kuru
luşların da katılacağı bir çalışmadır - netice al
maya çalışacağız. 

Burada, iş kollarının özelliklerinden kas
tım, ödenen ücretler, halen fiilî olan durum
la, ödenmesi lâzımgelen arasında bir rölâsyon 
kurmaktır. Bu yönden bir farklı işlem yapıla
cağı anlamı çıkarılmasın. 

Arkadaşımın diğer beyanı, benim bir temen
nimden, ibarettir. Bu temenninin de gerçekleş
mesini arzu ettiğim için, eşitlik ilkesini he
def tutan Anayasamız bu eşitliğin gerçekleş
mesinde her türlü tedbiri almakla devleti va
zifeli kılar. Bu yönden, özel sektörde de bu

na riayet edecek bir prensip uygulaması Ana
yasanın hedefine uygundur. Bizim özlemleri
mize de uygundur kanaati ile değerli arkadaşı

ma bir temenni olarak izhar ettim. Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Külâhlı. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Efendim, Sa

yın Bakanın izahatına çok teşekkür ederim. 
IBenim, üzerinde durmak istediğim mesele 

şu; işçilerimiz, yavaş yavaş tekaüt olmaya baş
lamışlardır. Sistem yeni bir sistem. Çünkü, ben 
1905 senesine kadar Sosyal Sigortalar mev
zuatına göre çalışmış bir arkadaşınızım ki bu 
arada şunu müşahade ettim; bir milletvekili ol
duğum halde, arkadaşların bütün ilgisine rağ
men, mevcut emeklilik durumu için muhtelif 
yerlerdeki çalışmalarımın hepsini bir araya top-
layabilmem en aşağı bir senemi almıştır. 

Acaba Sayın Başkan, bu hususta, meselâ 
Emekli Sandığından aynı müşkülâtı görme
di mi? Merkezî bir arşiv sistemi kurmayı düşü
nüyorlar mı? Emekli Sandığından olduğu gibi?. 
Nüfus kağıdımızı götürüyoruz, 15 dakika sonra 
Emekli Sandığında bizim durumumuzu çıkarı
yorlar. Ama, Sosyal Sigortalar Kurumuna gi
diyoruz, müteaddit yazışmalardan sonra bir se
nede zor çıkıyor. Birinci sualim bu. 

ikincisi; yurt dışında çalışan işçilerimiz, 
memleketimize döndükleri zaman, onların yurt 
dışında ödedikleri ihtiyarlık sigortası primleri 
var ve malûmları olduğu üzere, yurt dışında 
emeklilik yaş haddi 65 tir. 

Şimdi, bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz 
yurda döndükleri zaman meselâ on, onbeş 
sene sonra yurda döndükleri zaman bunların 
primlerinin memlekete gelmesi mümkün mü? 
Bunların emeklilik durumu hakkında Bakanlı
ğın acaba, yani oradaki emeklilik primlerini 
memleketimize intikâl ettirmek bakımından bir
takım düşünceleri ve çalışmaları var mıdır? 
ikinci sualim bu. 

Üçüncü olarak, Sayın Başkanım, Strazburg 
malûmu âliniz Avrupa Konseyinin, Avrupa Par
lâmentosunun da merkezi olan bir Fransız şeh
ridir ve Alman hududundadır. Burada yakın 
zamana kadar Fransada çalışan işçiler Strazbur-
ga giderler, arada bir nehir vardır, Alman hu
duduna geçmek için bir köprü vardır arada, 
hattâ şehir otobüsleri Fransız Strazburg şehri 
ile Alman Kiel şehri arasında çalışır ve orada 
binlerce işçi yığılmış durumdadır. Beş bin ka-
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dar işçi çalışıyor idi, beş altı ay evveline kadar. 
Şimdi zannediyorum daha çok artmıştır. 

Sosyal teminat Almanya'da olduğu, Fransa'
da olmadığı için oradaki işçiler Almanya'ya geç
mek ister. Burada, kanaatimce bir çalışma ata
şeliğinin, hattâ bir konsolosluğun da kurulması 
lüzumludur. 

Sayın Bakana, acaba, bu Straburg'taki, hu
dut şehrindeki işçilerin durumu intikal etmiş 
midir? Burada bir çalışma ataşeliği kurulması 
düşünülür mü? 

Efendim, diğer bir sorum; Sayın Bakanımız, 
Hükümetimiizn malûmudur ki, iki emeklilik 
müessesesi vardır, birisi Emekli Sandığı, birisi 
de Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatı. Bu iki
si de Devlet teşekkülüdür. 

Bunların birleştirilmesi hakkında Sayın Ça
lışma Bakanının görüşü nedir? 

Bir diğer sorum; yine, Türkiye'de gerek Ça
lışma Bakanlığına bağlı, gerekse Sağlık Bakan
lığına bağlı kuruluşlar var, sağlık kuruluşları 
var. Bu sağlık kuruluşlarının tek elde toplan
ması hususunda Sayın Bakanlığın görüşü nedir? 

Maruzatım bundan ibaret. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olarak mı 
cevaplandıracaksınız ? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Çok kısa olarak arz edeyim. 

Sosyal Sigortalarda bir arşiv sisteminin ge
liştirildiğini genel maruzatımda belirttm, hattâ 
bir kompüter sistemine geçişin düşünüldüğü de 
bu arada ilâve edilebilir. 

Hizmetlerin birleştirilmesinde güçlükler, bi
zim kanatta pek fazla olmamaktadır. Bazan 
işin mahiyetinden doğmaktadır. Şunu da arz 
edeyim ki, bana gelen birçok arkadaşlarım, ta
biî iki Devlet kurumu arasında bir mukayese 
yapmak için söylemiyorum, ama Emekli Sandı
ğında daha çok güçlüklerin olduğunu, formali
teden tevellüdettiğini ifade ediyor. Ancak, 
modern bir sistemden yoksun bulunduğumuzu, 
bunu ıslah edeceğimizi arz ederim. 

Vergi iadesi sorunu, Kilise Vergisi gibi, son
radan iadesi yapılan kesintilerin, hak sahipleri 
tarafından alınabilmesi için, doldurulması ge
rekli formların, işçilerimiz tarafından düzenle-
nememesinden ileri gelen bir sorundur. Bu gibi 
vergi iadeleri, her yıl yapılmaktadır. Almanca 
olan vergi iade formları, hattâ bu dili bilenler-

ce hemen kolaylıkla düzenlenemeyen ve bazı 
teknik bilgilere ihtiyaç gösteren belgelerdir, iş
çilerimiz bu formları doldurtmak için, üçüncü 
şahısların, yardımını kiralamaktadırlar. Bu 
üçüncü şahıslar çok kez kötü niyetli, zehirleyici 
propaganda yapan kimseler de olabilmektedir. 

Buna karşı tedbir çalışmaları içindeyiz. Ver
gi iade formlarını dolduracak ehil kimseleri 
tedarik edip ücretlerini bütçemizden ödeyerek 
bu sorunu çözeceğiz, işçilerimizi bu derten kur
taracağız. 

Fransa ile sosyal güvenlik anlaşması, son de
fa, Başbakanın ziyaretinde de imza edilmiş bu
lunduğundan oradaki haklar da Fransız işçileri 
hakkı seviyesine gelmiştir. Fransada bir çalış
ma ataşeliğini açmayı düşünüyoruz. 

Strazburg konusunu da tetkik edip arkada
şıma arz edeyim. Orası için şimdilik böyle bir 
düşüncemiz olmadığını sanıyorum, ama değerli 
arkadaşıma bunu arz edeyim. 

iki sandığın birleştirilmesi elbette plan, prog
ram, Hükümet programı işidir. Bir şemsiye al
tına hepsinin girmesi ideal bir haldir. Bunu 
engelleyen mevzuat vardır. Elbette bir zaman 
işidir. Bu konuda henüz bir çalışma yapmış 
değiliz. 

Sağlık kurumlarının tek elde toplanmasını, 
Çalışma Bakanı olarak desteklemiyorum. Ma
ruzatımda da buna yer verdim. Bazı prensip
lerde paralellik, istihdam şekillerinde bir para
lellik düşünülebilir, seviyelerde düşünülebilir. 
Ama, Sosyal Sigortaların bünyesinde sağlık te
sisleri, sosyal sigortalılara hizmet etmek için 
ve onların paralariyle kurulmuş bir tesistir. 
Ama, ahenkli çalışma hususunda Hükümet prog
ramında yer alan temel ilkeler de, elbette uygu
lamada değerlendirilecektir. Zannederim ki, 
arkadaşıma kısa da olsa arzı cevap ettim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, Sosyal Sigortalar Kurumunun malî 
durumu bozuk. Bakan da işaret etti. Bir rapor 
var, Zelenka Raporu.. 506 sayılı Kanunda 
daima tâdille karşılaşıyoruz. Bu raporu Yüce 
Parlamentoya ve Senato üyelerine göndermeyi 
düşünürler mi? Bu raporu görürsek, Kurumun, 
bundan sonraki kanunlarda yapılacak tâdille
rinde bize öncülük etmiş olur. Vekâlet bu ra
poru göndermeyi veya yayınlamayı uygun bulu
yorlar mı? 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Devamla) — Sayın Başkan, hizmete özel ola
rak hazırlanmış bu raporu değerlendirmek hu
susunda ciddî bir gayretin içindeyiz. Değerlen
dirmenin sonucunu, değerli arkadaşlarıma el
bette açık tutacağım, isteyenlere takdim edece
ğim. 

Fakat baskı yapıp, bütün parlamenterlere 
dağıtmanın malî külfeti ortadadır. Ancak, özet
leyeceğimiz hususları, özel alâka duyan arka
daşlarımıza elbette bu çalışmalarımızın sonucu 
ile birlikte değerli uzman Zelenkan'ın da görüş
lerini takdim etmek imkânına sahibolacağız. 

Yalnız, şunu arz edeyim, Zelenka, bazı ni
rengi noktalarını göstermiştir. Çok detaylı bir 
inceleme sayılmayabilir. Zannederim ki, birlik
te yapacağımız çalışmalar sonunda, Sosyal Si
gortadaki uzmanlarla ki, şimdiden konuya eğil
mişlerdir, Kurumu tehlikelerden kurtarmak, 
tedbirlerini saptamış olacağız. Bunları da de
ğerli arkadaşlarıma takdim etmekten memnu
niyet duyarım. Maruzatımda bunu ilgililere ve 
partilere duyuracağımı da belirtmiştim. 

BAŞKAN —- Sayın Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem Baş

kan, Sayın Bakandan, dış memleketlere gönde
rilen işçilerin Türkiye'deki vilâyetlerin nüfusu
na göre en çok hangi vilâyetten - nispet bakı
mından - gönderildiğini sormak istiyorum. 

ikinci sualim, Yargıtaym tevhidi içtihat ka
rarma göre 1950 den evvel işçilerin borçlanmak 
suretiyle emeklilik haklarının tanındığı halde, 
Sayın Bakan birçok zamanlar yargı kararlarının 
derhal infaz edilmesi icabettiğini bu kürsüde za
man zaman söyleyen bir arkadaşımız olduğu için 
bu kararın neden infaz edilmediğini ve neden 
bekletildiğini acaba söyleyebilirler mi? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli Kaya ar
kadaşımızın birinci sorusuna şu anda cevap 
vermek durumunda değilim. Ancak, Doğu Böl
gelerinde daha çok vasıflı işçi talebinden do
ğan ve daha çok orada vasıfsız işçi bulunduğu 
için bir dengesizlik vardır, bu da dağılımda. 
Esasen, bu dengeyi bozan kararlar da çıkmıştır. 
Âfetlere öncelik verilmiştir. Köy kooperatifle
rine öncelik verilmiştir. Ancak, değerli arka

daşım izin verirse bunu bütün ayrıntılariyle ya
zılı takdim edeyim. 

1950 den önceki hizmetlere gelince, bu konu
nun lehinde, aleyhinde bir beyanda bulunmuş 
değilim. Şu anda da çok değerli hukukçu arka
daşım beni bağışlasınlar. Mesele, Anayasa Mah
kemesinde bulunduğu için kendimi burada bir 
açıklama yapmak yetkisinde görmediğimi be
lirtmek istiyorum. Şu kadarını arz edeyim ki, 
Çalışma Bakanlığı, güvenlik meselesinde, sosyal 
meselelerde iştirakçilerden yana olan bir görüşü 
savunur. Anayasa Mahkemesinin vereceği ka
rarın ışığında uygulama yapılacaktır. Ve de
ğerli arkadaşım için bana bir not gönderdiler, 
Sayın Başkan izin verirseniz kürsüden inerek 
bunu takdim edeyim veya yazılı olarak cevap
landırayım. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplandırırsınız efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlığa gönde
rilmiş yazılı sorular mevcut ise de, soru sahibi 
arkadaşlarımız Genel Kurulda hazır bulunmu
yorlar. Bu sebeple, diğer soru önergesi içerisin
de bu soruları Sayın Bakandan sorabilirler. 
Onun için bunları işleme koymuyorum efen
dim. 

Başkaca soru soracak arkadaşımızın mevcut 
bulunmadığını müşahede ediyorum. Sayın Ba
kan, teşekkür ederim, buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Teşekkür ederim, saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, son söz sizin efen
dim, buyurun. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Gecenin bu geç 
vaktinde 10 dakikalık vaktimi dahi istimal et
meden kısaca bir hususa, bir konuya değinmek 
suretiyle kürsüden ineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar 
hastanesinde full - time alışan doktorların bir 
ızdırabmı dile getirmek için söz almış bulunu
yorum. 

Sosyal Sig'ortaların full - time çalışan hasta
nelerinde sabahtan akşam 17.00 ye kadar dok
torlar çalışırlar. Bir doktorun 60 - 100 arasında 
hastaya bakmakta olduğunu bizzat müşahade 
ettim. 

— 22p 
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Muhterem arkadaşlarım, bir doktorun bir 
günde, mesai saatinde 100 hastayı muayene et
mesinin iki sakıncası vardır. Birincisi, zaman 
müsait olmadığı için, tam manasıyla hastalığı 
teşhis edebilmek için hastayı muayene etme 
imkânından mahrum kalır. Bunun için hasta 
evvela manen tatmin olmaz. Çünkü kısa bir sü
re içerisinde yapılan muayenenin kendisine bir 
fayda sağlamayacağına inanır. 

ikincisi, bir doktorun böyle bir hastayı mu
ayenesi neticesinde salim bir sonuca varamaya
cağı mutlaktır. Hastalığı teşhis edemediği için 
lâzım gelen ilâcı da verme imkânından mah
rumdur. 

Burada yine iki kısım üzerinde durmak 
lâzım geliyor. Birincisi, hastalığı tam teşhis 
edemediği için «belki şu hastalık da var» de
mek suretiyle ikinci bir ilâcı vermek mecburi
yetinde kalacaktır. Burada yine iki durum do
ğuyor. Birisi hastaya verilen fazla ilâcın zara
rı, ikincisi Sosyal Sigortalara fazla ilâç veril
mek suretiyle bir yük tahmil edilmesidir. 

Şimdi, bu hasta bakımından da üzüntü ve
rici bir haldir. Doktor bakımından da günde 
haddini aşan, gücünü aşan bir mesai sarfetme 
imkânı doğuyor. 

Başka bir husus, bu hastanelerde çalışan dok
torların maiddî olanaklarının bozukluğudur. 
Şimdi sayın Başkan, gördüğüm durum şu oldu. 
Orada çalışan doktorların bir günlük mesaile
rine karşılık aldığı para ile, orada mütehas
sıs bulunmadığı için dışarıdan mukaveleli ola
rak getirilen doktorun aldığı para arasında 
hiç bir fark görmedim. Mukaveleli olarak gelen 
doktor günde 2 saat uğruyor, hastaneye. Has
tanenin bu servise ait mütehassısı bulunmadığı 
için mukaveleli tutmaya mecbur kalıyor. Al
mış olduğu 3 000 liraya karşılık, diğer hasta
nenin malı olan doktorların bir gününü hasret
mesine rağmen, bunun karşılığında aynı dere
cede para almadığı ortada. 

Meşhur Personel Kanunu çıkmadan evvel al
dıkları para ile şimdiki para arasında muazzam 
fark var. Bunun sebebi, tazminat ile maaşın bir
leştirilmesi suretiyle matrahın artması ve böy
lece bundan daha çok vergi kesilmesidir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, evvela bir 
noktayı tespit etmekte fayida vardır. Durum 

şu, adalet kıyası nefstir. Hepimiz birer nefse 
sahibiz, hepimiz maddî olanaksızlıklar mevzuu 
bahis olduğu zaman karşısında derhal dikeli-
liyoruz. Şimdi, doktorda bir insan. Tasavvur 
buyurunuz ki, bir doktor bir hastayı muayyene 
ettiği zaman Ankara gibi bir yerde 50 lira alır, 
hasta başına. Ama adam 100 hastayı muayene 
etmek suretiyle bir gün mesai verir. Bir mesai 
günü içerisinde 100 hastayı muayene eder. On
dan sonra Personel Kanununun çıkmasından 
evvel almış olduğu maaşla şimdiki maaşı ara
sındaki bir farkın bulunmasını dahi çok görür 
bir halde bulunuruz. Bu çok tatsız ve tuzsuz bir 
hadisedir. 

Burada bir nokta var. Şimdi, full - time ça
lışan doktor sabahleyin başlıyor, akşam 17,00 
ye kadar çalışıyor. Bundan sonra kalkıyor evi
ne gidiyor. 

Arkadaşlar, hepimizin başından gelip geçen 
hadiselerdir. Adam doktordur, komşusu gece 
kapıyı çalar, evinde hasta bulunduğunu beyan 
eder, muayene etmesini ister. Bu, avukattır, 
mühendistir, lalettayin bir meslektendir. Farz-
edelimki bir bakkaldır, manavdır. Bir bakkal, 
bir manav bir avukat bir işi görürken onun 
karşılığını almadan iş yapmaz. 

Ama siz full - time çalışan bir doktoru gö
türüp hastayı muayene ettirdiğiniz takdirde pa
ra verseniz dahi alma imkânından mahrumdur. 
Çünkü kanun yasaklamıştır, kısıtlamıştır hak
kını. Kendisi, «ben full - time çalışıyorum, bu 
bakımdan dışarıda hastaya bakamıyorum» de
diği zaman da, «bu doktor değil bir kasaptır» 
diye karşınıza çıkar. Bu tatsızlıklar içerisinde 
bu arkadaşlarımızın derdine bir çare bulunsun. 
Sayın çalışkan Çalışma Bakanımızın, aktarmış 
olduğum, - aktarmamış olsak dahi kendisinin 
bildiğine kaani olduğum - bu konuya el ataca
ğına inanıyordum, ama bizzat Sosyal Sigortala
rın Samanpazanndaki bir polikliniğine, seçim 
bölgemden gelen bir hastanın götürülmesinde 
gördüğüm hali ahvali şurada dile getirmek 
mecburiyetinde kaldım. 

Bu bakımdan gecenin bu geç saatinde siz
leri daha fazla rahatsız etmemek için, burada 
s'özlerimi kesiyorum. 

Bütçenin milletimize, memleketimize, ba
kanlık erkânına hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyorum. 
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Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş

melerin yeterliğinin oya konulmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki mü

zakerelerin yeterliğini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
îhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum, efendim. 

C — ÇALIŞMA BAKANLIĞI : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR T 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 32 398 945 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 005 511 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

14.000 208 751 

15.000 

16.000 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 8 608 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler . 100 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2)" YATIRIM HARCAMALARI 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 2 235 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 2 415 420 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 33 129 172 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığının 1972 yılı Bütçesi Mec
lisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin memleketimize, sevgili işçilerimize 
ve bütçeyi uygulayacak Çalışma Bakanlığı sa
yın teşkilâtına hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yarınki gündemi
mizde bütçe programına ilâveten aktarma ka
nunlarının da mevcut bulunduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

25 Ocak 1972 Cuma günü saat 9,00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati 23,00 

» • © « Ü 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
48 nci Birleşim 

24 . 2. 1972 Perşembe 

Saat : 9,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna aaır uumhurıyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Mecüsı 1/555; Cumhuriyet Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi S. Sayısı : 476; 'Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi: 
14.2.1972) 

X 2. — Ege Üniversitesi 1972 yüı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (Millet Meclisi S. Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 17) (Dağıtma tari
hi : 14.2.1972) 

X 3. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna, dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı: 483; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1972) 

X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 
1/13) (Millet Meclisi S. Sayısı 485; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 6. — iktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair "Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 26) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S. Sayısı 487; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 21) (Dağıt
ma tarihi 14 . 2 . 1972) 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
18) (Dağıtnia tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 ! yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke 
releri. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena 
tosu 1/24) (Millet Meclisi S. Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 23) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) 

(X) Açık oya ]sunulacak işleri gösterir. 



II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLEŞR 
X I . — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

X 2, — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 'Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
16) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/557, Cumhuriyet Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Sena
tosu 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 479; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 15) (Dağıtma ta
rihi 1 4 . 2 .1972) 

X 5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Se
natosu 1/26) (Millet Meclisi S. Sayısı : 489; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 6. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Se
natosu 1/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 488; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 7. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet Senatosu 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 13) (Da-
ğltma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 3 /*f O 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 / O 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi : 1/557; Cumhuriyet Senatosu : 1/15) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 14) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 187 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24 . 1 .1972 gün ve 1/557 -180 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet ISenafcosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1972 tarilhli 31 nci Birleşiminde aynen kaibul 

olunan (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçesi ilişik olarak gönde
rilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : 108 

Kabuil : 108 

Türkiye Büyük Mület MecUsi 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1972 

Esas No. : 1/557, C. S. 1/15 
No. : 162 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1972 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve 
Bütçe - Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe - Karma Komisyonu Başkanı 

Baltadır MiîletvefeiM 
Cihat Bilgehan 

»>•-<« 





Dönem : 3 / O A 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 Ö U 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/559; C. Senatosu : 1/17) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 16) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 188 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgıi : 19 . 1 . 1972 gün ve 1/559-176 sayılı yasınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1972 tarihli 32 nci /Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi (140) 

Kabul : 140 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1972 
Esas No. : 1/559, C. S. 1/17 

No. : 164 

Millet Meclisi Başkajılığma 

Cumhuriyet Seaıaltasu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1972 tarihli 32 ııei 'Bdırleşdımıinde aynen kabul olu-
auan (Devlet Üretme ÇiMıikleıli Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe - Kar
ma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
Bütçe - Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekilli 
Cihat BilgeTıan 




