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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Kırkbirinci Birleşim 

8 . 2 . 1964 Cumartesi 

» 

tçindeküep 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 796 
2. — Gelen kâğıtlar 796 
3. — Demeçler ve söylevler 797 
1. — İstanbul Üyesi Bere Turan; Beden 

Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin mü
zakeresi sırasında, inşasından bir müddet 
sonra yıkılan Ankara Spor Sarayı hakkın
da sorulan bir soruya Bakan tarafından 
verilen cevabın basına yanlış intikal etti
ğini beyan ve durumu tavzih eden demeci 797: 

708 
2. — İstanbul Üyesi Rif at öztürkçine; 

bir evvelki birleşimde Başkanın tarafsız 
hareket etmediğine dair demeci ve buna 
Başkanvekili /Sırrı Atalay'ın cevabı 798:799 

3. — Aydın Üyesi Fikret Turhangil; 
içtüzüğe göre Geçen Tutanak hakkında 
konuşabileceğini ve Başkanvekilinin şimdi
ki konuşmasının usule uygun olmadığına 
dair demeci 799:800 

4. — Tokat Üyesi Zihni Bctil, Tarım 

Sayfa 
Bakanlığı bütçesinin müzakeresinin sonun
da konuşan Adalet Partisi Sözcüsünün ko-
ımşmalariinı yeren demeci 800:801 

4. — Görüştülen işler 801,844,877 
1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/578; C. Senatosu 1/379) (S. Sa
yısı : 33'6) 801:820,844,877 

A) Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 821:841 
B) Çalışma Bakanlığı Bütçesi 844:876 
C) Sanayi Bakanlığı Bütçesi 877:914 
2. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 

Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (1/591) (S. Sayısı : 349) 842:843,920: 

922 
3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 

yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (1/592) (S. Sayısı: 
350) 914:916 

5. — Düzeltiler 917:919 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçe
leri görüşülmeye başlandı. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Oturum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hu

dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçe
leri kabul edildi. 

içişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye baş
landı. 

Saat 19,30 da toplanılmak üzere oturuma 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Sırrı Atalay Macit Zeren 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

Üçüncü Oturum 

İçişleri Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 

Tarım Bakanlığı ile Devlet Üretme Çiftlik
leri, Orman ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
müdürlükleri bütçeleri kabul edildi. 

8 Şubat 1964 Cumartesi günü saat 10,30 da 
toplanılmak üzere, aynı gün saat 4,05 te Bir
leşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Hazım Dağh 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zeren 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi 

Gürcan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmemesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
3/740, C. Senatosu 1/382) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

2. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilm'esine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 1/383) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

3. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 3/483, C. Senatosu 1/384) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

4. — Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezası
nın yarine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 3/745, C. Senatosu 1/385) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

5. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 8/671, C. Senatosu 1/386) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

6. — Hasan Şentürk hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 3/641, C. Senatosu 1/387) (Anayasa va Ada
let Komisyonuna) 

7. — Kerim Özkan ve Hasan Güney (Günay) 
haklarındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 3/568, C. Senatosu 
1/388) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

8. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/505, C. Senatosu 1/389) (Millî Savunma, 
Malî ve İktisadi İşler, Bütçe ve Plân Komis
yonlarına) 



B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma Saati : 10.40 

BAŞKAN — Baskanvekili İhsan Hamit Tiğrel 
KÂTİPLER ı— Nevzat Sengel (Cumhurbaf kamnca seçilen üye), SAKIP ÖNAL (Adana) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 41 nci 
Birleşimini acıyanım. Zaptı sabık hakkında ar-

1. — İstanbul Üyesi Berç Turan; Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakeresi 
nr asında, inşasından bir müddet sonra yıkılan 
Ankara Spor Sarayı hakkında sorulan bir soruya 
Bakan tarafından verilen cevabın basma yanlış 
intikal ettiğini beyan ve durumu tavzih eden 
de meçi. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Berç Turan. 
BERÇ TURAN (istanbul) — Sayın Başkan,. 

sayın arkadaşlarım; Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesinin müzakeresi sırasında Sayın 
jJevlet Bakanı Malik Yolaç'a Sayın Erzurum 
Senatörü Nihat Pasinli'nin, inşa edildikten bir 
müddet sonra yıkılan Ankara Spor Sarayı hak
kındaki vâki bir sualine cevabı sırasında, aynen 
zabıtlardan okuyorum : 

«inşaatın ihalesi yapılmıştır. Veziroğlu fir
masına yapılmış ve maalesef iyi bir müteahhit 
değildir, efendim. 7 milyon civarında ihale 
edilmiştir. Bu ihalede zannedersem, Sayın Se
natör Bere Turan'mda müdahalesi olmuştur ve 
onun müdahalesiyle bu ihale yapılmıştır. Ha
tırladığım bu kadar. Yalnız müteahhitten ka
tiyen memnun değiliz, işini çok dağıtmış, çok 
açılmış, (Kim müdahale etmiş sesleri) Sena
tör Berç Turan'm müdahalesi değil, tavsiyesi 
efendim. Bildiğim o kadar. Yalnız memnun 
değiliz.» 

Sayın Senatör Mehmet Ilkuçan soruyor; 
«yanlış anlamadımsa bir senatörün ismi geçti. 
Şimdi ve ihaleye tavassut ettiğinden bahsedildi. 
Tavsiyede bulunduğundan bahsettiniz. Ama 
Anayasamızda bir senatörün icra faaliyetine 
raslanmamaktadır. Eğer hakikaten tavsiye ve-

kadaşlar söz istemişlerdir. Sıra ile BÖZ veriyo
rum. 

ya müdahale olmuşsa bu tavsiye ve müdahaleyi 
kabul edenler hakkında bir tahkikat yapılmış 
mıdır? (Bravo sesleri) Bunu öğrenmek istiyo
rum.» 

Bakan cevaben «Efendim durum şu; bunun 
bir politika mevzuu yapılmasına ben şahsan üzü
lüyorum. Ancak durum şu; Spor Toto Kanu
nuna göre bizim ihale Kanununa tabi tutulma-
madığımız ortada. Beden Terbiyesi olarak bu
nun muayyen bir firmaya verilmesi düşünülür
ken, haklı olarak Berç, Turan Bey bunun mü
nakaşa suretiyle yapılmasını teklif etmiştir. Mü
dahale bundan ibarettir. Haklı bir müdahale
dir. Ancak münakaşa neticesinde maalesef 
Kadri Veziroğlu üzerinde kalmıştır.» 

Bu yanlış anlamın Milliyet ve diğer gazete
lerdeki aksini de bir dakikanızı almak suretiyle 
okuyacağım. 

«Devlet Bakanı Malik Yolaç 1957 yılında in
şa edilip yıkılan Spor salonunun yeniden inşaası 
için yapılan ihalenin ilgili firmaya istanbul 
A. P. Senatörü Berç Turan'm tavsiyesiyle verildi
ğini açıklamıştır. Bu firma ihaleyi, diğer fir
malardan çok farklı olarak kırmış ve Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Artırma, Eksiltme Ka
nununa tâbi olmadığı halde, ihaleyi Senatör 
Berç Turan'm tavsiye ettiği firmaya vermiş
tir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu yanlış, suite-
feMıümü yüksek huzurunuzda izabe zımnında 
söz aldım, özür dilerim. Rencide olmuş durum
dayım. Arz ediyorum; 

Yıkılan Ankara Spor Sarayının yeniden in
şaası işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 
bu iş, en münasip, projenin tanzimi ve bu pro-

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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jeye göre teklif vermek suretiyle proje müsa
bakası ve ihale muamelelerini tevhideden bir 
metotla, teklif alma suretiyle ihaleye çıkarıl
mış. Bu işe, şimdi hatırlıyamıyorum, sonradan 
muttali olduğuma «üre (!)) firma iştirak etmiş. An
cak ayrı ayrı teklif edilen projelerin bilhassa fi
yat mukayesesi kıstasları ayrı ayrı projeler ve 
malzeme cinsine uygulanmış bulunması hase
biyle salim bir neticeye varılmıyacağı göz önün
de bulundurulmadan, bâzı firmaların idare ile 
anlaştıklarını, Devlet aleyhine en az 2 milyon
luk bir zarar pahasına bir firma lehine ihaleyi 
intacettirecekleri huh usunda, meslektaşlarım 
tarafından vâki bir ihbar üzerine, zamanın Dev
let Bakam Sayın Necini Öktcnı'in de müsaade
sini almak suretiyle Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü inşaat dairesinde mevzuu tetkik ettim. 
Tecrübelerim ve meslekî bilgime göre, ne ya
pılması gerektiğini tesbit ve yapılması iste
nen inşaatın ihale tarzının Devlet ve bütçe aley
hine bir netice tevlidedeceğini ve firmaya da 
haksız bir iktisap temin edeceği kanaatine var
dım. Durumu yazı ile Sayın Bakana bildirdim. 
İhalenin, proje müsabakasından ayrı yapıl
masını ve satmalınaeak proje üzerinde yeniden 
her hangi bir usulle işin eksiltmeye çıkarılması
nın, usul ve teamüle uygun olduğunu arz ettim. 
Bakan teşekkür etti ve işi usule göve, şimdi 
muttali olduğuma göve, serbest rekabete arz et
miş. Ben ondan sonraki muamelelerden haber
dar değilim. 

Şunu da Yüksek Heyetinize arz etmek iste
rim ki, uzak ve yakından Veziroğlu firmasiyle 
malî ve iş münasebetim ne olmuş, ne de vardır. 
Bu firmanın kurucusu Kadri Veziroğlu f> sene 
evvel vefat etmiştir. Teknik üniversiteden sı
nıf farkiyle arkadaşım olmuştur. 

Muhterem senatörler bu ve buna benziyen mil
let ve memleketimize zarar irâs edebileceğini 
gördüğüm ve işittiğim her nevi davranış ve ha
reketi teşrii vazifem dolayısiyle murakabe ve 
ikaz etmek vazifemiz meyanındadır. Bu gibi 
ahvalde hiç tereddüt etmeden vizafemi ifa ede
ceğimi yüksek huzurlarınıza arz ederim efen
dim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yolaç'm beyanatı basına 
yanlış aksetmiştir. Tavzih edilmiş bulunuyor. 
Ittılaınıza arz edilmiştir. 
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2. —• İstanbul l ıje.si liifat Öztürkçine; bir ev

velki birleşimde Başkanın tarafsız hareket etme
diğine dair demeci ve buna Başkan vekili Sırrı 
Alalay'ın cevabı 

BAŞKAN ----- Buyurun Öztürkçine, zaptı sa
bık hakkında. 

RİFAT ÖHTÜRKÇ'lMu (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını, dünkü Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin müzake
releri esnasında kiyasetin bitaraf hareket etme
diği hakkında konuşmak istiyorum. Butum da 
sebebi Anayasanın 94 iıcii maddesinin gayet 
açık ve âmir hükmü, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, Meclislerinin genel kurulların
da, Bakanlık ve daire bütçeleriyle, katma büt
çeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklar
lar» demektedir. Burada, «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri» dediğine ^ihv bir tahdit 
yoktur. Her ne kadar İçtüzükte (i kişi konuştuk
tan sonra bir tahdit mevcut ise de, bu olsa olsa 
ancak diğer kanunların müzakeresi sırasında 
olması lazımdır. Yine İçtüzükte altı kişi denil
diğine ^öre\ dün grupları adına Celâl Brtuğ, 
Abdülkerim Saraçoğlu, Turhan Kapaiılı, Neşet 
Çetintaş ve Hancıoğlu konuşmuşlardır, Tekrar 
Celâl Brtuğ Bey çıkmış, fakat Celâl Brtuğ Bey 
çıktığı zamanda Yüce Senatoya bir önerge ve
rilmiş, gruplar adına yapılan konuşmaların 10 
dakika olması istenmiştir. Bu önerge kabul 
edildikten sonra Celâl Brtıığ bir konuşma yap
mıştır. Hu durum karşısında, dört kişi konuş
muş, altı kişi konuşamamıştır. Muhalefet, fikri
yatını ancak bu bütçe müzakereleri anında or
taya koyma- imkânını bulabildiğine göi'C Baş
kanlık Divanı muhalefete bu imkânı vermemiş
tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın Öztürkçine'nin teııkidle-
rine tarafımdan cevap verilmesi mümkündür. 
Fakat Başkanlık bitaraf hareket etmemiştir 
ithamı altında bulunan ve şimdi söz istiyen Sa
yın: Sırrı. Afaîay'a söz veriyorum. 

BAŞKANYFKİLİ SIRRI ATALAY (Kars) 
-•- Sayın öztürkçine, dünkü birleşimde Başkan
lığın tarafsız hareket etmediğini ifade ettiler.. 
Tarafsızlık nedir? Ye ne değildir? Birleşimleri 
idare eden Başkanların tarafsızlığının ne şekil
de olduğunu Yüksek Heyetinizin dikkatli has
sasiyeti (»nünde geçmektedir. Bu sebeple Baş-
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ö Senatosu B : 4: 
kanlık taraftarlık içerisinde midir? Yoksa mut- j 
lak bir tarafsızlık içinde midir? Ve bunun im
tihanını her şekilde vermiştir. Bu, Yüksek Fi e- ] 
yetinizin takdirine bağlı bir şeydir. Üzerinde 
fazla durmuyorum. Ancak, dünkü birleşimde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üze
rinde gruplar söz almış idi. Ye grupları adına 
konuşan arkadaşlardan sonra G sayın üyenin 
konuşması gerekildi. Sayın öztürkçine der ki, 
6 sayın üye konuşmamıştır. Bir de yine der ki; 
bütçe müzakerelerinde 6 kişinin konuşup ko
nuşmaması, bahis mevzuu değil çünkü 9-1 ueii 
maddeye göre, ancak, bu kanunlar hakkında
dır. Anayasanın 94 neü maddesi bilâkis takyidi 
hükümler getirmektedir. En geç K) gün içinde 
görüşülür. Karma Bütçe Komisyonundan Cum
huriyet Senatosuna verildiği müddet de dâhil 
olmak üzere, Karma Bütçe Komisyonundan bize 
verilip, bizim görüşme ve iade müddetimiz içe- ı 
risinde yani bütün bütçeleri 10 gün içinde çıkar
mamız mecburiyeti olmasına rağmen, İlenim tek-
lifimdir, iki günün sayılmaması, için yürürlük- j 
t e bulunan İçtüzüğe hüküm konulmuştur. Böy
lelikle iki gün kazanmış bulunuyoruz. Bütün 
bunlara rağmen, 10 günlük bir müddet içinde 
görüşülme yapılacağı aşikâr ve Anayasa hük
münde bulunduğuna göre takyit hükümleri var
dır. Ye çıkarmak mecburiyetindedir. Bu sebeple 
İçtüzüğün 5G ncı maddesindeki; konunun le
hinde, aleyhinde ve üzerinde ikişer üye konuş
tuktan sonra yeterlik önergesi verildiği takdir
de Başkanlık buna uymak mecburiyetindedir. 
Anayasanın hükmü de buna uygundur. Bunun 
dışında bir düşünüşün doğru olmıyacağı aşikâr
dır. Şimdi, ne oldu? Sağlık Bakanlığı bütçesi
nin. müzakeresi sırasında grupları adına söz 
alan kişilerden sonra Sayın Celâl Erıığ, ifade 
ettim, biraz dikkat etseydi, Sayın Öztürkçine 
görecekti ki,Başkanlık ne derece hassastır. 

Dedim ki, Sayın Celâl Ertuğ, sırası olmadığı 
halde yazı ile kendisine sıralarını vermiş olan 
Sayın Sakıp Önal, Sayın Âdemoğlu, Sayın Zal-
oğlıı yerine söz istemekte ve üç arkadaşının ko
nuşmalarına tasarruf etmektedir. Binaenaleyh, 
eğer Sayın Ertuğ konuşmasa idi, üç sayın ü y e 
konuşacak ve yerlerini işgal edecekler idi. Ken
di grupunuz, mensubolduğunuz gruptan arka
daşlarınız, söz sıralarını bir arkadaşınıza verdi. 
Ye Başkanlık o kadar hassas davranmıştır ki, 
sırada bulunan üç kişi ayrı ayrı Celâl Ertuğ'un | 

— 79 
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j söz alması gerekir ve bu sıralar ancak yeri de

ğiştirilme zamanında kendisine söz verilmesi 
| iktiza eder ki, Başkanlık en ufak bir güçlük çı

karmamak üzere bunlara dahi riayet etmemiş, 
bilâkis bir tarafsızlık varsa muhalefet grupu 
lehine Başkanlık bunu yapmıştır. Sayın Celâl 
Ertuğ'a üç sayın üyenin sözünü vermiştir. 
Bilâkis başka grupların gelip, Sırrı Atalay mu
halefet grupu lehine hareket etti, demesi lâ-
zımgelirken, muhalefete mensup arkadaşımızın 
buraya gelip bunu söylemesi cidden dikkate de
ğer. Hürmetlerimle. 

FİKRET TURHANGIL (Aydın) — Usul ba
kımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

3. —• Aydın Üyesi Fikret Turhangil; İçtü
züğe göre geçen tutanak hakkında konuşulabile-

ı ceğini ve Başkanv ekilinin şimdiki konuşmasının 
us id e uygun olmadığına dair demeci 

FİKRET TITRHANOİL (Aydın) — Efen
dim, bütçe müzakerelerinin gec vakte kadar de
vam etmesi dolayısiyle, hakikaten Başkanlık 
Divanının görevinin güçlüğünü takdir ediyo
rum, ama şu anda dahi usul hükümleri içinde 
yapmadığı kanısındayım. Bütçe konuşması 
yapıyoruz. Bütçe konuşması arasına ancak 
zaptı sabık girer. Konuşan I^erç Turan zaptı 
sabık hakkında konuştu, diğer arkadaşımız Ri-
fat Öztürkçine zaptı sabık hakkında konuştu, 
Başkanvekili Sırrı Atalay ne hakkında korniş
ti!?.. Zaptı hal hakkında konuştu. Olmaz arka
daşlar. Sırrı Atalay bekliyecek, gelecek birle
şimde zaptı sabık hakkında söz isteyip ko
nuşacaktı. Gelecek birleşimde zaptı sabık 
hakkında konuşma hakkı vardır. Aksi hal
de bütçe müzakeresi içine girilemez. . Çok 
rica ediyoruz; bütçe konuşmaları gecenin 
saat 3 - 4 - 5 ine kadar devam ediyor. Baş
kanlık Divanı Usulî hükümleri dikkatle takibet-
melidir. Sırrı Atalay'a burada söz vermesi ye
rinde değildir. Çünkü, konuşmalar yalnız zaptı 
sabık hakkındadır. Zaptı hal hakkında söz ve
rilemez. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başkanlık Sayın TurhangiPin 
mütalâasına katiyen iştirak etmiyor. Bir arka
daşımız çıkacak, Başkanlık usulsüz hareket etti 
diyecek, ondan sonra diğer bir arkadaş da aynı 

I mütalâada bulunacak, sonra Başkanlık buna ee-

19 — 



O. Senatosu B : 41 8 2-1964 O : 1 
vap vermiyecek. Bu görülmemiştir. Hareket ye
rindedir. Bu da zaptı sabık hakkında Başkan
lığın hareketinin usulsüz olduğu hakkındaki 
bir iddiayı cevaplandırmaktan ibarettir. Buyu
run Sayın Betil, zaptı sabık hakkında. 

4. — Tokat Üyesi Zihni Betil, Tarım Bakan
lığı bütçesinin müzakeresinin sonunda konuşan 
Adalet Partisi Sözcüsünün konuşmalarını yeren 
demeci. 

ZÎHNl BETÎL (Tokat) — Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun Muhterem Başkanı, muhterem üye
leri, Yüce Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda 7 Şubat Cuma günü saat 24 e geldiği sı
rada başlıyan Tarım Bakanlığı, Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Mü
dürlüğü ve Devlet Meteoroloji Genel Müdür
lüğü bütçeleri görüşmeleri 8 Şubat Cumar
tesi günü saat 4 ü geçtiği sırada bitirildi ve 
oylandı. Görüşmeler bitirilip oylamalara geçil
dikten sonra Adalet Partisi Grupuna mensup 
muhterem bir senatör arkadaşım, Adalet Partisi 
Grupuna mensup bir arkadaşımın sırasını ala
rak yüksek huzurunuza geldi ve Tarım Bakan
lığı bütçesi görüşmelerinin hazin bir şekilde 
sona erdiğini, çünkü Muhterem Bakanın, muh
terem üyeler tarafından sorulan soruları karşı
lıksız bıraktığını, toprak reformundan bahsetti
ğini, önemi aşikâr olan bu konu üzerinde kar
şılıklı görüşlerin açıklanmasına imkân ve fır
sat verilmediğini söyledi. Ve toprak reformu 
hakkında birtakım mütalâalarda bulunarak 
kürsüden indi. Bu muhterem arkadaşımız, gö
rüşmelerde son sözün bir muhterem senatöre 
aidolduğu hakkındaki îçtüzük hükmünden fay
dalanarak konuştu. Ve Muhterem Başkanlık da 
bu suretle görüşmelerin sona ermiş olduğunu 
bildirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi Gru
puna mensup muhterem senatörün yukarda 
özetlediğim ifadesi ve ittihamı yüksek huzuru
nuzda cereyan eden görüşmelere uymadığı için, 
sırf olanın olduğu gibi ve gerçeklere tamamen 
uygun olarak gösterilmesine ve bilinmesine hiz
met etmek maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

1. Sözü edilen bütçeler üzerinde mensubu^ 
oldukları gruplar ve topluluklar adına söz is
temiş olan üyelerle kendi adına söz istemiş bu
lunan üyelerden cümlesi söz almış ve konuşmuş
lardır. Yani söz istemiş de alamamış ve görüşü

nü açıklıyamamış bulunan üye yoktur. Zira 
görüşmelerin yeterliği şeklinde bir karar alın
mamıştır. 

2. Adalet Partisi Grupu adına söz istiyen 
olmamıştır. Söz istiyen ve konuşan muhterem 
üyelerden Adalet Partisi Grupuna mensubolan-
ların cümlesi kendi adlarına konuşmuş ve ken
di görüşlerini açıklamışlardır. 

3. Muhterem Tarım Bakanı söze başlarken, 
muhterem Başkan, Yüce Heyetiniz tarafından 
alman bir karara göre, ancak 45 dakika konu
şabileceğini söylemiştir. Muhterem Tanın Ba
kanı kolundan saatini çıkarıp önüne koyarak 
konuşmasına başlamış yarım saatlik zaman geç
mesine rağmen yapmasını lüzumlu gördüğü 
izahlarla, vermeyi faydalı gördüğü bilgilerin bit
mediğini fark ederek bu noktaya işaret etmiş ve 
zamanın tahdidedilmesi karşısında izahatına ve 
bilgi vermeye devam etmeyip konuşan muhterem 
arkadaşların sorularına karşılık vereceğini söyle
miştir. Bunun üzerine muhterem üyelerden bir
çoğu, bu meyanda Adalet Partisi Grupuna men
sup Muhterem İskender Cenap Ege ve Muhterem 
Mehmet Ilkuçan bulundukları yerlerden, Muhte
rem Bakanın izahlarına ve bilgi vermeye devam 
etmesini, konuşan muhterem arkadaşların tesbit 
edilmiş bulunan sorularına bilâhara yazı ile kar
şılık vereceğinin daha uygun olacağını sÖlemiş-
lerdir. Bu arzu ve temayül Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun tasvibine mazhar olmuş ve Muhte
rem Bakan da izahlarını ve vermek istediği bilgi
leri tamamlıyarak kürsüden inmiştir. Görülüyor 
ki Muhterem Bakan muhterem üyelerin soruları
na karşılık vermeyi ihmal etmiş, veya karşılık 
vermekten kaçınmış değildir. 

4. Toprak reformuna gelince gerçekten önem
li olan bu konunun Tarım Bakanlığı ile de yakın
dan ilgisi olduğu aşikârdır. Muhterem Tarım Ba
kanı bu konuya bu sebeple temas etmiş ve Hükü
metin bu konu üzerindeki görüşünü sadece özet 
diyebileceğimiz bir şekilde tekrarlamıştır. Muh
terem arkadaşlarım toprak reformu sadece üçün
cü Karma Hükümet programında değil aynı za
manda birinci ve ikinci Karma Hükümet prog
ramlarında da yer almış fakat gerçekleştirilme
sine o hükümetler tarafından gerçekleştirilmesi
ne, fırsat ve imkân bulunamamıştı 

BAŞKAN — Sayın Betil... 
(Zaptı sabık hakkında böyle konuşulmaz ki... 

Sesleri) 

— 800 



C Senatosu B : 41 
ZİHNİ BETÎL (Devamla) — Müsaade buyu

run efendim, görüyorsunuz, vazifemi ifa etmek 
için söz söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Betil, siz zaptı sabık hak
kında söz istediniz. Bu konuşmanız ise zaptı sa
bıkla ilgili değildir. Bu konuşma, Ziraat Bakanı
nın konuşmasının bir müdafaasından başka bir 
şey olmuyor, rica ederim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Toprak reformu 
hakkında tek bir kelime söylemedim. İlk defa ele 
almıyormuş gibi burada izah edildi. İlk defa ele 
alınmadığı noktasına temas ediyorum. 3 ncü Kar
ma Hükümet, bu konuyu programına, mutlaka 
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ve süratle gerçekleştirmek azim ve karariyle al
mış bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlar, Tarım Ba
kanı konuşmasında toprak reformunu realize ede
cek tedbirleri saymadı. Sadece ve sadece toprak 
reformunun lüzum ve zaruretini... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiyetin
deyim, Sayın Betil. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa grup sözcüle
rinin söz alırken, söz aldıkları mevzu dışına çık
mamalarını bilhassa rica ediyorum. Grup Baş
kanları bunu yaparlarsa, diğer arkadaşlar daha 
ileri gider. Bu söz de zaittir. Haklı dâvanızı hak
sız çıkarıyorsunuz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M, Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) (1) 

A) ULAŞTİRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Efendim, Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. Ulaştırma Ba
kanlığı ile Devlet Hava Meydanları bütçesinin bir 
arada görüşülmesi istenmektedir. Bir arada görü
şülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatırlatmak için arz ediyorum. Grupları adı
na konuşma dünkü kararla 30 dakikaya indiril
miştir. Toplulukları adına konuşma 20 dakika, 
üyelerin konuşması 10 dakika Bakanların konuş
ması suallere verilecek cevaplar da dâhil olmak 
üzere 45 dakikadır. Bu şekilde alınmış olan kara
rı hatırlatırım. Arkadaşların ve Bakanın ona gö
re sözlerini ayarlamalarını rica ediyorum. 

ıÇünkü dün suallere cevap vermek için Yük
sek Heyetinizin kararını alam Sayın Ataılay'dır. 
(Bir 'arkadaşımız çııktı usulsüz hareket edildiği 
şeklinde tenkidedildi. Şu halde ben 4& dakika 
doldu mu, - madem ki karar alınmıştır - Balka
nın sözünün bittiğini kendisine bildirmekle mü
kellef bulunmaktayım. 

/Efendim, şimdi söz alanların isimlerini oku
yorum : Muammer Übuz (C. H. P. Grupu adı-

(1) 336 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1964 ta
rihli 34 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

na), Fikret Turhanigil (A. P. Grupu adına), 
Azmi Erdoğan (Y. T. P. adına), Rıfat Etker 
(«Millet Partisi topluluğu adına), öel'al Tevfik 
Karasapan (C K. M. P. topluluğu .adına). 

Bumun dışında şahısları- adıma şahsan konuş
mak üzere âöz alanlar: Tevfik İnci, Hilmi Ornat, 
Rıfat özdeş, İskender Cenap Ege, Cahit Ortaç, 
Yusuf Demirdağ, ıSami Küçük, încioğlu, Enis 
Kansu ve bermutat son olarak Akif Eyidoğan. 

C. H. P. 'Sözcüsü daha evvel1 söz istemiş ol
masına rağmen, muhalefete daha evvel söz ve
riyorum. 

FİKRET TÜRHANGİL (Aydın) — Ben, 
C. H. P. nin daha evvel almış olduğu söze mu
vafakat ediyorum. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi adıma Sa
yın Azmi Erdoğan. 

Y. T. P. GRUPU ADINA AZMİ ERDOĞAN 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı; 

Y. T. P. Senato grupu adına 11904 yılı Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesi hakkında görüşlerimizi 
arz edeceğiz. 

Cemiyet hayatının <en zaruri hizimetlerinden 
biri olan ulaştırma bünyesinde, hizmetin vasati 
kolaylığı, isürati ve ucuzluğu tahakkuku nisbe-
tinde toplumun medeniyet seviyesi ölçülebiılmıek-
tedir. Hemen diyebiliriz ki, bu hizmet yurdun 
en ücra köşelerime götürüldüğü temas imkân
larının sağlandığı takdirde yurdun yer altı ve 
yer üstü hazinelerinden istifade imkânı doğa-
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bilmekte ve ferdin emeğini mahsulü değerlen
dirilerek sür'aıtli kalkınma ancak bu suretle 
realize edilebilmektedir. Aksi takdirde ferdler 
birbirlerinin ahvalinden habersiz geri kalmış bir 
toplum olmakdan kurtulamazlar. Memleket şü
mul ve hattâ memleket dışı fonksiyonu olan 
Ulaştırma Bakanlığının birbirlerinin tamamla
yıcı parçaları durumundaki hizmetleri meselâ 
(kara, su ve hava ulaştırmaları) başarı ile ifa 
.edebilmesi için ehemmiyetlerine uygun olarak 
gayet esaslı bir koordine İçinde bulunmaları 
şarttır. 

IBu itibarla; kanaatimizce; Ulaştırmadaki 
politika hizmeti, amacı bünyesindeki hizmet 
grupları arasında tamamlayıcı bir 'çalışma ve 
hizmet imkânlarının temini olmalıdır. Binaena
leyh Ulaştırmanın bu gayeye ulaşmada başarılı 
olabilmesi için; 

1. İnsan gücü bilgisi, yani kalifiye persone
le sahip olması, 

2. Vasıta kudreti, elinde bulunan vasıtanın 
mebzulen bulünması, 

3. Lüzumlu mali takati elde etmesi şart
tır. 

Yi Hardan beri bütçe tenkıdlerinde, Ulaştırma 
Bakanlığında gerek kuruluş tarzı ve gerekse 
kalifiye personel adedi bakımından kendilerine 
mevdu hizmetleri görebilmek veya yürütebilmek 
bir kabiliyet ve vüsatte olmadığı neticesine va
rılmıştır. Bunun çaresi olarak yeniden ve çok 
esaslı bir şekilde bir an evvel parti olarak şu 
kanaatteyiz ki, Teşkilât Kanununun yeniden ge
tirilmesi lâzımdır. (Maalesef bu sene de bu ka
nundan bahsedil memektedir. Binaenaleyh ha
sıl olan bu gecikme Ulaştırmadaki personel po
litikasının istikrarsız durum personelin bilgili 
ve gücünden gereği «gibi istifadeyi mümkün kı
lamamaktadır. 

Ulaştırma bünyesinde; yer alan D. D. Y., 
P. T. T., T. Tl. Y., Denizcilik Bankası, Hava 
meydanları İşletmesi Umunı Müdürlüğü ile De
niz nakliyat A. O. nın personel kadrolarının çok
luğu bugün de tıenkid mevzuu olmaktadır. 

Bu hal hem cari masraflarını artırmakta ve 
hem de muazzam zarar tevlit etmektedir. 

Meselâ : Bakanlığın bünyesinde bulunan D. 
D. Y. nın 1%4 işletme masrafları bir milyarın 
çok üstünde ve bunun % 62 si (aşağı - yukarı 
'600 - 650 milyon) personel masrafı olarak sarfe-
dil m ektedir. 
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Diğer işletmelerde de durum aşağı - yukarı 

aynı seviyededir. 
Kısacası hemen kaydedelim ki Bakanlığa 

bağlı bütün kuruluşlarda personel fazlalığı 
-açıkça müşahede edilmektedir. 

Bundan başka gevck yatırımlar dolayısiy-
le ve gerek modern hizmet anlayışı saikı ile 
yapılan harcamalar yüzünden ve daha birçok 
çeşitli sebeplerden dolayı zararları tevali eden 
Bakanlık bünyesindeki kuruluşların personel 
fazlalığı yüzünden de bu zararlarların çoğal
ması neticesi olarak insan gücü ve bilgisinin 
icap ettirdiği sosyal hizmetleri yapabilmesi için 
gerekli tedbirlerin süratle alınmasını temenni 
etmekteyiz. 

Muhterem 'arkadaşlar, 
Ulaştırmamın ikinci ana temel unsuru, vası

ta korunmasıdır. Takribi rakamlardır, D. D. Y. 
de bugün löOO km. İlk kısmın yeni baştan el
den geçirilmesi lâzım geldiği ifade edilmekte 
ve bunun için de Milyarlar lâzım okluğu tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Her yıl zarar eden bu 
işletmenin buna çare bulması imkânsızdır. Bu
nu hepimiz kabul ederiz. Binaenaleyh Devletin 

bir an evvel buna el atması artık bir zaruret ol
muştur. 

Meselâ bâzı hatlarda elektrifikasyon ve bâ
zılarında dizelizasyona gidilmesi ile mütehas
sısların ifadelerine göre ve 2/3 nisbetinde bir 
tasarruf sağlamak imkân dahilindedir. Binaena
leyh Bakanlığın bir an evvel bu yola gitmesini 
şiddetle temenni etmekteyiz. Ancak şu noktaya 
ehemmiyetle dikkati çekmek isteriz. Bu yola 
gidilirken 33 lokomotif hâdisesinin bir ibret 
levhası gibi gözönünde bulundurulmalı ve en 
uzak bir ihtimal dahi hesaba katılmalıdır. Zira 
Bakanlık artık çalışma tablosuna ikinci bir acı 
hatıratı geçirmeni elidir. 

P. T. T. bünyesinde iktisadi olmadığından 
bahisle bâzı şubelerinin kapatılması yoluna gir
miş olduğu söylenmektedir. Halbuki P. T. T. nin 
ne derece önemli bir âmme hizmetini gördüğü
nü izanını lüzumsuz görmekteyiz. 

Bundan başka telefonlar ve işleyiş tarzı 
muazzam bir derdolarak karşımızdadır. 200 kü
sur bin vatandaşın telefon beklemesi ne kalkın
ma ve ne de modern zihniyetle asla kabili telif 
değildir. Bakanlık süratle buna bir çare bul
malıdır.. 
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Denizcilik Bankasının elinde bulunan va

sıtaların kifayetsizliği aşikâr bir vaziyette
dir. Bu halin sermaye yokluğundan ileri gel
diğini kabul etmekle beraber bu bankanın iş
gal mevzuu ile uzak yakın ilgisi bulunmadığı 
bâzı mevzıılarla meşgul olması garip görül
mektedir. (Meselâ gimaya iştirak etmesi gibi) 
Şu halde bankanın belli bir prensiple- çalışma
dığı anlaşılmaktadır. 

Halbuki Denizcilik Bankasının iç ve dış 
seferlerle sağladığı döviz ve turizm davasın
daki önemli rolü ile memleket kalkınmasında 
çok büyük hizmet ifa edecek durumdadır. 

Bu itibarla bankanın süratle rasyonel bir 
çalışma sistemine girmesini ve bunun çare ve 
tedbirlerini biran evvel bulup gerçekleştirmesi
ni Sayın Bakandan beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Ulaştırmanın üçüncü ana temeli lüzumlu 

malî takattir. Esefle kaydedelim ki bakanlık 
bünyesine dâhil kuruluşların hiçbirinin iste
nilen malî takatte olmadığını üzüntü ile müşa-
hade etmekteyiz. DDY, Denizcilik Banka
sı, Havayolları, PTT daima zarar içinde-. 
dirler. Kurtulması çarelerini ücret zamanında 
görmek kanaatimizce yanlıştır. Ye katiyen iltifat 
edilmemelidir. Bu işletmeler evvelemirde müşteri
ye, öyle bir müşteri ki, vatandaş olması hasabiyle 
âmme hizmeti vasfında olan bu faaliyeti gö
rürken kendisinin bir tüccar durumunda ol
duğunu da unutmamalıdır. Zamandan ve per
sonelden tasarruf için süratle fazla miktarda 
nakliyat için de ücret tarifelerini dikkatli ve 
intizamlı ve hüsnü muamelesini temin etmekle 
Ibüyük gelir temin edeceğini ve bu suretle im
kân dâhilinde zarardan masun kalacaklarına 
kaanii bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Mâruzâtımızı hülâsa edip sözlerimizi biti

receğiz :. 
Bugün Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, 

T. C. D.D.Y. Genel Müdürlüğü, P. T. T. 
(lenel Müdürlüğü, Denizcilik Bankası T. A. O. 
Deniz nakliyatı T. A. O., T. H. Y. ile katma 
bütçeli Devlet Hava Meydanları (Jenel Müdür
lükleri ile hizmet görmektedirler. 

Medeni ve sosyal hayatımızdaki Bakanlığın 
hizmetlerinin taşıdığı değer her yöniyle muaz
zam önem taşımaktadır. (lünlük hayatımızın 
seyrini temin etmektedir. Ekonomimize hare-
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ket vermekte inkişaf katmaktadır. Süratle ge
lişen medeni dünyanın kaydettiği yeniliklere 
Bakanlık her müesseseden çok daha fazla bir 
şekil ve nisbette ayak uydurmak zaruretinde
dir. 

Bunun için de Bakanlık, memleket konjonk
türüne göre işletmeleri arasında kuracağı isa
betli koordine isabetli fiyat tarifeleri, isabet
li personel istihdamı ve buna göre topyekûn 
başarısı olacaktır. 

Bu noktadan Muhterem Bakana ve me
sai arkadaşlarıma başarılar diler 1964 bütçe
sinin kendilerine ve memleketimize hayırlı ol
masını temenni ederiz. Teşekkürler ederiz. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — C. II. P. grupu adına Sayın 
Muammer ObuzL Yoklar. Adalet Partisi gru
pu adına Sayın Turhangil. 

A. P. GKUPU ADİNA FİKRET TlTRIIA-
CiİL (Aydın) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler Sayın Bakan, bakanlık ileri gelenleri 
sayın teşekküller, genel müdür mensupları 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu adına 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Ulaştırma adı ile bütçesini görüştüğümüz 
Bakanlığın kısa bir tarihçesini yapmakla söz
lerime başlamaya uygun görmekteyiz. 

Bugünkü ulaştırma teşkilâtı Osmanlı İm
paratorluğu devrinde Nafıa nezaretine bağlı 
iken, Cumhuriyetin ilânı ile iktisat Vekâle
tine bağlanmış ve ibilâhara 4770 sayılı Kanun
la Ulaştırma Vekâleti hüviyeti halinde inki
şaf göstermiştir. 

Devletin Kara Deniz Hava nakil ve ha
berleşme müesseselerini sinesinde birleştirmiş 
bulunan, yatırım ve döner sermaye yükünü 
100 000 000 00 T. L. ye baliğ olan bu Bakan
lığın her şeyden evvel istikrar ve ıslaha muh
taç bulunmasına rağmen iki yıl dört ay gibi 
kısa bir zaman içinde en fazlası 11 ay en azı 
iki ay olmak üzere dört bakan değiştirmiş ol
masını bakanlık için başta gelen bir şanssızlık 
olarak mütalâa etmekteyiz. 

Bakanlık teşkilâtı merkezde bakanlığa mü
tenazır olarak müsteşarlık başmüşavirlik, tef
tiş Kurulu, hukuk müşavirliği, tarife ve ticaret 
dairesi reisliği, liman ve deniz işleri dairesi 
reisliği, karayolları ulaştırma dairesi reisliği, 
sivil havacılık dairesi başkanlığı, zatişleri, le-
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vâzım dairesi, yayın ve kâğıt işleri müdürlüğü, 
liman başkanlığı ve yüksek denizcilik okulun
dan terekkübetmektedir. 

Bakanlık merkez teşkilâtına muvazi ola
rak bu Bakanlığa bağlı müesseseler ise Dev
let Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür
lüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C.D.D.Y. Ge
nel Müdürlüğü, Denizcilik Bankası T. A. O. 
ve bunun kurduğu Denizcilik Bankası Deniz 
Nakliyatı T. A. O. lığı, Türk Hava Yolları 
A. O. lığı olup bu teşekküllerin ayrı ayrı ken
di kuruluş kanunları ve 23 sayılı Kanunun 
verdiği yetkilere binaen idari, malî, iktisadi, 
ve teknik yönlerden sevk ve idaresi, teftiş ve 
murakabesi Ulaştırma Bakanlığınca yapılır. 

Sayın senatörler : 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı bulunan bu 

teşekküllerin kuruluşlarına baktığımızda bun
lardan bir kuruluş insicamı olduğunu peşinen 
iddia etmek gayrimümkündür. 

Bu teşekküllerin bâzılarının anonim ortaklık 
şeklinde idare edilme gayreti yanında diğer 
bâzı teşekküllerin - doğrudan doğruya Bakan
lığa bağlı genel müdürlükler halinde bulunma
sı, bu bakanlık hizmetlerinin ne derece, aykı
rı yürütme statülerine tabi olduklarını ve bu 
hususlara ne kadar gayret sarf edilirse edil
sin, koordine bir çalışma temin ledilmiyeoeği 
bedahati açıkça ortaya çkmaktadır. 

Bakanlık teşkilât kanununun bir an evvel 
çıkarılmasına zaruret olduğuna kaaniiz. 

Geçen yıl verilen cevaplarda (bu teşebbüsün 
tahakkuk edebilmesi için reorganizasyon kanu
nu ile personel kanunlarının çıkması şartı ileri 
sürülmüştü. 

Biz bu kanıda değiliz; 
Reorganizasyon Kanunu çikmıştır. Personel 

kanununun olumlu bir sonuçla çıkmasını bekle
mek ve Ulaştırma Bakanlığının teşkilâtını buna 
bağlamak bu işin yapılmasını peşinen arzu et
mek demek olacaktır. 

Sayın Balkan'ın işgal ettiği makamın teşki
lâtını verimli, kifayetli bir hale getirmesi bir 
zaruret olmakla beraber başta gelen bir vazife
si olmalıdır. 

Getirilecek teşikilât kanununun ruhu ve tatbi
katının, adama iş değil işe adam prensipini ve 
ruhunu taşımasını arzu etmekteyiz. 
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Sayın arkadaşlar; 
Ulaştırma Bakanlığının bünyesinde yüzbini 

aşan personeli ve milyonlarla ifade edilen gider 
tutarlarının sarf ve idaresi Bakanlıkta mevcut 
müşavirlik kadrosu ile tedvin edilmekte ve bu 
kadar geniş bir teşekkülün merkezce teftiş ve mu
rakabesi esefle ifade ederiz ki, 11 kişiden müte
şekkil bir heyetçe yürütülmektedir. 

Her uımum müdürlük ve teşekkülün ayrı ayrı 
pasif korunma uzmanı bulunduğu halde ayrıca 
Bakanlık savunma sekreterlik kadrosunda 15 
personelin yer almasını, teiknik ve idari yükü 
bu derece ağır olan bir Bakanlık içinde en ge
niş bir kadro ile yer işgal etmesini uygun müta
lâa etmediğimizi arz ederiz. 

Bu arada personeli 60 bin civarında bulunan 
Karayolları ulaştırmasının (bir başkan ve bir 
uzman tarafından tedvinindeki kifayetsizliği de 
belirtmek isteriz. 

Ulaştırma Bakanlığının her yönden muraka
be ile mükellef bulunduğu, teşekkülleri, reorga-
nize edebilmesi, işletmeciliği rantabl hale ge
tirebilmesi için yapacağı mesainin büyük ehem
miyeti vardır. Bunun başlıca sebeplerini serma
ye ve yatırım kifayetsizliğinde görmeyi mut
lak bir sebep olarak kabul etmiyoruz. 

Bakanlığın Başnıüşavirlik, Teftiş Heyeti ve 
Hukuk Müşavirlik daireleri müstesna merkezde 
bulunan diğer hizmet kollarında çalışan perso
nelin adedi, kifayetsizliği yanında, çoğunluğa 
yakın bir miktarıda bilgiden mahrumiyetleri 
göz önünde bulundurulduğunda yıllarca devam 
eden rantabl çalışamama halinin devamını (bek
lemek ve bu dertlere çare bulamamak sonucu
na bizi götürecektir. 

TCDD Yolları işletmesi, uzun yıllardır iki 
hastalığa müptelâdır. Bu hastalıklardan ilki 

. carî giderlerin yüksekliği, ikincisi ise ekonomik 
çalışamamaktan doğan gelir azlığıdır. 

Bu iki hastalığın esaslı olarak ele alınması 
ciddi tedbir ve teşebbüslere geçilmesi ve birlik
te tedavisinin lâzımgeldiği inancındayız. 

özenme ve göreneklere iltifattan uzaklaşıp 
bu iteşlkilâtm bünyesini her yönden en az üzün
tü duyulabilecek hale getirebilmek gayemiz 
olmalıdır. 

DDY Genel Müdürlüğü 1963 yılı açığının 
kapatılması için Maliye Bakanlığınca yüzyirmi 
milyon lira yardımda bulunmuş olması üzüntü 
verici bir olaydır. 
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Partimiz Ulaştırma Bakanlığının bu ve bü

tün dallarına arız olan ve devanı edegelmekfe 
olan hastalığının en büyük doktorlarını tarife 
ve ticaret dairelerinin alacağı isabetli tedbirler
de görmektedir. 

İşletmelerin bütün masraflarının içtimai ve 
iktisadi şartlara muvazi olarak artma istidadını 
daimi bir surette göstermiş olduğuna göre bü
tün mesul şahısların mütehassıs elemanların 
beyanlarına uygun hareket etme zaruretine 
inanmış (bulunmaktayız. 

Ancak iktisadi bir Devlet teşekkülünün kâr 
etme mesuliyetini üzerine almış bulunan teşki
lâtın biri başkan ve dört uzman olarak beş kişi
lik bir teşkilât olması ve bunlarında her zaman 
tam bir kadro ile çalışamamaları hali karşısın
da beş ayrı genel müdürlük ve anonim ortak
lıklara birer uzmanın isabet etmediğini görmek 
bu dairenin tarife ve ticaret politikasının ted
vininde ne kadar müspet bir çalışma ve ne ne
tice vereceğinin bariz riyazi bir neticesidir. 

Her gün eskimekte olan ve kâr sağlamaktan 
uzak zarar etmekte olan DDY işletmesinin sonu, 
ana sermayesinin bir gün borçları karşılıyamı-
yacak sonuca hızla götürmekte olduğu kanısm-
dayiz. 

DD Yollarının iktisadi vasfı yanında âmme 
hizmeti ifasından mütevellit zarar etme sebep
leri üzerinde durmanın da müessesenin hakları
nın teslimi bakımından hakşinaslık olacağı ka-
nısmdayiz. 

Meseleler her alanda olduğu gibi karışık 
malî politikadan neş'et etmektedir. 

DD Yollarına Maliye Vekâletince verilen 
nakdi yardım dışında Amortisman Sandığınca 
açıklarını kapamak üzere % 7 faizle para veril
mektedir. 

Bu borcun 10 yıllık tutarı bir milyar liradır. 
DD Yolları bu borçtan mütevellit halen Amor
tisman Sandığına yılda 40 milyon lira faiz öde
mektedir. 

Yine yalnız bu yıl için Hükümet müdahalesi 
ile tarife altı çimento, demir cevheri, hububat, 
kömür, iküsbe ve şeker pancarının tarife altı 
(Devlet tarifesi) naklinden mütevellit işletme 
148 milyon, öğrenci, subay, izinli er ve öğretmen 
yolcu nakliyatından 48 milyon olmak üzere 
ceman 196 milyon lira zarar etmiştir. 

10 yıllık borçlanma yekûnu bir milyara kar
şılık DDY işletmesi tarifealtı cari mallardan 
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mütevellit bir milyar ellialtı milyon lira zarar 
etmekte endire'k olarak diğer iktisadi teşekkül
lere yardım etmektedir. 

Bu teşekküle tahmil edilen bu külfetin kal
dırılması gerektiğine şiddetle inanıyoruz ve Sa
yın Bakan'm bu husustaki görüşlerini öğrenmek 
arzusundayız. 

Ufak: da olsa bu yıl bu teşekkülün 600 kadro 
tasarrufunu memnuniyetle karşılamakta ve 
tedbirlerden biri olan tasarrufa plânlı bir şe
kilde devamının hassasiyetle takibini temenni 
etmekteyiz. 

246 sayılı Kanundan istifade edemiyerek 3 
üst derece terfi hakkını alamıyan DDY persone
linin, kanunun kabulü tarihinden muteber ol
mak üzere haklarının alınmasını temin edecek 
teklifin kanunlaşmasının adaleti temin edece
ğine inanıyor ve bu hususun kanun tasarım ola
rak Hükümetten gelmemiş olmasını üzüntü ile 
karşılıyoruz. 

Dizelizasyonu sağlayacak 33 lokomotif olayı
nın mahkemeye intikali sebebi ile üzerinde gö
rüşlerimizi beyan etmeyi uygun görmekteyiz. 
Ancak millî haysiyetimizi zedeliyecek olan bu 
gibi hallerde mesul bakan ve hatta Bakanlar 
Kurulunun daha hassas, dikkatli ve tedbirli ha
reket etmesini ve DD Yollarına yıllarca alın alki
lle hizmet eden kişilerin şâyibedar edilmemesini 
temenni etmekteyiz. 

1963 yılı cari plânda sarfı öngörülen 224 mil
yon liralık yatırımdan % 75 inin tatbik edil
miş olmasından üzüntü duyduğumuzu ifade et
mek isteriz. 

DD Yollarının akaryakıt ihtiyacının Kâhta 
ve buna mukabil şirketlerden alınmasının bir 
evvelki pasajda beyan ettiğim hususları doğu
racağı cihetle hassasiyet gösterilmesini Sayın 
Bakanlık ve erkânından is'tirham ederiz. 

iyi fikir ve arzuların ışığı altında kurulan 
Raybank'm değişen balkanların şahsi davranış 
ve tutumları ile düştüğü krizden dolayı üzüntü
lerimizi ifade etmeyi ve bu hususta Bakanlığın 
düşünce ve fikirlerini öğrenmek arzusundayız. 

Deniz ulaştırması ; 
Deniz ulaştırması, resmî ve özel sektör ile 

ile yapılmaktadır. 
Resmî sektör 1952 yılında kurulan Denizci

lik Bankası A. O, eli ile yürütülmektedir. 
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Bu sektör Cumhuriyetten bu tarafa muva ze

nci umumiye, mülhak bütçe ve anonim ortaklık 
olmak üzere istihaleler .geçirmiştir. 

Özel sektör deniz ulaştırması ise, armatör-
lerce yapılmakta olup bunlar da iki sınıfta gö-
rülürller. Gemilerle yapılan deniz ulaştırması, 
motorlarla yapılan ulaştırma. 

Resmî sektör deniz ulaştırması geçirmiş oldu
ğu muhtelif istihalelere rağmen bu gün arzu 
edilen rantaibl randımanı verememektedir. 

Sebeplerine baktığımızda bu ulaştırma kolu
nun gerektirdiği mütenevvi hizmetlerin ıbir el
den sevk ve idare edilmek istenmesi gayretini 
karşı m ızda bul uruz. 

Filhakika Denizbank A. O. na göz attığımızda 
bir kolunun Van'da diğer kolunun izmir'de 
bir ibaşka kolunun ise Yalova Kaplıcalarına ka
dar uzandığını, görmekteyiz. 

îstanibul - İzmir şehir içi yolcu ve bagaj nak
liyatı, Türkiye limanları arasında eşya ve yolcu 
nakliyatı, İstanbul - İzmir Trabzon liman hiz
metleri, Van Gölü deniz nakliyatı, gemi kurtar
ma işleri, deniz fenerleri, radyo far - can kur
tarma gibi kıyı emniyeti hizmetleri yanında, 
gemi tamirat işleri memleket ici ve dışı deniz 
nakliyat işi, iç ve dış hatlar yolcu seferleri gi
bi geniş bir hizmet manzumesinin tek elden sevk 
ve idare edilmek istenmesi daima menfi netice
ler yaratmıştır. 

Dünyanın hiçbir denizci milletinde böyle bir 
•tarz idare mümkün olmamıştır. Mevcudolduğu 
da iddia edilemez. 

Denizcilik Bankası A. O. Genel Müdürlüğü
nün bu kadar büyük bir teşkilât içinde, gemi
sini batırmadan kaptanlık edebileceğini görerek 
takdir etmemek elden gelmiyor. 

Şu hale göre, deniz ulaştırmasını rahat işler 
bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. 

Liberal bir sistemi benimsiyen partimiz, ilk 
iş olarak (bâzı teşekküllerin özel teşebbüse dev
rinin etüt edilmesini tavsiye eder. 

Meselâ bunlardan, gemi kurtarma işi, serbest 
pazarlığa tabi işlerdendir. 

Hal. zaman ve şartlar, bu hizmetin bedel ola
rak tâyininde başta gelen unsurlardandır. Hal
buki biz bu unsur ve fırsatlardan istifade ede
miyoruz. 

Dünyadaki bütün denizci milletlerin kurtar
ma filolarının özel sektörün elinde 'bulunması 
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ile hem devlete fazla döviz temin etmekte hem 
de Hükümetin kazancında o nispette fazla ver
gi Ödemektedirler. 

Bizde ise muayyen tarifeler, muayyen istek
ler, reji t çizilmiş noktalardan ibaret bir tarife 
sisteminin tatbiki memleketimize zarar vermek
tedir. Bununla beraber işletin iye de yük olmak
tadır. 

Kurtarma işletmesinin özelleştirilmesi büyük 
sermayeyi gerektirmediği cihetle bu yola bir an. 
evvel gidilmesinin yerinde olacağı kanısında
yız. 

Gemi tamir işleri, fabrika, ve havuzlar, halen 
Haliç'te fabrika, ve havuzları, Hasköy fabrika
ları ile Gemialh a'telyesi ve İstinyede Dop İş
letmesi vardır. 

Bu kolun bugünkü statüsünün de taraftarı 
bulunmamaktayız. Denizci hiçbir millet gemi 
işletmeciliği ile gemi tamirat işlerini aynı ele 
bırakmamıştır. Bunlar isimlerinden de anlaşı
lacağı veçhile ayrı ihtisas kollarıdır. 

Tersanelerimiz halen -'> 000 tona kadar gemi 
yapmaya muktedirdi r. 

Askerî tersaneler ise 10 bin tona kadar gemi 
inşa kapasitesine mâliktir. 

Bu iki işletmenin koordiııe çalışması mutlaka 
millî ekonomimiz ve üç yanı denizle çevrili bir 
millet olduğumuz cihetle yerinde, bir hareket ola
cağı kanısındayız. 

Geçmiş yıllarda alınmış dış sefer gemileri 
yaşlanmaktadır ve her gecen gün aleyhe çalış
maktadır. Deniz sanayii ilerlemiş milletlerle sı
kı temas ederek bu sahaya yatırım yapılmasını 
temin edecek maddi imkânsızlığının yanında te
şebbüsler yapılmalıdır. 

Limanlar mevzuumuz örümcek ağı manzara
sı arz eder. 

İstanbul'da Sirkeci - Galata ve Salıpazarı İz
mir ve Trabzon rıhtmılarındaki antrepo ve am
barlarda yükleme ve boşaltma Denizcilik Ban
kası A. O. na Haydarpaşa - Mersin ve İskende
run limanlarında bu iş Devlet Demiryollarına, 
Zonguldak'ta Ereğli Kömür İşletmesine aittir. 

Bundan başka Türkiye'nin başka iskelelerde 
limanlar belediye ve özel idarelere aittir. 

Bu halin ne derece nizamsız olduğunu beya
na lüzum yok, çünkü tablo meydandadır. 

D. D. Yollarına ait Haydarpaşa limanında 1 
ton yükün tahmil, tahliyesi .'5 liraya ve bundan 
bir kilometre mesafedeki Salıpazarı'nda ise \ 
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ton yükün yükleme veya boşaltılması 5 T. L. ya 
yapılmaktadır. Bir koordone çalışmanın sebebi
dir, 

Bu açık tarife farkının ortadan kaldırılması
nı zaruri mütalâa etmekteyiz. 

Limanları ya ayrı ayrı şirketler haline geti
rip, işletmesini özel sektöre bırakmak veya bü
tün limanları birleştirip tek tip ve tarife politi
kası altında idare etmek lâzımdı]*. 

Faydaları : 
Eleman ve tesis masraflarında tasarruf sağ-

lıyacağı gibi iktisadi düzen üzerine tesir eden 
anormal farklar da ortadan kaldırılmış olacak
tır. 

Dış seferlerde : 
Olumlu ekonomik bir inkişaf sağlaııamaması-

nı üzüntü ile müşahede etmekteyiz. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile koordine 

çalışma imkânlarının aranmasını ehemmiyetle 
beklemekteyiz. 

Dış memleketlere gitmenin tevlidettiği sos
yal ve ekonomik imkânlardan münavebe yolu ile 
faydalanmanın bir program içinde ve imkân nis-
betinde bütün gemiler personelinin bu seferden 
istifade ettirilmelerini faydalı mütalâa etmekte
yiz. 

(Meryem Ana) - (Antalya) gibi Hıristiyanlık 
âleminin ilgi gösterdiği limanlar arası seferle
rin ekonomik olacağını düşünmekteyiz. 

Feribot teşebbüsleri mevcut ise bu husus 
hakkında Sayın Bakandan izahat beklemekte
yiz. 

Geçen yıl bütçesinden sonra İstanbul iç hat
larda yapılan zammın işletmeye sağladığı malî 
imkânların ne olduğunu ve yeni inkişaflar ve 
temayüllerin neler bulunduğunu öğrenmek isti
yoruz. 

Denizcilik işletmesi A. O. nida tasarruf ted
birleri ile işletmecilik sahasına önem verilmeli
dir. 

Bu arada geçen yıl bütçesinde Sayın Bakan 
Yalova tesislerinin devri hakkındaki temennile
rimize verdikleri cevapta Turizm Bakanlığı ku
rulduğunda bu Bakanlığa devrinin yapılacağını 
beyan etmişlerdi. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kurulduğuna göre bu husustaki düşüncelerini 
öğrenmek isterim. 

Denizcilik mevzuu ile yakından ve uzaktan 
en ufak bir alâkası olmıyan bu tesislerin ran-
tabl bir hale getirilmesini ve Bakanlık bünyesin-
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den ya alâkalı Bakanlıklara devri sağlanmalı 
veya Yalova'da mevcut bütün tesisler özel sek
tör işletmeciliğine devredilmelidir. 

Deniz Nakliyat Filosunun kurulduğa günden 
beri zarar eden durumdan kâra geçmesini mem
nuniyetle ifade etmek isteriz. 

Geçen yılki tenkidlerimizden sonra 70 sayılı 
Kararnamenin kaldırılmasını memnuniyetle kar
şılamaktayız. 

Deniz Nakliyat Ortaklığının, özel sektörde 
çalışan şilepcilerle mücadeleden sarfınazar etmesi 
ve millî ekonomimizde büyük yeri olan şilepçi
liği yıkmak değil yapmak ve kayırmak gayreti 
içinde bulunmalıyız ve bunu beklemekteyiz. 

Şehir dışı ve şehirlerarası nakliyat işlerinde 
millî ekonomimize şilepçiliğin daha faydalı ve 
verimli olacağını düşünüyor ve nakliye şilepçi
liğimizin özel sektöre uzun vadeli bir program 
içinde devrinin yerinde olacağı inancı içinde
yiz. İpar - Transport Şirketine ait 4 aded enpa-
ye tipi gemilerin durumunu öğrenmek istemek
teyiz. 

Denizcilik Okuluna ait öğretici geminin, ta
mirini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bu 
okula daha fazla talebe alma ve yetiştirme gay
retinin Yüksek Denizcilik Okulu tarafından ya
pılmasını lüzumlu mütalâa etmekteyiz. 

Van Gölü İşletmesinin uzaklık ve murakabe 
imkânlarından mahrumiyeti karşısında özel sek
töre devrinin uygun olacağı kanaatindeyiz, 

PTT Genel Müdürlüğü : 
Haberleşme sanayiinin (telekominikasyon) 

kurulmasının temininde gerekli inkişafın işaret
lerini henüz görmediğimiz için üzgünüz. 

Ücret ödemiyen 4 668 aded telefonun ücrete 
tabi tutulması hususunun kanun yolu ile gidi
leceği gecen yıllar bütçelerinde beyan edildiği 
halde işletmenin geliri aleyhine henüz tasarının 
hazırlanmamış olmasından dolayı üzgünüz. 

Tarife altı % 70 tenzilâtlı olarak tesis edilen 
tahminen 4 500 aded telefonun tarife altı ten
zilâtının yeniden ayarlanmasını yerinde bulmak
tayız. 

Bugün Türkiye'mizde otomatik telefon ade
di 163 700 dür. Bu arz yanında talep edip de 
telefon alamıyanların miktarı 185 384 tür. Bu 
hal bize göstermektedir ki, temini gayrimümkün 
görülmekle beraber telefon bekliyen miktar, te
lefon alanlardan 22 000 fazladır. 
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Ticari alanda hiçbir meta ve araca nasibolmı-

yan bu alâkanın göz önünde bulundurulmasını 
ekonomik bir prensip kabul ederiz. 

Bu yılki posta - telgraf - telefon ve çeşitli 
gelirlerin toplamı 459,5 milyon olup bunun yarı
dan fazlası olan 242 milyon lirası telefon geli
ridir. 

PTT hizmetleri bir yönden âmme hizmeti ka-
rekteri taşımakta ise de para karşılığı çalışan 
bir iktisadi teşekkül olduğu cihetle rakibi ol
madığını düşünerek değil, herkesin rakip olabi
leceğini göz önünde bulundurarak müdebbir, 
mültefit, hatırşinas bir müessese mahiyetinde ve 
ticari bir zihniyet içinde gayretlerine hız ver
melidir. 

İşletmecilik yönünden haksız tahsil edilip bi-
lâhara iade edilen bedellerden dolayı PTT Genel 
Müdürlüğünün mahkeme ve icra masrafları kar
şılığı olarak ödemek mecburiyetinde kaldığı 
5 181 000 liranın mesullerinin meydana çıkma
sını istemekteyiz. 

PTT işletmesine Devlet tarifesi olarak yükle
tilen 26 milyon lira zararın ortadan kaldırıl
masının teminini Sayın Bakandan beklemekte
yiz. 

Devlet Havayolları : 
Devlet Havayollarında yolcu kesafeti az olan 

şehirler arasındaki sefer ücretlerinde yapılan 
ehemmiyetli indirmeleri memnuniyetle karşıla
maktayız. 

Bu arada yolcu kesafeti fazla olan şehirler 
arasında da gerekli tenzilâtın bir an evvel yapıl
masını ve yolcu artımına muvazi olarak seferle
rin çoğaltılmasının uygun ve ekonomik olacağı 
kanısındayız. 

Yolcu taşıyan vasıtalardaki mutfaklarda yol
cular karın doyurmak istememektedirler.. Mut
fakların ıslahı ile israftan kaçan daha ucuz ve 
sempl yemeklerin tertibinin göz önünde bulun
durulması incelenmelidir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin memleket ve 
teşkilât mensupları için başarılı ve hayırlı ol
masını Adalet Partisi Grupu adma dilerim, say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Yıldız, şahsınız adma mı ? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Millet Partisi topluluğu adma 

Rifat Etker. 
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MÎLLET PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA 

RİFAT ETKER (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, Millet Partisi Senato topluluğu adma 
Ulaştırma Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı 
teşekküllerin, bütçe tasarısı hakkındaki görüş
lerimizi arz edeceğiz. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1963 yılının 
uygulama programında taşıma ve haberleşme 
politiaksmı yürütebilecek bir şekilde Ulaştır-
tırma Bakanlığının yeniden teşkilâtlandırılması 
lüzumuna işaret edilmiş ve bu tedbirlerin de 
1963 programında devresi içinde gerçekleşti
rilmesi ön görülmüştü. 

Bu maksatla yapılan çalışmalar konusunda 
bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Ancak, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
daki Kanunun, kamu hizmeti de gören mües
seselere vereceği hukukî bünyenin belli olma
ması, Devlet Personel kanun tasarısı üzerinde
ki çalışmaların henüz tamamlanmış olmaması, 
teknik yönden Karayolları Genel Müdürlüğü, 
seyri sefer ve trafik yönünden de İçişleri Ba
kanlığı ve Ulaştırma Bakanlığını ilgilendiren 
(Karayollarında motorlu taşıtlarla menfaat kar
şılığı yapılan insan ve eşya taşımalarına dair 
Kanun) ile bu işleri düzenliyecek (Karayolları 
taşıma idaresi) nin henüz kurulamaması yüzün
den, bu tasarının olgunlaştırılmasmm mümkün 
olamadığı anlaşılmaktadır. 

Bakanlığın 1964 yılı bütçesi, geçen yıla 
nazaran 120 bin lira noksanı ile 9 854 153 lira
dır. Cari harcamalarda geçen yıla nazaran bir 
artış vardır. 

Esas fonksiyonu itibariyle bu bakanlığın ya
tırım sahası yoktur. Bütçe tasarısına bu mak
satla konulan ödenekler İller Teşkilâtı ile Yük
sek Denizcilik Okulu hizmetlerinin daha iyi yü
rütülmesine matuftur. 

Ulaştırma müesseseleri, hukukî bünyeleri ne 
olursa olsun birbirini tamamlıyan bir manzume
dir. Bu sebeple bütün bütçe müzakereleri sı
rasında ister doğrudan doğruya bakanlığa bağlı 
olsun, isterse İktisadi Devlet Teşekkülü halin
de vazife görsün, bütün bu müesseselerin 
işletmelerine, gelişmelerine ve dâvalarına te
mas edilmesi teamül haline gelmiştir. Bu se
beple biz de, bize ayrılan dakikaların ölçüsü 
nisbetinde kısaca bunlara temas edeceğiz. 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi : 
1956 yılında 8 611 000 liralık bir bütçe ile 

işe başlıyan bu kuruluş, gititikçe gelişerek 1963 
yılında 69 681 000 liralık bir ödeneğe ihtiyaç 
göstermiştir. Bu kuruluş, katma bütçeli bir 
idare halinde yönetilmektedir. 

Kuruluş Kanununun 10 neu maddesine isti
naden hava liman ve meydanlarına sefer yapan 
yerli va yabancı havayolu şirketlerinden ifa 
edilen hizmetler karşılığı olmak üzere gelir 
sağlamakta ve bu gelir de bütçeye geçirilmekte
dir. Kuruluş tarihinden beri sağlanan gelir
lerin tutarı 45 220 000 liraya baliğ olmakta
d ı r 

Devlet Demiryolları İşletmesi : 
Katma bütçeli bir idare halinden 1953 yılın

da (İktisadi Devlet Teşekkülü) halini iktisa-
betmesine rağmen bu hüviyeti ile denk malî, 
iktisadi icap ve tedbirlerden uzak kalmıştır. 
Bu kuruluş İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
inkılâbettiği zaman, iktisadi ömrünü doldur
muş ve büyük bakım ve onarım bekliyen de
mode olmuş sabit tesislerle, aynı durumda mu
harrik ve müteharrik edevat sermaye olarak 
intikal etmiştir. Aynı azmanda itkisadi hedef
ler dışında kurulmuş bir şebeke devranılmış-
tır. Amortisman sermayesi verilmemiştir ve bir 
döner sermaye de sağlanmamıştır. Bu ve buna 
benzer iktisadi, malî, idari ve teknik sebepler 
yüzünden bugüne kadar gelişme kaydetmemiş
tir. İstihsal ve istihlâk imkânlarının süratle 
düşmesi ve buna muvazi olarak Karayolları 
politikasının henüz bir düzene konulmamış ol
masının da bu gelişmeyi engellediği bir gerçek
tir. 

Yol masraflarına katılmıyan, Nakliye Ver
gisi vermiyen, muntazam sefer mecburiyetinde 
bulunmıyan Karayollarının, sosyal hizmetleri, 
demiryollarına benzememektedir. Bu sebeple çok 
ucuz taşıma yapmakta ve demiryolları müşteri
lerini kendine çekmektedir. 

Demiryolları işletmesinin, iktisadi, malî,ida-
ri ve teknik birçok sebepleri vardır. Bunların 
en kısa zamanda bir düzene konulması ve bu iş
letmenin gaye ve maksatlarına uygun bir işlet
me fonksiyonuna kavuşturulması, her yıl bütçe 
müzakereleri sırasında temenni edilmekte ise 
de, bunların gerçekleştirilmesi mümkün olama
maktadır. Bu işletmenin sosyal, iktisadi hayatı-
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mızda ifa ettiği hizmetlerle mütenasip bir işlet
me organizasyonuna kavuşturulması zamanı gel
miştir. iSayın Ulaştırma Bakanının gazetelerde 
okuduğumuz beyanatından, bu işletmenin 1963 
yılında 260 milyon lira zarar ettiğini öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Beş yıllık yatırım programı, Demiryollarının 
modern bir hale getirilmesini ve bu arada teknik 
ömürlerini çoktan doldurmuş olan üst yapılarla 
muharrik ve müteharrik edevatın yenilenmesini 
hedef tutan beş yıllık bir kalkınma programının 
hazırlandığı ve bu programla 1 867 000 000 li
ralık bir yatırım yapılmasının öngörüldüğü ma
lûmdur. 

Bu programa göre : 
a) Taşımaları kabarık olan hatlarda elek

trifikasyona, 
b) Taşımaları az olan hatlarda ve manevra 

hizmetlerinde dizelizasyona gidilmesinin gerek
tiği kabul edilmiştir. 

1. Ankara- Haydarpaşa dizelizasyonu, 
2. İzmir bölgesi dizelizasyonu 
3. Adana bölgesi dizelizasyonu 
4. Trakya bölgesi dizelizasyonu gibi. 
Yine aynı programa göre, Haydarpaşa - An

kara - Zonguldak'a kadar devam eden bir şebe
ke üzerinde elektrifikasyona geçişte öncelik ve* 
rilmiştir. Bu öncelik taşıma kesafeti niteliği ile 
enerji kaynaklarının yeteri kadar bulunması gi
bi şartların mevcut olmasından ileri gelmiştir. 
Bu programda, Haydarpaşa - Arif iye elektrifi
kasyonu ile Arif iye'den geçerek Mudurnu'dan 
Ankara'ya doğru yeni bir demiryolu inşa etmek 
suretiyle İstanbul - Ankara arasının elektri.fi-
kasyonlu bir işletme ile beş saate indirilmesi 
öngörülmüştür. 

Böyle bir programın gerçekleştirilmesi yolun
daki çalışmaların hızlandırılması ve demiryolla-
rınıızın en kısa bir zamanda malî, idari, iktisadi 
ve teknik icap ve şartlara uygun bir şekilde 
hizmet görecek ve her yıl zarar etmeden gelişe
cek bir işletme haline sokulmasını temenni ede
riz. 

1961 yılında blânçosunu 12 400 000 lira kâr
la kapatan PTT idaresi, 1962 yılında posta iş
letmesinde 21 900 000, telgraf işletmesinden 
30 700 000 lira zarar edilmiş, telefon işletme
sinden 67 800 000 lira kâr sağlamıştır. Bu du
ruma göre bu müessese 1962 yılında 21 200 000 
lira kâr etmiştir. 1961 yılma nazaran 10 ınilyo-
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na yakın bir kâr artışının kaydedilmesi bu mü
essesenin ileriye doğru gelişmeler kaydettiğini 
göstermektedir. Aynı yıl içinde '28 200 000 lira 
PTT hizmetleri vergisi ve 5 200 000 lira Ku
rumlar vergisi ödenmiştir. 

Eksikliği yıllardan beri bir şikâyet konusu 
•halinde'tekrarlanan mevzuatın yetersizliği bakı
mından 1962 ve 1963 yıllarında bir ilerleme ve 
çalışma yapıl madiği anlaşıl maktadır. 

.19*62 nin posta, hizmetleri i 308 işyerinde 
yürütülmüştür. Bu işletme 1962 yılında 
21 900 OOO lira zarar etmiştir. 1963 yılında ya
pılan tarife ayarlamalarının bu zararı kapatacağı 
umul maktadır. 

Bölge Baş Müdürlüklerinin genişliyen iş ha
cimleri ve güçleri, teknik ilerlemeler, posta ve 
telekominikasyon yolları ve memleketin tabiî ve 
coğrafi idare durumu incelenerek, günün ihti
yaçlarına göre verimli bir işletmeciliğe imkân 
verecek bir reorganizasyona gidilmesi daha faz
la geciktirilmemelidir. 

Telgraf işletmesinde, 1962 yılında 30 800 000 
lira zarar edilmiştir. ıBu miktar geçen yıla na
zaran 12 300 000 lira fazladır. 1963 Martında 
ortalama % 66 oranında yapılan ücret artışının 
bu zararı azaltacağı ümit edilmektedir. 

(İelirin en büyük kısmını, telefon işletmesi 
sağlamakta ve blânçonun kârla kapanması bu 
sayede mümkün olmaktadır. 

iBu müessesenin kalkınmasında büyük ölçüde 
etkisi olan şehir içi otomatik telefon teçhizat ve 
1 esişlerinin miktar ve işletme kalitesi ihtiyaçları 
ve talepleri karşılayamamaktadır. Bilhassa yeni 
otomatik santrallar tesisi ve mevcutlarının tev
sii için gayret sarf edilmişse de, beklenen inki
şaf sağlanamamıştır. 

(Şehirlerarası hava hatları, telgraf ve telefon 
kuranportörleri, radyolyn sistemlerinin kurul
masında NATO ve ÖENTO'dan mühim yardım
lar sağlanmışsa da şehiriçi tesisleri ve şehirler
arası pozisyonları, şehirlerarası bağlama devre
leri bu yardımlar dışında kalmıştır. 1*1 ân dev
resinin haberleşme sektöründe malî porte (1) 
milyar liraya baliğ olmaktadır. Bunun 237,5 
milyon liralık kısmının 1963 yılında tahakkuk 
ettirilmesi gerekmektedir. Bu miktar yatırım
dan 54,3 milyon liralık kısmı radyoling tesisleri 
için hibe edilecek malzemeden sağlanacaktır. 
95 milyon lirası ise Maliye Bakanlığınca kredi 
olarak verilecektir. 'Böylece 1263 yatırımlarının 
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İGO milyon liralık kısmı için finansman hazır
landığı, geriye kalan 88,2 milyon lirasının da 
PTT ee temin edilecek kaynaklarla karşılanacağı 
öngörülmüştür. 

Müessese, yeni kaynaklar temini gayesiyle 
tarifelerde ayarlamalar yapmıştır. Ancak, kaybe
dilen sabit tesis ve kira ücretleri dâvaları do-
layısiyle aynı yıl 40 milyon lirayı aşan bir öde
me mecburiyetiyle karşılaşıldığından tarife zam
larının, bu kaynakları beki iyen mabetlerde besli-
yemiyeceği anlaşılmıştır. .Bunun neticesinde 
1963 yılında 237,5 milyon liralık yatırım yapıl
ması imkânı ortadan kalkmıştır. IBu sebeple ya
tırımların büyük kısmının 1964-1967 yıllarına 
intikaline zaruret hâsıl etmiştir. 

1963 yılının sonlarına yaklaşıldığı halde, ya
tırımlar için esaslı bir faaliyete de raslanmamak
tadır. iBu duruma göre 5 Yıllın Kalkınma Plâ-
nmde öngörülen (1 006) milyar liralık yatırı
mın en büyük kısmını teşkil eden 202 400 hatlık 
otomatik tel e Ton santralleri ile telekominikasyon 
fabrikası kurulması hususunda hazırlanan pro
jelerin, plân devresi zarfında en iyi bir şekilde 
tamamlanabilmesi ve esasen mevcut otomatik 
santral sistem ve tiplerinin daha fazla çoğaltıl
madan en modern santral sistemlerinin tesbit 
edilerek bir defa daha ihaleye çıkarılması lâ
zımdır. 

Denizcilik Bankası, Türk Anonim Ortaklığı
nın, mevzuat bakımından 19'62 yılında bir deği
şiklik olmamıştır. Ancak, 1963 Temmuz ayında 
müzakere edilip kabul edilen intisadi Devlet 
Teşekkülleri il t1 müesseseleri ve iştirakleri hak
kındaki kanuna göre, 5842 sayılı Banka Kuru
luş Kanununda da değişikliklerin yapılması ge
rekmektedir. ıBu değişiklikler sırasında sermaye
ye taallûk eden hükümlerin de ele alınması uy
gun olacaktır. 

îç mevzuat bakımından banka, bundan önce
ki yıllarda olduğu gibi 1962 yılında da, yeterli 
ve mazbut bir sisteme kavuşamamıştır. Eski ida
relerden devralman mevzuat yürürlüktedir. Bu 
konuda yapılan çalışmalar, plânlı olmadığı için 
verimsiz kalmış, yürürlüğe konulan yönetmelik
lerin zamanla adları ve sayıları bile bilinemez 
hale gelmiştir. 

Kanunlarda yapılan değişikliklerden ve ban
kanın alacağı yeni hukukî hüviyetin de belli olma
sından sonra, bu ic mevzuatın veterli bir şekilde 
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ele alınarak tamamlanın asına çalışılması yerinde 
olur. Bankada yeni bir organizasyona gidilmesi 
zaruridir. 

Banka, 1962 yılında da 23 sayılı Kanunun ge
çici maddesine göre Genel Müdür ve yardımcıla
rından müteşekkil geçici müdürler kurulu ile 
sevk ve idare edilmiştir. 

Bankaya ait uzun vadeli plânların hazırlan
ması, yıllık iş programlarının yapılması, organi
zasyon ve koordinasyon gibi meselelerin karar 
mercii için olgun hale getirilmesi amaçları ile 
1961 yılında kurulan (merkez kurulu) nun çalış
maları 1962 yılında da tatmin edici olamamıştır. 
Bu kurulun 1963 yılında da verimli bir çalışma 
yapamadığı tesbit edilmiştir. Bu sebeple bu kurul 
hakkında yeni bir karar alınması lüzumludur. 

1962 yılında, teftiş kurulunun çalışmaları da 
verimli olmamıştır. Nitekim 23 müfettişin katıldı
ğı bir kuralım yıllık faaliyeti üç işletme, dört 
acente, 23 gemi seyir teftişine münhasır kalmış
tır. Bellibaşlı 18 merkez servisi, 16 işletme, 23 ban
ka şubesinden ve acentalar, gemiler gibi birçok 
iş yerinden müteşekkil olan banka için bu tatbi
katın yeterli olmadığı ortadadır. 

Bankanın muhasebe organizasyonu yeterli de
ğildir. Tutulmakta olan hesapların bir kısmı, mu
hasebe tekniği ve usulü yönünden de tatmin edici 
değildir. Genel Muhasebe Müdürlüğünün yeterli 
ve işletmeler muhasebe teşkilâtına hâkim olabile
cek şekilde yetkili bir hale getirilmesi lâzımdır. 
Bankada fazla mesai tatbikatının, bir nevi ilâve 
ücret mahiyetini aldığı ve mütemadiyen genişle
diği tesbit edilmiştir. Nitekim 1962 de fazla mesai 
gideri 20,1 milyon lirayı bulmuştur. Bu miktar 
1960 da 16,7, 1961 de 18,6 milyon lira idi. Bu ko
nu üzerinde önemle durulmalıdır. 

Tersaneler 1962 yılını 8,1 milyon lira kârla 
kapamışlardır. Geçen yılın kâr nisbeti 10.6 mil
yon lira olduğuna göre, 1962 düşme vâki olmuş
tur. 

Halbuki tstanbul Liman işletmesi 1962 de 21.4 
milyon lira zarar etmiştir. 1961 zararı 13.6 mil
yon lira olduğuna göre bu işletmede zarar eksil-
memiş bilâkis artmıştır, (iş hacminin azalması 
yüzünden gelirin de azalması belki buna sebebol-
muştur.) 

işletme usullerindeki düzensizlikler ve tarife
lerin yetersizliği gibi sebepler, bu zararın artma
sına sebebolmaktadır. 1962 yılında yükleme, bo
şaltma ve ambarlama hizmetlerinde işletmenin ton 
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başına katlandığı zarar, ticari eşyada 27,05 lira, 
kömürde 3,0.1 lira civarındadır. Tarifelerin ıslah 
ve birleştirilmesi üzerindeki çalışmaların bir an 
evvel bitirilmesi çalışma usullerinin ve maliyet 
esaslarının düzeltilmesi lâzımdır. 

İzmir Limanı 1962 de 5,6 milyon lira zarar et
miştir. 1961 de 4 milyon lira zarar etmişti. Bu
rada da zararda artış vardır. 

Trabzon ve Giresun limanlarından müteşek
kil, Trabzon işletmesi 1962 de 300 bin geçen yıl 400 
bin lira zarar etmiştir, işletmenin idari bünye ve 
işletme usullerindeki aksaklıklar üzerinde yukar-
daki mâruzâtım - verimli bir çalışma yapılmadı
ğının delilidir. Şehir Hatları işletmesi, her yıl 
zarar etmektedir. 1961 de 29.4, 1962 de 32.9, mil
yon liralık zarar kaydedilmiştir. 

Ücret tarifelerinin, maliyetin altında oluşu bu 
zararların başlıca sebeplerindendir. 1963 yılında 
bu tarifelere zam yapılmıştır. Zararın artmasına 
lüzumsuz birçok istisnai muameleler de sebebol-
m aktadır. 

Van Gölü işletmesi 1962 de 2.4 milyon lira za
rar etmiştir. Geçen yıl bu zarar 2,1 milyon lira 
idi. 

Kıyı Emniyet İşletmesi; 1962 blânçosunu 21,9 
milyon kârla kapatmıştır. 

Denizcilik Bankası tarafından 25 yıl müddetle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından kiralan
mış olan Yalova Kaplıcaları işletmesi de 1962 yı
lında 800 bin lira zarar etmiştir. 

Büyük ölçüde zarar eden Denizyolları işletme
sinin bütün gider çeşitleri üzerinde önemle duru
larak tasarruf tedbirlerinin alınması lâzımdır.. 
Başta Denizyolları ve şehir hatları işletmeleri ol
duğu halde zararlı çalışan işletmelerin sıhhatli 
maliyetlere ve ekonomik icaplara dayanan ve mâ
kul bir kârı da ihtiva edecek tarzda hazırlanacak 
olan her türlü tarifelerine, Devlet müdahalesin
den husule gelecek gelir noksanlarının her işlet
me için ayrı ayrı hesap ve tesbit olunarak sübvan-
siyone edilmesini ve bu işletmelerin gelir bütçe
lerinde gösterilecek bu süpvansiyonlann halen 
5842 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre tah
sil edilmekte olan Rıhtım Resmi ile Fener resim
leri bakiyelerinden teşkil edilecek bir fonla karşı
lanması, yetmediği takdirde eksik kalan miktarın 
Devletten talep ve fazlasının Hazineye iade olun
masını, bu hususun Hükümetçe ele alınmasını lü
zumlu görmekteyiz. 
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Türk Havayolları Anonim Şirketinin; 1961 

yılı 2.1,5, 1962 yılında 17.2 milyon zarar etmiştir. 
1962 yılı işletme faaliyeti bir gerileme kaydet
miştir. 

1961 de 4 ü Vaykand, 9 u P - 27, 21 i De - 3 ve 
7 si Heron tipi olmak üzere 41 uçaktan ibaret olan 
hava nakil vasıtası, 1962 de bir aded F - 27 ve 
bir De - 3 uçağının kazaya uğraması ile mevcudu 
39 a düşmüştür. Uçuş faaliyetinin iktisadi olabil
mesi için günlük vasati uçuş süresini doldurmala
rı gerekmektedir. Uçak ütilizasyonunun düşük 
oluşu T. H. Y. uçak filosunun ihtiyaçtan fazla 
oluşundan ileri gelmektedir. Satışa çıkarılan 7 
Heron, 12 De - 3 uçağı da halen satılamamıştır. 

1962 de işletme masraflarında da artış kayde
dilmiştir. Şirketin faaliyete geçtiği 1956 yılından 
itibaren her yıl zarar etmiştir. 7 yıl içindeki za
rar toplamı 72 milyon lirayı bulmaktadır. Serma
yesi 60 milyon lira olduğuna göre, şirket yedi yıl
da sermayesini 12 milyon lira aşan vüsatte za
rara duçar olmuş demektir. Bu zararlar 6623 sa
yılı Kanuna göre Ulaştırma Bakanlığı bütçesin
den ödenmektedir. Emsali büyük ve küçük hava 
nakliyat şirketlerinin de umumiyetle zarar etmek
te olduğu gerçeği karşısında, Türk Havayolları
nın yakın istikbalde zararlı durumdan kurtulaca
ğını beklemek mümkün değildir. Yalnız senelik 
zararın, bir öncesine nisbetle azalması temin edi
lirse müspet bir neticeye doğru adını atılmış ad
dedilebilir. Bu bakımdan 1962 yılı zararının bir 
önceki yıla nazaran 3.6 milyon lira eksilmiş »ol
masını iyiye doğru atılmış bir adım telâkki et
mek yerinde olur. 

Ancak zarardaki bu azalış 1962 yılı Haç se
ferlerinden 10 milyon liralık gelir elde edilmesi 
ve 3 milyon lira tutarındaki istikrar fonuna katıl
ma payının, Hazinece şirkete bırakılması sonunda 
meydana geldiğinin de göz önünde bulundurul
ması lâzımdır. Halbuki 1963 de Haç seferleri hâ
sılatı, 3 milyon liradan ibaret kalmış ve istikrar 
fonu da kaldırılmıştır. 

Bu neticeye göre 1963 yılında bu zararın 1962 
yılma nazaran biraz daha artmış olmasını şimdi
den kabul etmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesinin yurt ve milletimize hayırlı olması te
mennisiyle Yüce Senatoyu, Bakan ve erkânını 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Karasapan, 
C. K. M. P. topluluğu adına. 
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CELAL TEVPlK KARASAPAN (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, Sayın Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri; Sayın Bakan ve Bakanlık er
kânı, bizim, Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı büt
çesi üzerindeki mâruzâtımız kısa olacaktır. Te
ferruata inmek ve onlar üzerinde durmıyacağız. 
Zaten, arkadaşlar, bu hususta lâzımgelen ten-
kidleri ileri sürüyorlar. Bu sebeple daralan za
manınızı suiistimal etmek istemiyoruz. Biz, yal
nız birkaç nokta üzerinde dokunmakla iktifa 
edeceğiz. 

Demiryollarının durumu; işletmecilik bakı
mından, olsun materyal bakımından olsun hiç 
şüphesiz ki ; tatmin edici bir manzara arz etmi
yor. Esasen 5 Yıllık Plânda, bizim de Hükü
mette bulunduğumuz sıralarda, bu dertle meş
gul olunarak imkânlar düşünülmüş ve bâzı 
prensip kararlan alınmıştır. Bu itibarla Ulaş
tırma Bakanlığı da plânla mukayyet bulunmak
tadır. Temenni ederiz ki, plânın öngördüğü ve 
birçok bakımlardan çok isabetli olan tedbirler 
tatbik olunur ve demiryollarımız bugünkü 
hakikaten müşkül ve nazik, durumdan kurtulur. 
Demin arkadaşımın da işaret ettiği gibi, bu se
ne 260 milyon lira zarar eden demiryollarının 
'memleketimizde ifa ettiği âmme hizmeti son de 
rece ehemmiyetidir. Fakat bu tevali eden ziyan
larla bu müesseseyi idame etmenin de müşkülâ
tı ortadadır. Kanaatimizce bunun başlıca sebebi 
personel fazlalığı, işletme zihniyetinde modern 
icaplara göre hareket edilmemesi ve yine bunun 
yanında da, karayollarında görülen inkişaf se
bebiyle rekabetin artması ve bu rekabetin âdeta 
bir nevi gayri me§ru rekabet halini almasıdır. 
Bütün bunları mütehassıslarımızın düşüneceğine 
ve düşündüğüne, lâzımgelen tedbirlerin en isa
betli şekilde alınacağına inanmak isteriz. Çün
kü, D. Demiryolları ki, vaktiyle Osmanlı İmpa
ratorluğu zamanında bir yabancı işletme iken, 
bugün millî bir müessese haline gelmiştir. Ve 
bidayette ben gayet iyi hatırlıyorum, meselâ 
1934 senesinde bir tane mütehassıs dahi bulun
mazken bugün hamdolsun Cumhuriyet devrinin 
başarılarından biri olarak bu faaliyet sahamız 
da çok değerli ve Avrupa'dakileriyle kıyas edile
bilecek elemanlarla mücehhez olmuştur. Bu iti
barla bunların bu noktaya parmak basmalarını 
ve üzerinde ciddiyetle durmalarını temenni ede
riz. Ve bunu söylerken maalesef siyasi bâzı 
mülâhazalarla Ulaştırma Bakanlığında, umumi -
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yetle Ulaştırma Bakanlığına tabi işletmelerde, 
bâzı yersiz tasarruflar vaktiyle yapılmıştır. Bu
nun zararları çekilmiştir. Artık mütehassıslar 
varken dışarıdan eleman alınıp bunlara mühim 
vazife verilmemesine, bir prensi'bolarak itina 
edilmeli ve hangi Hükümet iktidara gelirse gel
sin bu prensibe riayet olunmalıdır. 

Zamanımız ihtisas zamanıdır. Bilhassa Ulaş
tırma Bakanlığı tamamiyle ihtisas meselesidir. 
Bunun başına siyasi bakanlar gelebilirler; de
mokratik icab budur. Fakat bunlar kuvvetli bir 
teknik kadro tarafından desteklenmezlerse mu
vaffakiyetleri temin edilemez. Bunu bilerek her 
gelen bakan arkadaşımızın bu noktaya büyük bir 
ehemmiyet vermesini bilhassa temenni ederiz. 

Devlet Demiryollarının milletlerarası müna
sebetlerine de biraz temas etmek isterim. Turiz
min aldığı ehemmiyet itibariyle, bilhassa orta 
seviyede olan turislerin muhtelif mülâhazalarla 
tren yollarını tercih ettikleri bir hakikattir ve 
tren yolları en emin yollardır. Yalnız bu bakım
dan bâzı yenilikler, bâzı ıslah hareketleri de şart
tır. Yataklı servisleri, bilhassa Şark Ekspresi bu 
bakımdan birçok müşkülâtla karşılaşmaktadır. 
Beynelmilel münasebetleri vardır, Devlet Demir
yollarının. Meselâ, bendeniz Bükreş'te Büyükelçi 
iken hatırlıyorum, 1952 de başlayıp 1954 te bi
tirilen Tuna üzerinden Rusçuk'taki büyük bir 
köprüden artık doğrudan doğruya trenler Bük-
reşe gidebilmektedir. Eskiden burada aktarma 
vardı. Bu itibarla bu yol tercih edilmezdi. Fa
kat bugün yol Sofya'dan geçmeksizin Tırnova 
üzerinden gayet kısa olarak Bükreş'e vasıl ola
bilir. Ve oradan Macaristan ve Avusturya yolu 
ile Avrupa'ya kolayca vasıl olur. Orada iken mü
taaddit müracaatlarını olmuştu. Wagon lit'nin, 
yataklı vagonunun oraya kadar temdidini iste
miştim. Mütaaddit muhabereler oldu. Bu işin 
Demiryolları Beynelmilel Birliğinde görüşülece
ği, bir şekle raptedileceği söylendi. Kaldı ki, ben 
sadece kendi Hükümetim nezdinde değil, Roman
ya Hükümetinin nezdinde de teşebbüslerde bu
lundum. Onlar da, bu işi görüşeceklerdi. Fakat 
o zamandan bu zamana ne yapıldığını bilmiyo
rum. Bugün bir yolcu istanbul'dan trene binip 
bir yataklı ile doğrudan doğruya Bükreş'e gide
mez. Ya Sofya üzerinden gidecek, orada Rus va
gonlarına intikal edecek, ki onlar kuşetli vagon
lardır, yataklı vagon şeklinde değildir. Restoran
da yoktur. Sonra mühim bir müşkülümüz de yi- | 
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ne Yugoslavya'dan geçerken trenlerin restoran-
sız olmasıdır. Bu işi de esaslı bir şekilde ele alır
sak bizim memleketimize turist celbi, ve bizden 
gidecek vatandaşların buradan geçmesi daha. ko
lay bir hal alır. 

Havayolları hususunda da zaten her bölümün
de, işletme bölümünde daima zararla karşılaştı
ğımız için Havayollarının üzerinde uzun uzadı-
ya durmaya pek lüzum görmüyorum, tç hatla
rın tekemmülü şüphesiz hepimizin arzusudur. 
Kullandığımız uçakların mümkün olduğu kadar 
ekonomik ve emniyetli sistemlerden intihap ve ik
mal edilmesi ve bilhassa dış hatlar hususunda da, 
ecnebi, daha doğrusu milletlerarası tanınmış bü
yük firmalarla iş birliği cihetine gidilmesi gere
kir ki, bunu Mısırlılar, Lübnanlılar, Suudî Ara
bistan ve bilhassa Yunanlılar yapmaktadırlar ve 
bundan büyük istifade temin etmektedirler. Bi
zim yalnız başımıza dış hatlarda işliyen beynel
milel hava şirketleriyle, rekabet etmemize im
kân yoktur. Halbuki bu şekilde olursa bu da 
sağlanmakta ve hem ticari bakımdan hem ele
man bakımından, onlarla teşriki mesai etmek iti
bariyle çok faydalar tasavvur edilmektedir. 

Meselâ, bendeniz Basın - Yayın Turizm Ba
kanı iken, Lufthansa'nın bir müracaatı vardı. 
Mütaaddit takiplerime rağmen bu bir türlü ne
ticeye bağlanamadı. Bâzı ecnebi şirketler, hattâ 
memleket dâhiline getirecekleri turistleri, ufak 
tayyareler ile memleketin muhtelif yerlerine gö
türmek için tekliflerde bulunmamışlardır. Bu hu
susta da bir iş birliği yapılabilir zannediyorum. 
Bunların iş birlikleri hiçbir zaman, kendilerine 
bir imtiyaz vermek (vaktiyle kapitülâsyonlarda 
olduğu gibi bizim mevzuatımıza uymıyan) birta
kım kolaylıklar göstermek değildir. Fakat bir iş 
birliğidir. Ve bu iş birliği zamanımızın ihtiyaç
larına, zihniyet ve telâkkilerine göre inkişaf et
tirilir nâçiz mütalâasmdayım. 

Posta Telefon, Telgraf hakkında, umumiyetle 
bu idarenin inkişaf etmekte olduğunu ve modern 
telâkkilere gittikçe ayağını uydurduğunu müşa
hede ediyoruz. Bunu da yeni yetişen unsurların 
ve onların gayretlerine medyunuz. NATO ve 
CENTO ile iş birliklerimizin de bu hususta fay
dası oluyor, tahmin ederim. Yalnız burada ufak 
bir noktaya temas edeceğim; belki bir bütçe ko
nuşması dolayısiyle pek küçük kalır fakat bir 
hukuk mevzuudur. Uzun müddet telefonlardan 
birtakım bakım paralan alınmış, vatandaşlar bu-
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nu vermişler farkında olamıyarak. Bendeniz de 
'bunlardan biriyim. Şimdi bunları ancak avukat
lara, müracaat etmek suretiyle, mahkemeler vo
liyle istihsal etmek mümkün olabiliyor. Bu da 
âdeta ufak bir karaborsa ve ticaret mevzuu ol
muştur. 

Halbuki, mademki bu paralar usulsüz alın
mıştır, bunların doğrudan doğruya idare tara
fından; eğer Hazineye intikal etmişse Hazine 
tarafından hak sahiplerine iadesi lâzımgelir. 

'Deniz yollarının kifayetsizliği hepimizin ma
lûmudur. iç hatlar da kifayetsizdir, dış hatlar 
kifayetsizdir. iç hatlarda, birçok vatandaş, bil
hassa iç turizmin icabı bakımından bütün bir 
im evsini yer bu'lamamafotadırlar. Bir taraftan 
yer bulnumaz, hıncahınç, doludur vapurlar, fa
kat diğer taraftan da bu müessese daima zarar 
eder. Bunların hikmetini, sırrını anlamak bizim 
için belki mümkün değildir, ama mütehassıs 
elemanlar her halde bunun üzerinde durmak ve 
bunun mutlaka bir çaresi bulunmalıdır. 

Turizm bakımından, bilhassa dışardan, mem
leketimizden küçük gemiler tedarik etmek isti-
jen -grupların müracaatını hatırlarım. Bunlara 
biz cevap vermiyoruz. Halbuki komşumuz Yu
nanistan bundan çok istifade ediyor. Yatlar ki
ralıyor, ufak gemiler kiralıyor ve bunlarla için
dekiler muayyen yerlere kurvuayyajlar yapıyor
lar. Bu ciheti nazarı itibara almayı tavsiye et
mek şimdi garip bir lüks olacaktır. Faikat bu 
dahi Denizyollarının mevzuatı içine girebilir. 
Hiç olmazsa bu hususun Devlet eli ile yapıl
ması düşünülmüyorsa, özel sektörü teşvik et
mek için lâzımlgelen tedbirler alınmalıdır. 

Havayolları hususunda bir noktayı da na-
•zarı dikkate almak lâzımgelir, zannediyorum. 
Havayolları ve hava Meydanları işletmelerinin 
ayrılığı da ekonomik bir izahla taivazzuh ede
miyor, meydana çıkamıyor. Aynı maksat için 
iki işletme, iki ifade? Bunu bize mütehassıslar 
izah ederlerse son derece memnun oluruz. Ka
naatimize ıgöre bu iki idarenin birleştirilmesi 
birtakım ekonomiye imkân verecektir. Bunları 
her halde Sayın Bakanımız bize izah edecekler
dir. 

Mâruzâtımı burada sona erdirirken 1964 büt
çesinin başarılı bir tatbikata nıazhar olmasını 
diler ve gelecek seneler aynı şikâyetleri tekrar 
etmiyeceğimizi temenni eder 've Sayın Balkanı
mızı ve Bakanlık erkânının mesailerinde her ba-
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kınıdan destekliyeeeğinıiızi vait ederek huzuru
nuzdan ayrılım. Hürmetlerimle. ('Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar ve 'topluluklar adına 
konuşmalar bitmiştir. Sıra şahısları adına ko
nuşmalara gelmiştir, i lk söz Sayın Tevfik in
ci'nin idi.. Söz sırasını Sayın özdeş'e vermiş 
bulunmaktadırlar. Buyuran Sayın özdeş. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
| Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri ar-
| kadaşlarım, Sayın Bakan ve Ulaştırma Bakanlı

ğının kıymetli erkânı. 
i Ekonomik inkişafta mühim faktör olan de

niz nakliyatının bugün içinde bulunduğumuz 
millî kalkınma çabası devresinde, lüzumlu inki
şafının diğer işlerle beraber yürümesinin zaruri 
olduğu kanaatini belirtmek isterim. Bunu temin 

] ötmek için memleketlerin bir deniz siyasetine sa-
I hibolmaları lâzımdır. Türkiye'nin belirli ve tâ

yin edilmiş bir deniz siyaseti var mıdır? Maal
esef buna hayır demek lâzımdır. Türkiye Cum
huriyetinin kurulduğu devirden beri, gelip, geç
miş muhtelif hükümetler içinde, zaman, zaman 
çıkan bir gayretlinin yaptığı hamlelerle bâzı 
ilerlemeler olmuş, ondan sonra çıkan Hükümet 
yahut gelen Hükümet tamamen hissi sebeplerle 
biı- evvelkinin işlerini baltalamıştır. Harbe ta
kaddüm eden zamanlarda Almanya'ya sipariş 
edilen gemiler, ufak tefek kusurlar bulunmak 
suretiyle reddedilmiş yahut tehir edilmiş, harb 
çıktığından dolayı .gelememiş, ingiliz - Fransız 
ittifakını mütaakıp ingiltere'den temin edilen 
kredi ile ısmarlanan gemiler o zamanki Başve
kili düşürmek için uydurulan bir Impeks gü
rültüsü dolayısiyle mukavelenin feshedilmesi 
dol ay isiyle Türkiye'ye gelememiş. Bunun neti
cesi olarak da Türkiye ikinci büyük harb es
nasında Zonguldak'tan, İstanbul'a kömür nak-
ledemiyecek hale gelmiştir. Bunun neticesi ola
rak da mecburen İngilizlerden beş tane nakli
ye gemisi kiralamak zorunda kalınmıştır, ikin
ci büyük harb esnasında, ayağımıza kadar ge
len, iki tane lüks Romen yolcu gemisi, 2 modem 
isveç gemisi de birtakım gayretlerin neticesinde 
elde edilememiş, son olarak Türkiye ikinci bü
yük harb sonrası beynelmilel deniz nakliyatının 
da, altın devri denen bir devreye, birkaç çürük, 
çarık gemi ile girebilmiştir. İkinci büyük harbi 
mütaakıp Birleşik Amerika Hükümeti harb 
içinde yaptırdığı büyük miktarda nakliye ge
milerini, demokratik cephe devletlerine ucuz fi-

— 814 — 



C Senatosu B : 41 
yatla, hattâ bizim gibi, Yunanistan gibi daha 
az malî kudreti olan devletlere de taksitle ver
meyi teklif ettiği halde, muayyen bir deniz siya
setimizin olmaması bakımından, biz yalnız o za
manki Denizyolları dediğimiz Devlet sektörüne 
birkaç yolcu gemisi ve bir tankerle küçük bir 
tankerden başka bir şey alamazken, Yunanlılar 
hususi sektöre verdiği ehemmiyet, deniz ticare
tine gösterdiği büyük alâka dolayısiyle maddi 
ve siyasi destek olaraik, kendi armatörlerini bu 
gemilerle büyük mikyasta teçhiz etmiştir. Yu
nanlılar hem bu devirden, hem Kore harbi do
layısiyle navlunların yükselmesinden de istifa
de ederek fevkalâde büyük menfaatler sağlamış, 
hem bu gemileri amorti etmişlerdir, hem de bü
tün ticaret filolarının tonajlarını harbten ev
velki devre çıkardıkları gibi yenilemişlerdir 
de. işte bu netice; deniz siyasetini sarih ve bel
li bir şekilde tâyin eden ve denizin kıymetini 
takdir eden bir milletin eriştiği büyük ekono
mik muvaffakiyetinin bir neticesidir. ihracatı 
bizden az, ithalâtı bizden çok olan Yunanistan'ın 
döviz açığının büyük bir kısmının, Yunan de
nizcileri tarafından kapatıldığı görülmektedir. 
Kredi güçlükleri ve Devlet himayesinden tama
men mahrum olan, Türk denizcileri, canlarını 
dişlerine takarak, bu memlekette ellerinden gel
diği kadar hizmet edebilmek için çaba göster
mekte iseler de, Devlet himayesi olmadan bu
nun bir yola bir netice vermesi imkânsızdır. 

ıMuhterem arkadaşlar, memleketimizde, ser
vet düşmanlığı ki, bugün had devresindedir, ye
ni değildir. Bunun kökleri tâ eskilere kadar 
dayanır. Bundan dolayıdır ki, 1955 e takaddüm 
eden senelerdeki had döviz buhranının bir mik
tar iyileşmeye yüz tuttuğu 1955 te tedarik edi
len döviz, bu zihniyetin tevlidettiği yani özel 
sektörü himaye eden hükümetler ve erkânının 
itham altında kaldığı, bu propagandanın tesiri 
altında kalan o zamanki Hükümet dahi, özel 
sektörü himaye edememek zorunda kalmış, te
darik edebildiği bu kredi ile Denizcilik Banka
sına bağlı bir Denizcilik Nakliyat Şirketi ku
rarak yeni bir ticaret filosu elde etmeye mu
vaffak olmuştur. Ama, bu nihayet bir Devlet 
sektörü olmaktan çıkamamıştır. Teşekkülün 
maksadı, özel sektörü ezmek değil, özel sektö
rün tanıyamadığı ve bu yüzden millî ekonomi
mizde hâsıl olan gediği kapamaktan Deniz 
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Nakliyat Şirketi ıgönderme ve getirme bakımın
dan trafiğin çok olduğu devirlerde, bilançoları
nı kârla kapattığı için özel sektörle bir çatış
ması olmamıştır. Ama vaktaki dünyada deniz
de gezen gemilerin adedinin artması dolayısiyle 
navlunların düşmesi ve bizim belirli bir denizci
lik siyasetine sahih olmamamız dolayısiyle eli
mizden kaçırdığımız bâzı hakların tesiri ile bi
lançolarını zararla, kapatmaya başlıyan Deniz 
Nakliyat Şirketi amansız bir şekilde özel sek
törün düşmanı ve rakibi kesilmiştir. 

(Muhterem arkadaşlar, dünyanın hiçbir ye
rinde aynı bayrağı taşıyan iki teşekkülün bir
birine bu kadar amansızca rakabeti görülmüş 
şey değildir. Türkiyemizde muayyen ve belirli 
bir deniz siyaseti taayyün etmedikçe ve keşme
keş neticesi ister istemez, hattâ Devlet dairele
rinden gelen sabotajlar devaım ettiği müddetçe, 
hiç de uzak değil, beş, altı senede Türkiye'de 
armatör denilen bir sınıf kalmıyaeaktır. Bugün 
Türk armatörleri o kadar bunalmış 'vaziyettedir 
ki. işsizlikten ve muazzam masraftan kurtulmak 
için, iflâstan kurtulmak için ellerindeki gemileri 
satmak istiyorlar, parçalayıp hurdaya vermek 
istiyorlar, fakat Ulaştırma Bakanlığı elindeki 
bir kanuna dayanmış, yakasına yapışmış sata
mazsın, bozamazsın demektedir. O halde ne ya
palım f simliyle karşı karşıya kalmıyor, arka
daşlar. Demirperde gerisi memleketler müstes
na, hiçbir memlekette hükümetlerin kendi ver
gi kaynaklarını kendi eliyle tahribettiği vâki 
değildir. 

Sizlere buna dair bir misâl de vermek is
terim; 1962 yılında Amerika'dan buğday te
min edildiği zaman, Amerikalılar mukaveleye 
bu buğdayların yarısının Amerikan bandıralı 
gemilerle taşınmasını şart koştukları gibi; san
ki bizi bizden daha fazla düşünüreesine; yarı
sının da Türk bandıralı gemilerle getirilmesi
ni şart koşmuşlardır. Tam o sırada Amerika li
manlarında iki tane Türk gemisi vardır, 10 ar 
bin tonluk Bunlar buradan maden yükünü tut
muşlar, fakat denizde fevkalâde az marjlarla 
cereyan eden rekabet dolayısiyle yük bulamı
yorlar, bu sırada 'bu hâdise çıkıyor.. Ümütlerini 
buna bağlıyorlar aman diyorlar, «Biz burada
yız». Her hangi Ibir kimseye hacet yok. Biz 
alıp getirelim. Bunlar, Ulaştırma Vekâletine 
ve Toprak Mahsulleri Ofisine müracaat edi-
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yorlar. Amerika Hükümeti Amerikan denizcili
ğini himaye etmek için ton başına 16,5 dolar 
tediye etmektedir, arkadaşlar. Bizim Toprak 
Mahsulleri Ofisinin ton başına fiyatı 8 dolar 
karşılığı Türk parasıdır. Dolar da ödemek mec
buriyeti yoktur. Derhal razı oluyorlar. Ara
ya şilepeilip giriyor, diyor ki, ben bunu beş 
dolara getirim. Diyorlar ki, bu şirketlere, beş 
dolara getirecek Deniz Nakliyat Şirketi. Biz de 
getiririz diyorlar. Bu teminatı vermelerine 
rağmen, bir gece bakıyorsunuz, Deniz Nakliyat 
Şirketinin Asım Anlar tankeri boş olarak İs
tanbul limanından hareket ediyor. Gidiyor. 
Amerikan limanına, buğdayı alıp getiriyor. Ken
disi de zarar ediyor, aylardan beri orada buna 
ümidini bağlamış, tayfa parası, rıhtım ücre
ti, liman masrafı ödiyen ve zaten banka kre
disi ile alınmış olan bu gemiler dolayısiyle % 15 
faiz ödiyen Türk armatörleri perişan olduk
ları gibi, bu iki gemiden (bir tanesi ufak bir 
navlun için orada bir dolandırıcının eline düş
tü, bir tanesi de ancak 2,5 dolara zoraki olarak 
İtalyan kömür yükü bularak geldi, Bu yetmi
yormuş gibi Toprak Mahsûlleri Ofisi, Ameri
ka'ya müracaat ediyor, zaman zaman Türk 
bandıralı gemiler bulamıyorum, diyor, bu hu
sus mukaveleden çıkarılarak, Türk bandıralı 
gemiler bulunmadığı takdirde ecnebi bandı
ralı gemilere naklettirilmesini istiyor ve bun
da da muvaffak oluyor, işte bunun neticesi
dir ki, zaman zaman, İstanbul limanında gör
düğünüz, Yunan bandıralı, Panama bandıra
lı tankerlerin Toprak Mahsûlleri Ofisine buğ
day nakletmek için geldiklerine şahidoluyor-
sunuz. Bunlar o kadar düzensizce yapılmış
tır ki, Yunan tankerleri, Haydarpaşa silo rıh
tımına yanaşamadıkları için ayrıca da 25 lira 
lumba parası verilmiştir. «Lumlba» demek, ge
miden gemiye nakil edip öbür tarafa götür
mek demektir. Bu bir gemicilik tabiri oldu
ğu için tashih ediyor, söylüyorum. (A. P. si 
sıralarından «ses duyulmuyor, mikrofonu biraz 
eğiver» sesleri) Peki efendim. Bir haber çık
tı. Toprak Mahsûlleri Ofisi, vaktiyle Nihat 
Âli üçüncü denilen zatın Amerika'da oynadığı 
rolü oynamıya müşabih, yani bütün bu nakli
ye işlerini tanzim edecek bir büro açma niye
tinde imiş. Evvelki gün Ticaret Bakanlığı büt
çesinde, Ticaret Bakanına sureti mahsusada 
sordum bunu. «Böyle bir şey var mıdır?» diye. 
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Orada bizim bir heyetimiz var «dedi..» Muba
yaa işi ile meşguldür. Başka yeni bir heyet 
göndermiyeceğim «peki bu heyet bu nakliyat iş
lerini yapacak mı?» dedim. «Elbette yapacak
tır» dedi. Demek ki, rivayet doğru, ama şek
li yanlış. İşte bütün bunların gayesi, deniz si
yaseti zihniyetinin tâyin edilememesi dolayı
siyle, Devlet dairelerinin ister istemez Türk 
denizciliğimize yaptığı sabotajlardır. Daha 
bunun gibi, birçok vaka hakkında malûmat sa
hibiyim. Fakat bunun için bugün ne yer ne de 
zaman müsaittir. İlerde bunları da arz etmek 
lüzumu hâsıl olursa Yüksek Huzurunuza geti
rip hakemliğinize arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; yine evvelce tekrar 
•ettiğim gilbi demir perde gerisi devletleri müs
tesna bütün dünya denizlerinde nakliye yapan 
unsurlar hususi teşekküllerin elindedir ve dev
lerin fevkalâde az marj da cereyan eden bu reka
bet karşısında firmalarını ve gemilerini ayakta 
tutabilmek için sübvansiyone ederler ve çeşitli 
şekillerde himaye ederler. Nitekim en son, Rus
ya - Amerika buğday anlaşmasının birinci inki-
taı sebebi bu buğdayın Amerikan gemileriyle 
hiçolmazsa yarısının getirilmesi hususunda 
Amerika'nın ısrarıdır, öyle değilmi? 

Milyonlarca açık veren Denizcilik Bankası ve 
Deniz Nakliyat Şirketinin arkasında bir Maliye 
ve Hazinemiz vardır. Fakat küçük fazlardan 
bağlıyarak jenerasyonlarla tekamül eden arma
törler firmalarımızın açığını kim kapatacaktır? 
Demiryolları havayolları 'gibi denizyollarımız 
da, bugün Devlet eliyle işletilmekte olduğu için, 
plânlamada gösterildiği gibi birer kâr müesse
sesi birer envestisman yeri değil, Devletin, Ha
zîneden açıklarını kapamakla mükellef olduğu 
birer müessese halinden kurtulamamışlardır. Bu 
denizcilik siyasetinin, Hükümetlerin tek başına 
karar verecekleri bir mevzu olmadığını arz et
mek isterim. Bu deniz siyaseti bütün partilerin 
iştirakiyle ve Hükümetlerin ve iktidarların 
değişmesiyle, değişmiyen bir siyaset olmak zaru
retindedir. Eğer, böyle bir müzakere neticesin
de, Türkiye'nin, deniz nakliyatının, Devlet in
hisarcılığı şeklinde yapılması takarrür edecek 
olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, o za
man armatörlerimizin buna göre tedbirler al
masına zaman bırakmak, Hükümetin bu ted-
'birlere yardımcı olmasını temin etmek ve tera-
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küm etmekte olan sermayenin de mahvolması
nın önüne geçmek lâzımdır. Yapıcı bir muhale
feti vazife sayan bizlerin, deniz siyasetini tâyin 
eden Hükümete daima yardımcısı olmak arzu
sunda olduğumuzu belirtmek isterim. Ancak, 
tek parti devri olan 1920 - 1938 yılları arasında 
umdesinde mevcut Devletçilik prensibini tam bir 
şekilde yürütmeye muktedir olduğu bir devirde 
dahi denizin kıymet ve ehemmiyetini yakinen 
takdir eden büyük Atamızın direktifi ile o za
man ki, Halk Partisi Hükümeti, Devlet denizde 
hangi yolda çalışacak, özel sektör hangi yolda 
çalışacak diye bunu tâyin etmiş ve sınırlandır
mıştır. O zaman Denizcilik Bankasının selefi 
olan denizyolları, âmme hizmeti olarak, yolcu 
nakliyatını üzerine almış ve yük nakliyatı ta
mamen özel sektöre terk edilmiştir. Bu Halk 
Partisinin o zaman aldığı bir tedbirdir. Bina
enaleyh, o zaman aldığı tedbiri, bugün karma 
ekonomi yapacağım ve bunun taraftarıyım diyen 
Halk Partisi azınlık Hükümetinden, hatırlama
sını rica ederim. 

Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyat Şir
ketine gelince; muhterem arkadaşlar, benden 
evvel konuşan muhtelif hatiplerin belirttiği gi
bi, her iki müessese de berbat bir haldedir. 
Özür dilerim, kelimem biraz ağır olmakla bera
ber hakikat budur. İdareler işten anlamıyan, 
bu işi bilmiyen ve katiyen idare edemiyecek 
durumda olan insanların elindedir. Partimizin 
yapıcı bir muhalefet görüşündeki istikamete 
uyarak, bu meselenin ne şekilde halledilebile
ceği hakkında, yeni Ulaştırma Bakaniyle iki 
defa temas ettim. Bu temaslarım henüz bir ne
tice vermedi, bir inkişaf da göstermedi. Ümit-
varım. Bu inkişaf neticesinde, alacağım netice
yi parti grupuma izah edeceğim ve onlardan 
alacağım direktife göre, icabettiği takdirde yi
ne yüksek huzurunuza getirerek dertlerimizi 
açıkça arz ederek, hakemliğinize müracaat ede
ceğim. Yalnız bu noktada da bir şeye işaret et
mek isterim. 

Muhterem senatörler, denizyolları, ve deniz 
nakliyatı da hava nakliyatı ve kara nakliyatı 
gibi; harb gerginliği sırasından itibaren, harb 
sırasında sıkı bir surette askerî müesseselerle 
irtibat halindedir. NATO'nun icapları ve alı
nan yeni karralar mucibince harbdeki, deniz 
nakliyatı Millî Müdafaanın emrine geçecek ve 
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dolayısiyle de Deniz Kuvvetlerinin eline geçe
cektir. Binaenaleyh, Sayın Ulaştırma Bakanın
dan elindeki bu iki müessesenin ilerde kullanı
lış şekli bakımından derhal Millî Müdafaa ile 
teşriki mesai ederek bu iki müesseseyi süratle 
ıslah etmek yoluna girmesini beklemek hakkı
mızdır. Bunu iki başlı idare dolayısiyle, yani 
bir taraftan Ulaştırma Bakanlığı, bir taraftan 
Millî Müdafaa Vekâleti tarafından idare edilen, 
İkinci Büyük Harbde, Sümer ve Refah vapur
ları facialarında, bizzat bulunmuş ve ölümden 
kurtulmuş bir arkadaşınız olarak acı hissede
rek tekrar arz ediyorum. Sayın Ulaştırma Baka
nımız lütfen temas etsin ve bu işi bir an evvel 
ıslah etsin. Arkadaşlarım bu konuşmaların ne
ticesinde fevkalâde iyi niyetli fakat biraz fazla 
bürokrat bulduğum bu iki müessesenin ıslahı 
ise sürate ve süratli karara ihtiyaç gösteren bir 
durum arz etmektedir. Tekrar istirham ediyo
rum, kararlarını süratle versinler. Ve gerek 
Türkiye'nin deniz siyasetinde, gerekse bu iki 
müessesenin ıslahında, elimizden geldiği kadar 
kendilerine yardımcı olacağımızı tekidederek 
Muhterem Senatonuzu hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Özdeş 20 dakika konuştu. 10 dakikası kendi 
adına, 10 dakika da - söz alma sırası yanyana 
olduğu için devamına muvafakat ettim - Sayın 
İnci namına idi. Onu arz ederim. 

Buyurun Sayın Onat. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, 

Aziz Senatörler, Türk vatanını içten ve dıştan 
saran nakliyat ve muhabere ağları üzerinde va
zifelerini bütün tabiat etkilerine görüşlerini si
per ederek şerefle yapan kahraman ulaştırma -
cilanın kangren olmuş dertlerine değinmek üze
re huzurunuza geldim. 

Grupumun sözcüsü teknik ve işletmecilik 
bakımından büyük bir vukufiyetle anlattılar. 
'Bendeniz de asıl üzerinde durulması gereken 
ve üzüntü ile karşıladığım bu dertleri açık ve 
sırasiyle huzurunuza sereceğim. 

40 000 ni mütecaviz ulaştırmam ve aileleri
nin acıklı dertlerine çare bulunacağına da kuv
vetle inanıyorum. 

1. Yıpranma hakkı : Ulaştırma Bakanlığı 
içinde: a) Harekât personeli, b) Katar per
soneli, c) Yol personeli, d) Muhabere hattı 
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inşa personeli ve posta dağıtıcıları diye vasıf
landırılan hizmetliler insan gücü dışında çalış
mak, yıpranmak, dikkat sarfetmek ve neticede 
erken saf dışı olmak durumundadırlar. Gece 
gündüz ayakta bekliyen hareket personeli, se
yir halinde devamlı iş gören gece gündüz tehli
kelerle karşıkarşıya katar şefleri, bagaj ve bi
let kondüktörleri, gardöfrenler, trenlerin em
niyet ve .selâmetle seyrini .sağlıyan yol persone
li ile dağ ve geçit yerlerinde çeşitli tehlikelere 
maruz yol bekçileri her gün 15 - 20 Km. yaya 
yol yürüyerek demir yollarını kontrol ve selâ-
m etle mek t edi rl er. 

Bunlar yıpranmaz da ne olurlar? Hele mu
habere hattı inşa. personeli posta dağıtıcısı ve 
ulaştın cilan 5484 sayılı T. C. Emekli Sandığı
nın 32 ve 34 ncü maddelerine bu personelin de 
iti ahin i Sayın Bakandan betklem ektedirler. 

2. (Emekli Sandıklan ile Maluliyet, ihtiyar
lık ve 'ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı 
Kanunun tatbikattaki kifayetsizliği görülmüş
tür. Buı husus en kısa bir zamanda düzeltilerek 
P. T. T. ve T. O. D. D. Y. işçilerinin Emekli San
dığına tabi olarak geçirmekte oldukla.rı emek 
lilik süreleri yeniden iştiraık 'ettikleri T. C. 
Emekli Sandığına, tabi olarak geçecek hizmetle
rinin birleştirilmesini mümkün kılacak bir hük
me 54134 sayılı Kanunda yer verilmesini ulaş
tırma Bakamından hassasiyetle istem'ektedirler. 

3. Barem dışı, bırakılıp (D) cetveline it
hal edilen personelin durumu çok acıklıdır. Bun
lar 3173 sayılı Barem Kanununa bağlı 3 numa
ralı cetvelde dahil, Demiryolu, ve P. T. T. Ca
miası bünyesindeki daktilo, mekanagraf, itfai
yeci, bekçi, telefoncu, dağıtıcı ve odacılardır. 31 
Mayıs 1964 tarihinde meriyete giren 4620 sa
yılı Kanun muvacehesinde çocuk zammı, ölüm 
ve doğum tazminatlarından muaf tutulmuşlar
dır. Bu cefakâr, muhtaç ve vazifeşinas persone* 
1in mağduriyetinin giderilmesini, kanun tekli
finin Sayın. Ulaştırma Bakanlığınca yapılmasını 
beklemektedirler. 

4. Ordudaki görevlerini er olarak yapan 
ive bu sürelerinin kıdem ve emeklilikten sayıl-
mamalan suretiyle mağdur olanların yekûnu 
hayli çokçadır. Ve bunların siklet merkezinin 
Ulaştırma Bakanlığında olduğu tesbit edilmiş
tir. Bu eşitsizliği giderecek Ibir «kanun teklifini 
•t>ir yıl önce bendeniz Büyük Millet Meclisine 
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yapmış idim. Halen bu hususta Ulaştırma Ba
kanlığının ilgisini beklemektedirler. Zira, asker 
olan askerlik süresi içindeki geçirdiği müddeti 
kıdem ve memuriyetten sayılmadığı için bayan 
memurdan dönüşünde o süre kadar kıdemsiz 
ve onun temrine girecek duruma düşmektedir. 

5. P. T. T. ve T. C. D. D. Y. personelinin 
on belli başlı dâvalarından birisi de mesken du
rumudur. Mesken Kanununun bir an önce çı
karıl arak, bu çalışkan ve fedakâr vazifeliler, 
ferahlık getireceği günü hasretle beklemekte
dirler. 

6. (5421 sayılı ıGelir Vergisi Kanunun 25 nci 
maddesinin 4 ncü bendinde (Mesken ve yakıt) 
bedelleri gelir vergisinden muaf tutulduğu hal
de, sonradan çıkarılan 193 sayılı Kanunun 24 
ncü maddesi 4 ncü 'bendinde sadece yakıt bedel
leri gelir vergisinden istisnai edilmiştir. Halbu
ki 3 yıldan beri P. T. T. ve D. D. Y. personeli
nin lojman hakkı olduğu halde mevcudun ki
fayetsizliği sebebiyle kendilerine verilen 35 - 40 
- 50 liralık lojman tahsisatından maalesef ver
gi kesilmektedir. Bu hususun da önlenmesini ve 
düzeltilmesini Ulaştırma Vekâletinden bekle
mektedirler. 

7. 1242 sayılı Kanunla Devlet memurlarına. 
tanınan 3 üst dereceye terfi hakkının 4620 sa
yılı Kanunun tadili suretiyle Ulaştırma Vekâleti 
personeline de tanınması adaletin tecellisi bakı
mından sayın vekilden hassasiyetle beklenmek
tedir. 1904 yılı bütçesi 9 848 162 lira olarak ve 
geçen sene bütçesinden 24J3 357 lira fazlasiyle 
çıkmıştır. Milletin hayrına hassasiyetle kulla
nılmasının huzur getireceğine inanarak cümle
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —. Beş dakikamız daha var. De
vam edelim mi) Yoksa saat 2.30 a tehir -ede
lim m i l (Bir arkadaş daha konuşsun, sesleri) 

O halde peki; Sayın Eğe. 
İSKENDER CENAP EĞE (Aydın) — Sa-

yınBaşkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri j 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce ko
nuşan muhterem hatipler, Ulaştırma Bakanlığı
nın, çeşitli çalışma sahaları üzerindeki görüş
lerini ve tenkidlerini arizamik ifade etmiş bu
lunuyorlar. Bu konuşmalarda, benim de düşün
düğüm, birçok hususlar ifade edildiği için 
tekrara gitmiyeeeğim. Ancak, bendeniz bir 
noktayı hazırlatmak istiyorum. 
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Ulaştırma Bakanlığının yine Senatomuzda 

yaptığımız bütçe müzakerelerinde bir husus 
üzerinde durmuştum bu husus aslında sadece 
Ulaştırma Bakanlığına ait bir husus değil, bü
tün İktisadi devlet teşekküllerine ait ve bütün 
iktisadi devlet teşekküllerine yönetilmiş bir 
soru idi. O da şudur muhterem arkadaşlar; biz
de iktisadi devlet teşekkülleri ve iştirakları, 
aşağı yukarı % 99 zararla çalışmaktadır. Bu 
teşekküllerin niçin zarar ettiği hususunda Büt
çe Komisyonunda olsun, Umumi Heyetlerde ol
sun bizzat veya müşterek bir tetkik yapmak 
imkânını bulamıyoruz; 

Muhterem vekillerde bu meseleyi bütün 
açıklığı ile ortaya koyamıyorlar; bunun bâzı 
sebepleri var. Nihayet, Bakanlar siyasi kişiler
dir; dahil oldukları Hükümetin politikasının 
dışına çıkamıyorlar. Amma, bu teşekküllerin, 
yani İktisadi Devlet Teşeküllerinin zarar etme
leri sadece bu teşekküllerin başında bulunan 
idarecilerin veya bu teeşkkül içinde bulunan 
muhterem personelin, verimsiz çalışmaların
dan dolayı değildir, arkadaşlarım. Bu mesele 
biraz da hükümetlerin, biraz da değil, çok mik
tarda hükümetlerin tutumu meselesidir. Bugün 
meselâ elimizde bulunan PTT Umum Müdür
lüğü bütçesini okuduğum zaman Kurumlar Ver
gisi 9,5 milyon, PTT Hizmet Vergisi 35,5 mil
yon, belediye ve asker ailelerine yardım için 
240 milyon, meceanen telefon 5 milyon gibi bü
yük ödemeler yaptığını, gelirin ne şekilde azal
dığını görüyoruz. Bunu bir misal olarak, ele 
alınca, PTT giib, hakikaten yüzde bin kâr et
mesi, bilhassa telefon mevzuunda kâr etmesi, 
lâzımgelen bir Umum Müdürlüğün, âdeta za
rara çlışıyormuş vaziyetine düşmesi, hakikaten 
mevzuat olarak, hükümetlerin tutumu olarak, 
bâzı yeniliklere gitmek, zihniyet değişikliğine 
gitmek mecburiyetinde olduğumuzu göstermek
tedir. 

Ben şimdi Muhterem Bakandan şu hususu 
istirham ediyorum; lütfen izahlarında, Devlet 
Demiryolları, PTT, Denizcilik Bankası, Deniz
cilik Bankası Nakliyat Ortaklığı, Şilepçilik 
Ortaklığı, Havayolları ve Hava Meydanları 
gibi, ayrı ayrı, İktisadi Devlet Teşekkülü ve 
şirket olan bu işletmelerin zarara uğrayan kı
sımlarında böyle Devlet hizmeti olarak, bâzı 
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kanunlarla, bâzı tesislerle, yarı tarife, tenzili! 
tarife yahut hiç ödeme yapmadan nakliyat. 
tahsis gibi meselelerin ne derece tesirli olduğu
nu lütfedip izah buyursunlar. 

Sonra 2 nei olarak şu noktaya da temas et
mek isterim; bugün Ulaştırma Bakanlığı ki, 
daha evvelki konuşmaüarımda da dokunmuş-
dum, bugünde bâzı. arkadaşlarımız haklı olarak 
üzerinde durdular; Ulaştırma Bakanlığının, 
bugün merkez teşkilatındaki bu geniş işletme
lerin. hakikaten, realist bir görüşle devamlı ola
rak kontrol etmesine imkân yoktur. Amma bu
na rağmen, kanunlar getirilerek düzeltileceği 
vadedilen bu bakanlık teşkilâtının mevcudu 
ile de müessir olmasını temenni ederim. An
cak Vekil 'Beyin ikinci Ihusus olarak işaret et-

' meye çalıştığım izahlarda arz etmek istediğim 
şudur: Bu işletmelerin, hangileri, ne sebep
lerden zarar etmektedirler »ve hangi işletmeler 
zararlarını kapatmak için gayret sarf etmiş
ler, ne dereceye kadar ıbunu başarabilmişler
dir? (Bu noktaların izaîh edilmesi lâzımdır. Çün
kü artık pelşin 'bir hüküm halini almaya ma
alesef başlamıştır ki memleketimizde, Parlâ
mentoya da sirayet etmiştir, İktisadi Devlet 
'Teşekkülleri 'mulhakkak Parlâmentoya da sira
yet etmiştir, İktisadi Devlet Teşekkülleri mu
lhakkak zarar edecektir, 'başında !han!gi umum 
müdür olursa, personel içerisinde (hangi eihil 
kimseler olursa olsun, Vekil ne derece çırpı-
nır, ne d ere e iyi niyetli olursa olsun, bu te
şekküller zarar etmek mecburiyetindedir ıgiibi 
bir kanaat hâsıl olmuş, memlekete yayılmıştır. Ben 
öyle zannediyorum ki, İktisadi Deivlet Teşek
külleri içerisinde 'bâzı müesseselerin (başında 
bulunan arkadaşlarımız, âzami gayret sarf 
edilp, kendi müesseselerini 'zarardan kurtar
mış, 'hattâ kâra geçirecek şekilde çalışmalar 
yapmışlardır. Ancak, maalesef 'bilhassa Ulaş
tırma Bakanlığı içerisinde, bütün işletmelerin
de geniş miktarda bir hizipleşme vardır. Me
murlar âdeta işini gücünü bırakmış, kendi üs
tü bulunan umum müdür muavinlerinin, umum 
müdürlerinin ve hattâ vekillerinin bir açığını 
bulmak, onları vurabilmek için geceli gün
düzlü tertipıler peşinde koşmaktadırlar. Sayın 

i Bakandan 'bilhassa bu noktayı istirham ediyo
rum ki ; işletmeler içinde, 'vazifesinin dışında, 

! gazetecilerin peşinde, şu, ıbu, senatörler 've me
buslar peşinde, vazifesi loknıyan, kendi vazife-

— at&— 



C Senatosu B : 41 
sini yapmadığı ıgilbi, (başkalarının vazifesini 
yapanlarına mâni olup gammazlıyan onları gi
dip tezviratta şuna buna yermek 'gibi {hareket
lerde bulunanların, bu sakim, hakikaten Ulaş
tırma Bakanlığını büyük 'huzursuzluk içine 
sokmuş olan hale artık bir son vermek, pay
dos demek zamanı gelmiştir.' Sayın ''Bakan 
bilhassa bu mesele üzerinde dursun. Muhte
rem arkadaşlarım biz dün akşam yani saiba'h 
saat 04,®0 da dağıldık. Buradan... Paltomu al
mak üzere vestiyere 'gittiğim zaman, /vestiyer
de ibir gazelte ile karşılaştım. Gece yarısı 'be
nim gözüme atıldığı ıgi'bi bütün senatör arka
daşların gö'züne de atılmıştır, içinde iboy 'boy 
Ulaştırma Bakanlığının ve Devlet Demiryalla-
rmm çeşitli vazifeli kimselerinin fotoğrafları
nı ihtiva eden gazeteler, (her (halde bulgun Ulaş
tırma Bakanlığının bütçesi münasebeltiyle ter
tipli bir şekilde getirilmiş gözlerimize atıl
mıştır. Bir Bakanlık içinde, bir umum mü-
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diirlük içinde yolsuzluk var, (hırsızlık var, şu 
var bu var, bunların talhkik yolu, bunların 
tesbit yolu, bunların üzerinde durmak, (hiçbir 
zaman, içerde onun paçasını, öteki ötekinin ete
ğini çekmekle, olacak işler değildir. Bunla
rın kanuni, hukukî yolları vardır, idari yolları 
vardır. 'Bu yollardan gidilir. Ve Ibu yollar
dan meseleler halledilir ve müspet menfî bir 
karara varılır. Onun için, Sayın Bakanın lb.il-
İhsasa bu hususta çok dirayetli, çok 'cesur ola
rak, artık Ulaş'tırma Bakanlığı içerisinde, evi
ne yarım kilo gaz alan kimselerin îha'kkında da-
'h.i. gazete köşelerine düşecek şekilde, asılsız 
haberlerin yayılmasını önliyeeek şekilde ted
birler almasını temenni ederim. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanmak üze
re oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : NevzatİSengel ((Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karalıisar) — Zabtı sabık hakkında söz isti
yorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devma-

la) — Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken, ben beyanımı ya
zılı olarak yapmıştım. Ve o kısmı tahrif edilen 
kısmı, aynen okuyorum. Ondan sonra tavzih ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu, Millî Eğitim 
bütçesi müzakere edileli hayli zaman geçti. O 
zaman konuşabilirdiniz. Müsaade buyurursa-
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nız bunu başka bir vesileyle konuşursunuz. Şim 
di imkân yoktur. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (I>e\ina
la) — Uzun boylu değil. 

Bx\ŞKAN — Uzun, kısa mevzuubalıis değil. 
Bu usule aykırıdır. Bu zaptı sabık değil elen
dim. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devma-
la) — Ama yanlış anlaşılmış.. 

BAŞKAN — Başka bir vesile ile size söz 
veririm. Her arkadaş ben Millî Eğitim bütçe
si hakkında, ben beden terbiyesi bütçesi hak
kında konuşacağım derse olmaz.. Usule aykırı
dır efendim. Görüşmelere devam cdivoruz. 

http://lb.il-
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4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

A) Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ortaç. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) Muhterem arka
daşlarım, ben Ulaştırma Bakanlığı bütçesi do-
layısiyle Ulaştırma Bakanlığının bir işletme
sinin küçük bir deniz hattına dokunmak ve 
bir sualle de sözlerimi bitirip yerime dönmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz araba ile İs
tanbul'dan Bursa'ya ve İzmir'e gitmek istedi-
miz zaman Kartal - Yalova hattında işliyen 
araJbalıya biner ve karşıya geçeriz. Bu araba
lının küçük olmakla beraber gayet önemli vazi
fe yaptığını, bilhassa, bu hinterland üzerinde 
bulunan Balıkesir, Bursa ve İzmir vilâyetleri 
için ehemmiyetli rol ifa ettiğini, azımsamamak 
lâzımdır. Bu hattâ iki araba vapuru çalışmak
tadır. Birisi mazotlu, öbürüsü ise eski fakat 
sağlam olan buharlı gemi. Bir taraftan günde 
dört sefer, diğer taraftan da, günde dört sefer 
yapılmaktadır. Buharla çalışanı 2 saatte diğe-
ride bir saat 45 dakikada bu mesafeyi almak
tadır. Kartal ile Yalova arasındaki mesafe tak
riben on mil, derler ki, yazın bizim de müşaha-
demiz odur ki, arabalıdan istifade edecek va-
sitalar çok sıra beklerler ve uzun kuyruklar 
halinde saatlerce vakitlerini sıraya girebil
mek, vapura binebilmek için israf ederler. Ara
balı da aldığı navlun ücreti ile bu uzun mesa
feyi az seferle yapar. 

Yine derler ki, bu hat, Kartal ile Yalova 
arasında olacağına, Tuzla ile Yalova arasında 
tesis edilse, mesafe yarıyarıya inecektir. Bu me
safenin yarıyarıya inmesi ancak kara yolunun 
bir parça uzaması, yani Kartal'dan Tuzla'ya 
kadar olan mesafenin kara yolundan alınması 
demektir. Ee, zaten bizim bu yoldan istifade
miz de araba ile olduğuna göre, o mesafenin 
büyük bir ehemmiyeti olmasa gerektir. Ancak; 

mühim olan, denizdeki yoldur. Beş mille kaza
nacağımız mesafedir. Bundan,, Tuzla - Yalova 
arasında arabalı işletildiği takdirde mesafe 
yarıyarıya inecek, birinci avantaj; ikincisi za

mandan, seferden kazanılacak ve dolayısiyle se
fer adedi artırılacak, bekleyişler ve bekletişler 
azalacak. 

Yine derler ki, bu mesafe içinde çalışan ara
balılar, sert havalarda, Kartal'la Yalova arasın
da, ya seferleri iptal etmek, veyahut da gemiyi 
Adalara doğru sürmek suretiyle seferlerden de 
kalmak gibi vaziyetler oluyor, diyorlar. Ayrıca 
Kartal'da kömür stokları yapmak da mümkün 
değildir. Binaenaleyh, bazan, arabalıda kullanı
lacak gemi istirahate ve revizyona tabi tutula
cakken, kömür iskelelerine kadar gitmekte ve 
kendi kömürünü kendisi taşımaktadır. Tuzla'-
da olduğu takdirde kömür stokları da temin 
edilecek, su ikmali kolay ve ucuz olacaktır. 

İzmit - Yalova yolu bugün çok bozuktur. 
Elbette arabalının bu bozuk yol karşısında 
ehemmiyeti büyüktür. İzmit - Yalova yolu ya
pıldığı takdirde de Tuzla ile Yalova arasında 
bu hat tesis edilirse yine üstünlüğünü, avanta
jını muhafaza edecektir. Bizim temennimiz, o 
mıntakanm senatörü olarak, bu işin kıymetli 
Bakanı Ferid Beyefendi tarafından incelettiril-
mesini ve evvelce verilmiş raporlar varsa bu
nun üzerinde çalışmasını, temenni ve niyaz ey
lemektir. Şayet bu üstünlükler yoksa veya bu 
üstünlükler var da başka sebepler, mücbir se
bepler, varsa onları da buradan duymak bizim 
için bir teselli olacaktır. Bu mevzuu burada bı
rakıp küçük iki sual sormak istiyorum. 

Türkiye'de kaç kilometre demiryolu vardır1? 
Her kilometre demiryoluna - merkezler dâ

hil - kaç personel düşmektedir? 
Bu neticeye göre beher kilometredeki kâr ve 

zarar nedir? 
Bu suallerimin cevapları kürsüden verilecek

se cevaplandırılmasını; verilmiyecekse, sualimin 
sorulmamış telâkki edilmesini rica edeceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım.. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler, Muhterem 
Bakan ve Bakanlık erkânı, 

Ulaştırma Bakanlığı bugün, her sahada baş 
döndürücü sürat faktörü muvacehesinde; 

Barışta; Devletin iktisadi kalkınmasına en 
çok hizmet eden bir teşekküldür. Bu teşekkül 
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personel, ticari madde, kitap, gazete, dergi, res
mî ve vatandaşlara ait posta hizmetlerini yapar. 
Böylece içtimai hayatımızın en mübrem ihtiyaç
larını ulaştırmak suretiyle temin ettiği gibi, 
memleketin turizm kalkınmasında da mühim rol 
oynar. 

Savaş da: Barış hizmetleri ile beraber, sıklet 
merkezi ile seferberi iğin süratle yapılmasına ve 
seferin devamı müdd etince askerî nakliyat ve ha
berleşmeye çok yakından yardım etmesi vazifesi
dir. 

Şunu sormak istiyoruz ki; bugün normal şart
lar altında dahi haberleşme ve ulaştırma işlerini 
yürütmiyen bu bakanlık bir savaş halinde kendi
sine düşecek olan çok mühim vazifeleri yerine 
getirebilecek midir? Bu hususta Devlet Demir, 
Hava vo Denizyolları ve PTT Umum Müdürlü
ğü teşekküllerinde no gibi çalışmalar vardır? Bi
lemiyoruz. Açıklanmaları mahzur tenkil etmiyor
sa bu hususun Muhterem Bakan tarafından iza
hını istirham ederim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinden ibaret olan 
bakanlık ve vazifeleri DD yolları, Deniz Bank, 
Havayolları, Hava meydan]an, PTT Um. Md. 
ğü teşkilâtı ile yapar. Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı olan bu hizmetlerde koordine olmadığı an
laşılmaktadır. Bu teşekküller adeta müstakil ol
duklarını zannederler. Bunun için bir koordine 
şarttır. 

Bununla beraber memleketin bir ulaştırma 
politikası da yoktur. Tesbiti lâzımdır. Meselâ 
milyonlar yatırılarak meydana getirilen liman
lar, âdeta süs için yapılmış gibi bugün hemen 
hemen âtıl bir haldedirler. Bunlardan tam isti
fade edecek şekilde servise açılmaları lâzımdır. 
Bundan başka milyonlar sarfı ile tesis edilen li
manların Hinterlandı ile aralarında muntazam 
yollar yoktur. Bu yüzden tahmil ve tahliye iş
leri hem gecikmekte hem de uzun zaman ardi
yelerde kalan mallar ziyana uğramakta ve fuzu
li olarak ardiye parası ödenmektedir. Nakliyatın 
böyle külfetli ve pahalı oluşu bilhassa Karadeniz 
bölgesinde tüccarın ve nakliyatçının zararım mu-
cibolmaktadır. Bunun neticesi olarak da birçok 
metanı fiyatları yükselmekte ve müstehlikin sır
tına bu farkı fiyat yüklenmektedir. 

Grup sözcüleri bakanlığın durumunu teşrih 
ettikleri için ben birkaç hususa temas etmekle 
iktifa edeceğim. 
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1. Her sene Ulaştırma Bakanlığına ait 

umum müdürlüklerin zarar ettiklerini okuyor ve 
işitiyoruz. Anlaşıldığına göre zamanın icapları
na uygun orjinal lodbirler alınmadığı, tarifeler 
çok pahalı tatbik edildiği ve bu tarifelerin tat
bikinde İsrar edildiği için demiryolları, karayol
ları ile rekabet edememektedir. Bunun çaresini 
bularak demiryollarını karayolları ile rekabet ya
pacak bir hale getirmek lâzımdır. 

Demiryollarının zararını telâfi için rekabet 
eden karayolları vasıtalarına yeni bir vergi ih-
tasmın düşünülmekte olduğunu da gazetelerden 
öğrenmekteyiz. Bu çıkar yol değildir. DD yolları 
kendi personel ve işletme masraflarından tasar
ruf ederek bu zararı telâfiye çalışmalıdır. 

Henüz bu vazifeye yeni başlamış olan muh
terem Bakanın bu meselede hassasiyet gösterece
ğini, vatandaşın ağır yükler altında kalmasına 
razı olmıyacağını ümidetmekteyiz. 

2. Denizde hususi teşebbüs kâr etmektedir. 
o. Havayolları tarifesinin anormal tesbiti 

yüzünden müşteri bulamamakta ve zarar etmek
tedir. Boş gidi]) gelen uçaklarımızı mâkûl fiyat
larla doldurmak imkânını bularak zararın önü
ne geçileceğine ve dolay isiyle halkın ihtiyacının 
da görüleceğine kaaniim. 

4. Devlet Demir, Deniz ve Havayollarının 
halkın malî durumu ile mütenasip olmıyacak de
recede pahalı olmasından halk kaza ve ölüm teh
likesini de göze alarak tercihan karayollariyle 
seyahat etmekte, istihsal, ettiği malları karayol
lariyle naklettirmektedir. 

5. Arkadaşlarım, memleketin yol, vasıta, ba
kım, şoför ve trafik kontrol durumu malûm. Bu 
yüzden her gün meydana gelen kazaları vo nü
fus zaiyatmı üzüntü ile okuyoruz. Hükümetin 
vazifesi teşkilâtı zoraki ve şekil olarak ayakta 
tutmak değil, en ucuz, en kolay, en rahat ve en 
temiz olarak halkın ulaştırma ihtiyaçlarını temin 
etmektir. Daireler bugünkü tarifelerin tatbikin
de ısrar ettikleri takdirde bu teşekküllerin rağbet
lerini kaybedeceklerini ve gelişen karayolları kar
şısında iflâs edecekleri haberini okursak şaşmı-
yalım. Bunu bilhassa tescil etmek isterim. 

6. Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin 
nüfus bakımından en kalabalık bölgelerinden bi
risi de Doğu - Karadeniz'dir. Bu mmtakanm 
ulaştırması Samsun'dan Hopa'ya kadar devam 
eden ve bugün inşa halinde bulunan bir tek sa-
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lıil yoluna, haftada iki gün işliyen vapurlara ve I 
müsait havalarda her gün Ankara'dan Trabzon'a I 
kalkan uçaklara inhisar etmektedir. 

Evvelce de gündem harici bir konuşmamda 
arz ettiğim* veçhile, Ankara'dan Trabzon'a uçak I 
215 lira Samsun'dan gemi 60 liradır. Halbuki 
otobüsler Ankara'dan - Trabzon'a elli liraya ta
şıdığı için halk tehlikeleri de göze alarak bu va- I 
sıtaları tercih etmektedir. Ben o vakit Samsun -
Hopa sahil yolu ikmal edilinceye kadar bu mm-
takaya işliyen uçak ve vapur ücretlerinin yarı
ya indirilmesini arz ve teklif etmiştim. O vakit 
ki Bakan tetkik etmeden sırf mevcut formalite
lere sadık kalarak imkân olmadığını bildirmiş
tim. Ben bu hali hayretle karşıladım. 

7. Halkın bugünkü malî ve iktisadi durumu
nu da dikkat nazarına alarak emniyetle ulaştır
ma ihtiyacını sağlamak bakımından bütün mem
leket çapında uçak, demir ve deniz yolları fiyat
larında indirme yapılmasını, memleketin menfa
ati ve idarelerin kalkınması bakımından, zaruri 
görmekteyim. Ve bu husus üzerinde ısrar edi
yorum. 

8. Posta fiyatları da çoktur; fakir halk bu 
parayı verecek durumda değildir. İndirilmesini 
rica ediyorum. 

Son olarak : I 
1. Ulaştırma Bakanlığı teşkilât Kanunu çok 

eskidir, yenilenmesi zaruretine inanmaktayım. 
2. Denizyollarında ticari zihniyet değil, me

mur zihniyetinin hâkim olduğu görülmektedir. 
3. İşletme merkezlerindeki demiryolu garaj

ları lokomotif mezarlığı halinde göze çarpmak
tadırlar. Hiç olmazsa bu hurdaların faal duruma 
geçirilmelerini, memleketin yüksek menfaatleri 
bakımından uygun görmekteyim. Bununla bir
likte trenlerde vagonların çok pis olduğuna da 
işaret etmek isterim. 

4. 1960 senesine kadar bu bakanlığın, Dev
let Demir, Deniz ve Havayolları kâr ettiği hal
de bugün neden zarar etmektedirler? Bu acaba 
gelişmiş olan karayollarının rekabetinden mi yok
sa bu teşekküllerin idaresizliğinden midir? 

Devlet Demir ve Havayollarının, Karayolla
rının rekabeti yüzünden zarar ettiği düşünüle
bilir, fakat Denizyollarının da zararına neder 
siniz? 

5. İki seneden beri gazetelerde, İstanbul te-
lefon şebekesinin tevsi edilmekte ve bunun için- ! 

de lüzumlu telefon santrali ve aparatların imal 
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edilmekte olduğu ve şebekenin de hazır bulun
duğunu muayyen müddetler zarfında gazeteler
de okumaktayız. En son bundan 10 gün kadar 
evvel yeni Ulaştırana Bakanının İstanbul'u teş
rif ve teftişleri esnasında, İstanbul'un telefon 
derdinin halledildiğini ve 22 000 aboneye tele
fon verileceğini belirttiler. Halbuki İstanbullu 
vatandaşlarımızın senelerden beri telefon bekle
diği halde yalnız oyalama siyasetiyle iktifa edil
diği görülmektedir. 

6. Türkiye'nin yıllık ithalât ve ihracatının 
tamamının Türk şilepleriyle nakledileceği, 5 Yıl
lık Plân Kanununda derpiş edilmiş olduğu hal
de; mesmuatımıza nazaran Türk şilepleriyle na
kil edilen yıllık eşya ve emtia tutarı Amerika'
dan % 10, Avrupa'dan ise % 20 nisbetindedir. 
Sebepleri nedir? Plâna niçin uyulamamaktadır? 

1964 bütçesinin Ulaştırma Bakanlığı ve yü
ce milletimize hayırlı olmasını temenni eder he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grup ve 
topluluk adına dört arkadaşımız, şahısları adına 
da altı üye konuşmuş bulunmaktadır. Bir kifa
yet takriri vardır, fakat daha 9 arkadşaımız söz 
almış bulunmaktadır, kifayet takririni oya sun
mak mecburiyetindeyim, takdir sizlerindir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin müzakeresin

de parti sözcüleri konuşmuş ve bu ıneyanda şa
hısları adına da konuşmalar olmuştur. 

Vaktin kifayetsizliği ve diğer Bakanlıkların 
bütçelerinin görüşülmesi mecburiyeti karşısında 
müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Niğde 
Kudret Bayhan 

ENİS KANSU (İzmir) — Kifayet aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kansu kifayet 
aleyhinde. 

ENİS KANSU (İzmir) — Muhterem arka
daşlar, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin müzake
resi sırasında, söz almış bulunan daha 9 arka
daşımıza 10 dakika gibi kısa bir müddet için de 
olsa konuşmaları önliyecek olan, kifayet takri
rini uygun görmemekteyim, memleketimizin en 
büyük dâvalarından birini teşkil eden ve hakika
ten hepimize faydalı olacağını inanmış bulundu
ğum bu konuşmaların devamını faydalı ve zaru
ri görüyorum, önümüzde yapılmış olan prog-
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rama göre Pazartesi günü de vardır. Anayasa
nın emrettiği 10 günlük müddet Pazartesi gü
nü akşamı bitmektedir. 

O itibarla dün akşam Ziraat Bakanlığı bütçe
si konuşmalarında olduğu gibi, konuşmaları, 
teklifleri, tenkidleri yarıda bırakmak suretiyle 
bütçeyi bir oldu - bittiye getirmek tarzında orta
ya çıkan fikirleri silmek için, lütfen kabul bu
yurunuz geri kalan arkadaşlarımız da konuşsun
lar, fikirlerini söylesinler. Bu itibarla takririn 
aleyhinde rey vermenizi istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. (Orta sıralardan «Efendim, tak
rir sahibinin kendisi yok.» sesleri.) 

BAŞKAN — Takrir sahibi takririni verir de 
gider. («Takriri geri alsın», sesleri.) Bu mahzur 
değildir. 

Hattâ ve hattâ takriri daha evvel vermişti 
de ben arkadaşlar konuşsun diye müsamaha gös
terdim. Reye koymaya mecburum. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Beş da
kika konuşulsun. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kifayet takriri 22 ye karşı 35 oyla kabul 
edilmiştir. 

Söz Sayın Bakanın. Efendim bir-noktayı da
ha arz edeyim, Sayın Bakana 45 dakika mühlet 
verilmiştir. Ancak konuşma sırasında, sual tev
cih edilmesini nazara alarak suallere verilecek 
cevaplar için 3 - 5 dakikalarını ayırmalarını ve 
dolayısiyle umumi konuşmalarını 35 dakikaya 
sığdırmaları daha iyi olur, bu suretle sualler 
de cevapsız kalmamış olur. Buyurun Sayın Ba
kan. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİD ALPİSKEN-
DER (Manisa) — Aziz ve muhterem senatör 
arkadaşlarım, ancak üçüncü koalisyon Hü
kümetinin müstakil Ulaştırma Bakanı olarak 
cümlenizi en derin hürmetlerimle selâmlarken 
herbirinizin büyük bir nezaket ve anlayış içeri-
risinde bu kürsüden savunduğunuz fikirleri, iz
har buyurduğunuz dilekleri kıymetlendirerek 
teşekkür etmek isterim. Şüphesiz ki, bu tenkid-
ler ve arzular önümüzdeki sene içinde, Bakan
lık içinde birer ışık mahiyetinde rol oynıyacak-
tır. 

Sözlerime başlarken şu noktayı da ifade ede
yim ki, belki sonunda beni mazur görürsünüz. 
Dün bakanların konuşmaları için ayrılan müd-
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detin 45 dakikaya indirildiğini Sayın Başkan 
ifade buyurdular. Bu itibarla bu kadar kısa 
bir zamana, teşkilâtı çok geniş olan bir bakanlık 
çalışmalarını izah etmek, ifade etmek oklukça 
müşkül bir iştir. Bunu da, sununla ifade edeyim 
ki, meşhur İngiliz edibi, mizahçısı Berııard Show 
bir arkadaşına yazdığı uzun bir mektubunun so
nunda aynen şu cümleyi kullanmıştır. «Kusura 
bakmayınız, mektup çok uzun oldu. Fakat ne 
yapayım ki, zamanım müsait değildi.» 

Onun için ben de Bernard Şhow'un bu itira
zını bilhassa ifade ederek sözlerime başlamak is
terim. 

Aziz ve muhterem senatörler; ulaştırma hiz
metleri bugün medeni dünyanın meşgul olduğu 
en mühim meselelerden dâvalardan biridir. Bu
gün değil, hattâ dünde ulaştırma meseleleri, me
deniyetlerle ilgili olan bir problemdi. Bilhassa es
ki devirlerde ki, yolları izah ederken Edmonde 
Molen «yol demek medeniyet demektir» diye ulaş
tırma hizmetlerinin ehemmiyetini o zaman da be
lirtmiş bulunmaktadır. Fakat bugün tarihin hiç
bir devrinde raslanmıyan bir ölçüde ulaştırma 
hizmetleri müşkülleşmiştir. Bu yalnız Türkiye'de 
değil, yalnız karada, denizde değil, havada değil; 
karada, denizde, havada ve demiryollarında çeşit
li çetrefil meseleler çıkmıştır. Bugün bütün Ulaş
tırma Vekâletleri, yeryüzünde, bu çetin meselele
rin izahı ve bunları halletmekle meşguldür. Hepi
nizin bildiği gibi eskiden ulaştırma vasıtası olarak 
deniz ve demryolları medeni vasıtalar arasında, 
20 nci asra kadar devam edegelmişti. Fakat, baş-
döndürücü bir hızla ilerliyen teknik, ulaştırma va
sıtalarına bir havayolu bir de karayolu eklemiş 
olması hasebiyle bu dört ulaştırma vasıtası ara
sında bitip dinmiyen büyük bir didişme ve boğuş
ma vardı. İşte Ulaştırma Bakanlığı bilhassa, bu 
dört çarpışan ulaştırma vasıtası arasında bir mu
vazene kurmak ve onlar arasında geyrimeşru bir 
rekabeti önlemek ve o memleketin imarını, kalkın
masını, istihsalinin artmasını, daha medeni sevi
yelere ulaşmasını ancak bu dört vasıta arasında 
bir koordinasyon kurmak ve bunları yek diğerine 
yarayıcı ve ikmâl edici şekle sokmakla meşguldür. 
Bu hususta söylenecek daha çok sözler vardır. Fa
kat tafsilâttan vazgeçerek sadece ulaştırma poli
tikamızın ne olduğu babında, muhterem hatipler 
tarafından, ileri sürülen fikirlere cevaplarımı arz 
edeyim. 
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Hükümet programına geçirdiğimiz esasların 

ve onun hâkim olduğu zihniyetleri, Üçüncü Koa
lisyon Hükümetinin ulaştırma politikası olarak 
şu şekilde ifade edebilirim. 

Ulaştırma müesseselerinin, yeni kabul edilmiş 
bulunan Reorganizasyon Kanunu karşısında ala
cakları hukukî hüviyetin, mümkün olan en kısa 
zamanda ortaya konması sağlanacaktır. Moderni
zasyon bakımından, ileri hamleler yapmak zorun
da bulunan bu müesseselerin ciddî esaslara daya
nıp uzun vadeli yatırım programlarını tesbit ve 
finansman imkânlarının sağlanması başlıca ama
cımız olacaktır. 

Halen malî imkânsızlıklar karşısında bulunan 
bu müesseselerin masraflarını azaltıcı ve gelirle
rini artırıcı gerekli ciddî tedbirler önemle ele alı
nacaktır. 

îleri memleketlerin ulaştırma kollarında uy
gulanan ticari şevki idare politikasının memleke
timiz ulaştırma sahasında da daha şümullü bir şe
kilde uygulanmasını sağlıyacak tedbirler alına
caktır. 

Devlet ve özel ulaştırma faaliyetleri arasında 
daha ahenkli bir çalışma sağlamaya kararlıyız. 

Şimdi bu politikayı tatbik edecek olan Ulaş
tırma Bakanlığının Merkez Teşkilâtı üzerinde bi
raz durmak isterim. Arkadaşlarımızın bir kısmı 
buyurdular ki, merkez teşkilâtı bir an evvel yap
malı, merkez teşkilâtından bağlıyarak muhite doğ
ru işletmenin daha verimli bir hale getirilmesine 
gidilmelidir. Bir kısım arkadaşlarımız da buyu
ruyorlar ki, merkez teşkilâtının yapılmasın
da acele etmiyelim. Buna intizar edilmesi 
gereken kanunlar beklenmelidir. 

Ulaştırma Bakanlığımızın bu husustaki görü
şü şudur : Arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığının 
murakabesinde, sevk ve idaresinde bulunan işlet
meler iktisadi devlet işletmelerinin çoğu zararda
dır ve zararda olduğunu yana yakıla bütün kıy
metli arkadaşlarım bu kürsüye gelip belirttiler. 
E... o halde ilk iş bunlara iktisadi ticari bir mües
sese karakteri vermek ve bunların işletme açıkla
rını kapatmak gerekiyor. Fakat biz bunları yapar
ken 2 tesir altındayız. 

Bunlardan birincisi : Devlet Plânlama Teşki
lâtının kendi bünyesine aldığı ve kabul ettiği bir 
takım prensiplerdir. 

İkincisi d^ : Herbirinin bir cephesi de, bir 
âmme hizmeti vasfını üzerinde taşımasıdır. 
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işte bu bakımdan biz evvelâ bu işletmelere ha

kiki iktisadi bünye karakterini, hukukî hüviyeti
ni verebilmemiz için evvelâ Reorganzasyon Ka
nununun kesinleşmesi lâzımdır. Onun ışığı altın
da bu işletmelere iktisadi karakterlerini ve huku
kî şahsiyetlerini vermek mecburiyetindeyiz. 

(Bunun içinde bugüne 'kadar aldığımız rapor
lardan yalnız birini size arz edeyim, ikinci Dün
ya Harbinden sonra Alman Devlet Demiryolla
rını ıslâh etmiş olan profesör Froner 'bilhassa 
Devlet Demir Yollarının daha ziyade bir şir
ket statüsünde ve ademi merkeziyetçilik esası
na göre ayarlanması ve işletilmesiyle ancak iş
letme açığının kapatılabileceğini söylemektedir. 
Bu vaziyet karşısında, biz D D Yollarına onun 
iktisadi hüviyetini, hukukî şahsiyetini vermeden 
nasıl olurda onu şevki idare edece'k organı Ba
kanlık bünyesinde tesis edebiliriz. Bu takdir 
buyurursunuz ki, müşkül Ibir meseledir. Ve yi
ne takdir buyurursunuz ki, Devlet Hava Yol
ları, Denizcilik Bankası, Denizcilik Bankası 
Nakliye Şirketi Türk Anonim Ortaklığı ve bu
na bağlı tersaneler, fabrikalar, limanlar, hava 
meydanları İktisadi Devlet Teşekkülleri değil
dir. katma bütçelidir. Diğer hepsi iktisadı Dev
let Teşekkülüdür. O itibarla evvelâ reorgani
zasyon kanununun bir an evvel meriyete gir
mesi ve bu kanunun ışığı altında ilik önce ulaş
tırma müesseselerine bir rüçhan hakkı tanıya
rak, onların tatbikatına geçilmesi gereklidir. 
Gerek iktisadi kurulda, gerekse Bakanlar Ku
rulunda bunu müdafaa etmiş (bulunmaktayım. 

İkinci mesele; bütün bu hizmetleri görecek, 
ifa edecek personeldir. Bir çok kıymetli arka
daşlarımız personelin terfiinden vesair zaruri 
sebeplerden bahsettiler. Personelin terfi etme
si, gönül huzuru ve emniyet içinde verimli bir 
çalışmaya sevkedildbilmesi için birinci şart. 
Personel Kanununun bir an evvel meriyete gir
mesidir. Çünkü Personel1 Kanunu meriyete gir
meden önce biz personelin terfiine dair birçok 
kanunlar getirir, burada müzakeresiyle gün
lerce sizi meşgul edersek, ondan sonra bunun 
arkasından da personel kanunu çıkarıldığı va
kit bu kanunlar tezat halinde kalır ve yeni baş
tan bir ikinci kahıın daha getirmek zorunda 
oluruz. 

Onun için Bakanlığımızın teşkilât kanunu 
bakımından takibettiği yol; evvelâ reorganizas-
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yon kanunu çok yakında çıkacaktır. Onun ışı
ğı altında İktisadi Devlet Teşekküllerinin muh-
tacolduğu şahsiyet ve karekteri onlara vermek 
ve ondan sonra personel kanunu çıktıktan son
ra teşkilât kanununa gitmek, bu şekilde tama
men iktisadi ve ticari bir zihniyetle âmme men
faatlerini telif edici bir sevtki idare cihazını 
Ulaştırma Bakanlığı camiasında kurmaktır. 

Yine Bakanlığımızla ilgili olan diğer bir 
'husus da; Devlet Demiryollariyle, Denizcilik: 
Bankası tarafından işletilen limanlardaki, 
farklı ücret tarifeleri üzerinde, yapılan ça
lışmalar neticesinde, bu. ücretler müspet tttale 
getirilmiş ve 1 1 . 1964 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiştir. Şimdi, 'bu .mevzuda bir 
de limanlar 'meselesine temas ediliyor. Ma-
lfııınıâliniz bizde 3 türlü liman vardır. Devlet 
Demiryollarına bağlı olan limanlar, (Haydar
paşa Limanı gibi) Denizcilik 'Bankasına bağlı 
'ola.n limanlar, bir de 'birtakım 'mahallî teşek
küllere aidolan limanlar. Bu limanların tek 
elde 'birleştirerek idare edilmesi 'öteden beri 
istenilen ve plânlamada da yer alan (bir {husus
tur. Fakat, ben bunu imzalayıp Bakanlar 
Kuruluna 'göndermek üzereyken, İstanbul'da 
yaptığım bir 'haftalık araştırıma 've çalışma ne
ticesinde 'bunun mahzurlu «olduğu neticesine 
'vardım. Çünkü, birçok arkadaşlarımız, arma
törlerin korunmasını ve serbest teşebbüsün (hi
maye edilmesini istiyorlar. Başta Devlet Reisi 
ve Üçüncü 'Koalisyon Hükümetinin lbütün fert
leri de İni hususta tam bir fikir birliği içinde
dirler. Bunu yaptığımız takdirde Denizcilik 
Bankasının ihdas edeceği, kredi nıaritim sis
temi olamıyacaktır. Çünkü buralardan elde 
ettiğimiz istifadeler hiçe gidecektir. Bir yeni 
büyük uranım müdürlük., umum 'müdür, umum 
müdür muavinleri ondan sonra 'birçok memur
ları teşkilât, masraf. Halbuki, gaye eğer (ge
lirleri masrafa boğmak yeni yeni umum mü
dürlük llhdas etmek ise o zaman ne Organizas
yon Kanununun mânası kalır, ne de İktisadi' 
Devlet Teşekküllerini rantabilite esaslarına gö
re ayarlama mümkün olabilir. Bu itibarla bu 
kanunu (bugün durdunmulş bulunmaktayım. 
Ve bunun için daha esaslı (bir yol (bulunursa 
yaparız. Yine kanaatimiz şudur ki ; .her liman 
'mensulbolduğu idareye iktisadi ve 'hukukî bağ
larla bağlıdır. Onun idaresindeki selâmat 've 
rantabilite dalha ziyade, o idare tarafından 
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olursa, daıha faydalı ıolıu\ Fakat bir 3 ıu-ü 
idare onu ele alırsa hem lüzumsuz bir umum 
müdürlük İhdas etmiş oluruz, hem de Deniz
cilik (Bankasının yapmak istediği kredi mari-
tim sistemini tehlikeye düşer. Bu itibarla 'bü
tün limanların biıdeştirilımesine Ulaştırma 
Bakanlığı olarak taraftar değiliz, 'Gerçi plân
lamada vardır, fakat Yüksek Plânlama Kuru
lunda da bu fikri müdafaa edeceğim. 

Bakanlık sırasına 'g'üre arzı .cevap ettiğimi 
için suallere münferiden Ngeçmek mcx-!!)uriyetin
de kalıyorum. 

Bir okul gemisi ile bir de Denizcilik Yük
sek Okulundan Ibalhsedildi. Her ikisini 'birleş
tirerek, cevaplarımı arz ederse'm Yüksek He
yetinizi dalha iyi bir şekilde aydınlatmış ola
cağım. Muhteremi arkadaşlar, 'her ihaıKgi (bir 
(müessese bir fikir kaynağına dayanmadıkça, 
'onu idare edenler, bir fikir ocağından yetinme
dikçe o müessesenin ilmî esaslar dâhilinde ve 
verimli olarak çalılşnıası mümkün değildir. İş
te, Denizcilik Yüksek Okulunu da biz Ibu ba
kımdan ele almış 'bulunmaktayız. Denizcilik 
Yüksek Okulu bugün deniz ticaret şefin eri eri
mizde çalışan birçok ^gemicilerimizi ve Deniz
cilik (Bankası, Denizcilik Nakliyat 'Şirketi ve 
armatör gemilerinde çalışan birçok kıymetli 
peraoneli yetiştirmiştir. Ama, ilerliyen teknik 
karşısında bu personelin, tamamen ühtiyaea 
kifayet ettiği iddia edilemez. Nitekim Ameri
kalı dostlarımızın, göndermiş olduğu 'Misler 
Aisenlbertger ismindeki bir prlofesiör de 'bize 'ver
diği raporda bunları belirtmiştir. Onun için, 
Yüksek Denizcilik Okulunu; döner sermayeli, 
hükmi ş'ab.siyeti haiz, muhtariyet Iha!inde, bir 
akademi haline getireceğiz ve bu 'hem birçok 
tamir ve inşaat işlerimde, -hariçten sipariş ala-« 
rak bir kâr temin edecek hem de yüksek ka
litede denizcilik personeli yetiştirecek, (hem de, 
birçok deniz ülıtilâlf kırında «mlht ariyeti. (haiz 
bir müessese olduğu için, tarafsız fikir 'beyan 
eden bir ilmî kaynak olacaktır, buna bir de 
deniz küçük zabiti yetiştiren bir Ihaızırlık kıs
mı ilâfve ediyoruz. (Bravo sesleri) Bu Deniz 
Küçük Zabit Okulu da teknik bilgilerle bera
ber da/ha ziyade amelî bilgileri Ihaiz, İh atta de
nizcilik ananemize uygun, denizcilik muaşeret
leri ve diğer içtimai dersleri de okutan *2 sı
nıflık bir kısım olacaktır. Bunlar germilerde 
2 ilâ '3 sene çalıştıktan sonra bir müsabaka ini-
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tihanı ile Yüksek Denizcilik Okuluna da gire- : 

'bileceklerdir. Bunu da, son İstanbul seyaiha- j 
timde 'bilhassa hem anmatörlerden, İh em de Ibır-
ço'k gemi ve deniz adamlarından aldığını bir 
şikâyet olarak tesbit ettim, değerlendirdim. 
kanuna ekliyerek pek yakında kanunu Meclise 
sevk edeceğiz. 

Simdi, Yüksek Denizcilik Okulu 'gemisin
den 'bahsedildi. Bugüne kadra böyle bir gemi 
yoktu, maalesef. Bugün tersaneleriimizde, Ha 
mit Naci ismiyle eski 'bir gemi tamir edilerek, 
Tlamit Naci gemisi adıyla okul gemisi şeklinde 
kullanılacaktır. Ye bu da yarını asır önce 
Yüksek Denizcilik Okulunu tesis etmiş dan 
Rahmetli, Hanı i t Naci'nin ismine izafe edilmek 
suretiyle, denizcilik ananelerine uyarak.' bir 
hatır?in aslık göstermek niyetindeyiz. 

Sayın Senatör Amiral Rifat özdeş'in, nir 
kusun soruları Bakanlığımı ilgilendirdiği için, 
Bakanlığıma ait cevaplarım kısmında cevap 
arz edeceğim, diğerlerine ve alâkalı olduğu 
kısımda cevap vereceğim. Memleketlimiz üç 
tarafı denizlerle çevrilmiş ;bir memlekettir. 
Onun için deniz ticaretine büyük ehemmiyet 
vermekteyiz, Ve bulgüne kadar yapılan Deniz
cilik İBankası, Denizcilik Nakliyat Anonim Şir
keti ve ibu hususta ileri sürülen hâzı teişelbibüs-
le ki, bir kısmı muvaffak olmuş kendilerinin 
de 'buyurdukları gibi, birkısmı olmamıştır, fa- I 
kat biz bunların hepsini muvaffak olmuş bir I 
hale ıgetirmek azim ve kararındayız. Kendile
ri de :bu yönden 'bilhassa .müsterih olsunlar. 
Bu kusma. Denizcilik Nakliyat Şirketi kısmın
da temas edeceğim için, Bakanlık bölümünde. 
sadece bu kadarla iktifa edeceğim. 

Şimdi, bu işletme açıklarından bahsedilince, I 
kıymetli'arkadaşlarım bilhassa en çok demiryol- I 
lan üzerinde durdular. Hakikaten açığı en bü- I 
yük olan, bütün yurdu dört taraftan kuşatmış 
olan yollarımızın en mühimi, demiryollarıdır. I 
Devlet Demiryollarını ne şekilde ıslah edece- I 
giz? İşletme açıklarını ne şekilde kapatalûlece- I 
ğiz •' Bunlar, belki bir saatlik izahatı kap-sıya- I 
bilir. Fakat ben mümkün olduğu kadar ihtisar I 
ederek arz edeyim. I 

Muhterem arkadaşlar, buna. birkaç yoldan I 
gidilebilir. Çünkü bizden evvelki birçok dev- I 
letler de İkinci Dünya Harbinden sonra bu yo- I 
la girmişlerdir. Bunlardan birincisi; elektifi- I 
kasyon, dizelizasyon dediğimiz bir modernizas- | 
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i yona gitmektir. Yâni buharla iş üyen lokomotif

leri bir tarafa bırakarak, uzun mesefaler ve bü
yük' yük taşıyan yollar için elektrikli trenler 
yapmak ve elektriiikosyona gitmek, ikincisi de 
daha kısa mesafelerde dizeüzasyona gitmektir. 
Bunlar sürat, kolaylık ve masraflan da azaltmış 
olması itibariyle, şüphesiz ki, diğer nakil vasi-
tabiriyle boy ölçüşebilecektir. Bugün otobüs ve 
otomobillerle 7,5 - 8,5 saatte İstanbul'a gidiliyor. 
Fakat istanbul'dan Haydarpaşa'dan .yapılacak 
bir elekrikli trenle bu mesafe Mudurnu üzerin
den Ankara'ya ilk sene 5,5 saate indirilebilecek 
ve bu zamanla 5 veya 4,5 saate inebilecektir. Bu 
şekilde karayolları ile iktisadi yönden, bir reka
bete girişmiş olacağız. Bütün dünya devletleri 
de bu çareye başvurmuşlardır. 

2 ncisi; işletme tedbirleri ve tarife tedbirleri 
olarak gelir. Biz daha ziyade memleketin istih
salinin artması, onların limanlara ulaşması, ih
raç imkânlarının sağlanması bakımından tarife
lerimizi ayarlamaktayız. Ye bir yere uzun me
safelere yük götürecek olan bir, demiryolunda 
vagonların baş dönmemesi için orada da âzami 
tenzilât yaparak asgari tarife ile yük alıp dön
me prensibini ele almış bulunmaktayız. Tarife 
tedbirleri hakkında daha uzun boylu konuşmak 
iea'beder. Okusam belki bir saatte bitmez ama, 
bu notları affınıza mağruren kısaltarak geçiyo
rum. 

işletme tedbirlerini arz ettim. Modernizas
yon idi. Sonra bir sinyalizasyon vardır. Bu 
merkezi trafik sistemi ihdas ederek tek hatlı 
trenleri çift hat gibi işletmek ve orada randı
manı artırmak meselesi geliyor. Sonra • > neü 
tedbirimiz de bu maliyet altı, tarife altı, mükel
lefiyetlerden demiryollarını korumak ve kurtar
maktır. Hükümet hazan bize yüzde 95 tenzi
lâtla yük taşıtır. 

Millî müdafaanın yüklerini taşırız, birçok 
hizmetler görürüz, milyonlarca liralık Hazine
den alacaklı oluruz. Fakat alacaklarımızı tahsil 
edemeyiz. Hattâ Hazineden yardım bekleriz. Bu 
yardımlar bize Amortisman ve Kredi Sandığın
dan ödenir : Yüzde 7 faiz alınır ve Fikret Tur-
hangil arkadaşımızın da izah ettiği gibi. bu mu
azzam yekûnlara baliğ olur. Bunları Maliye Ve
kili ile ve Kabinede, İktisadi Kurulunda, Hükü
met erkânı arkadaşlarımızla tamamen samimi 
bir ahenk içinde halletmek yolundayız : Bu ma-

I liyet altı ve tarife altı taşımalar, Devlet Demir-
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yollarının zararında mühim bir âmil oluyor ve 
200 milyon liraya yakın bir yekûn tutuyor. 

1964 yılı yatırım programı hakkında bâzı 
arkadaşlarımız söylediler. Ben sadece bunların 
rakamlarını okuyarak geçeceğim. Yol yenileme
lerine 63,4 milyon, makaslara 1-5,1 milyon, yük 
vagonlarına 35,8 milyon, yolcu vagonlarına 15,9 
milyon, fabrika tevzilerine 18 milyonluk bir ya
tırım ayrılmıştır. Ceman diğer işlerle birlikte 
program olarak 267 milyonluk bir yatırım der
piş edilmiştir. Bu programın aksamaksızın tat
biki için malzeme temini ile ilgili işlerin, plân
lanma ve dış yatırım miktarı 86,07 milyon lira
ya baliğ plan işlerin, piyasaya intikaline baş
lanmıştır. Bunun dışında, dahilî siparişler ve 
tatbikata geçilmiştir. 

Şimdi 3 - 4 arkadaşımız temas ettiği için 
Arif iye hattı hakkında kısaca malûmat arz ede
ceğim : Ankara - İstanbul elektrikli işletmele
rinin başlangıç kısmını kapsıyan Beş Yıllık Plân 
tatbikatı yatırım tutarı olarak 95 milyonluk 
bir işi kapsamaktadır. Bu işlerin plân devresin
de başarılması için ecnebi mütehassıs firmalar 
arasında hattı havai tesisler ile transformatör
ler merkezlerinin ve kısaca plâna esas olacak 
elektrik şebekesinin plânları bir ihale mevzuu 
yapılmış ve teklifler alınmıştır. 

Bu uzundur, kısaca arz edeyim. 
Arkadaşlar; evvelâ bunun için bir müşavir 

"firma aradık, yani Haydarpaşa'dan Gebze'ye, 
Gebze'den Arifiye'ye, Arifiye'den Mudurnu üze
ri Ankara'ya, elektrikli trenin plânı, projesi ve 
etüdlerinin yapılması için, bir müşavir firma 
aradık. Buna Avrupa'nın beş büyük firması ta-
İiboldu. Zarflar açıldı, tetkik edilmektedir. 
Bunlardan birine bu projelerin yapılması ihale 
edilecektir. îhale edildikten sonra zaten Hay
darpaşa - Gebze arasındaki hazırlıklara başlan
mış ve yürümektedir. Evvelâ 5 yıllık plânda 
Arifiye'ye kadardır. Ama ecnebi firmalar bizi 
finanse ederse - ki bu mahiyette firmalar da 
vardır - o zaman biz onu 2 nci 5 seneyi bekle
meden de faaliyete geçirmek kararındayız. Ve 
böyle bir finansman olduğu bizzat Hükümet 
"Reisi de bu demiryollarının kurucusu ve başa
rıcısı olmak üzere kendi zamanında bu elektri
fikasyonun da yapılması büyük bir sempati ile 
karşıhyacağmı ve her hususta destek olacağım 
bendenize vait buyurmuşlardır. Bunu hepinize 
tebşir etmekle bahtiyarım. Bu memleketin bü-
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yük bir meselesidir. Çünkü Ankara - Haydar
paşa elektrifikasyonu yapıldığı takdirde, onu 
diğer elektrifikasyon işleri takibedecektir. 

Şimdi, Sayın Celâl Tevfik Karasapaıı, Dev
let Demiryollarından bahsederken söz sırası 
oraya, geldi, bu yataklı vagonlar mevzuundaki 
izahlarına ve temennilerine cevap arz edeceğim. 
Yataklı Vagonlar Şirketinin Umum Müdürlüğü 
Beynelmilel bir şirket olarak Paris'te çalışır. 
Avrupa milletleri ile direkt münasebetler Av
rupa'da OECD Konferansında tesbit edilir. 
Böyle bir hizmet yolcu kesafetiyle ilgili olarak 
mücavir memleketlerin tekliflerine göre uygu
lanır. Bunu, hukukî alâkalılara intikal ettirece
ğiz. Ancak, asıl müracaatın Romen ve Bulgar 
demiryollarından gelmesi usule uygundur. Yu
goslavya ekspresi için Türk hududundan itiba
ren yataklı, yemekli vagon verilmektedir. Bel-
grad'dan itibaren de Yugoslavlar yemekli va
gon vermektedir. 

Turizm konusuna gelince : Turizm tarifele
rinde demiryollarında yüzde 20 - 40 raddele
rinde tenzilât yapılmış ve tatbikata geçilmiş
tir. Halen Turizm Bakanlığında devamlı olarak 
çalışan bir komisyon vardır. Ve yeni imkânlar 
düşünülmektedir. Bu hususta Turizm Bakanlığı 
ve Hariciye Bakanlığı ile de ayrıca temaslara 
geçilecektir. Çünkü, bizim kısmımıza aidolan 
hususları gerçekleştirmek, menfaatimiz icabı
dır. Ve bunun üzerindeyiz. Ama diğer devlet
lerle olan münasebetler bakımından bilhassa 
Dışişleri Bakanlığı ile temas edeceğiz. 

Sayın Hilmi Onat'm temas ettiği noktaya 
gelince TCDD İşçi Emekli Sandığı, 5434 sayılı 
Kanun ile, 1950 yılında hayatiyetini kaybetmiş 
bir sandık haline gelmiştir. Bunun İşçi Sigorta
larına devri için gerekli kanun tasarısı hazır
lanmıştır. Sosyal sigorta kanun tasarısı, kanu-
niyet kesbettikten sonra Yüksek Meclise sunu
lacaktır. 

Devlet Demiryollarında yıpranma zammı 
demiryollarında faal personelden yalnız maki
nist ve ateşçilere gördükleri aehr hizmet dola-
yısiyle bu hizmetlerde geçirdikleri müddetin 
yarısı kadar bir müddet bunların emekli müd
detine katılır. Diğer personele yalnız gördük
leri hizmetin ağırlığı dolayısiyle katar perso
neline kilometre tazminatı verilmektedir. Bu 
personelin ağır durumları tetkik edilmekte
dir. 
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Şimdi arkadaşlar. Demiryollarındaki işlet

me açığını kapatmak üzere, yapılacak İslâhat 
hakkında malûmat arz ederken, bir dördüncü 
kısmı eksik kaldı onu da tamamlıyarak, demir
yolları kısmını bu kadarla kapayalım. Alman
ya'da, İtalya'da, Amerika'da ve birçok dünya 
devletlerinde bu dört ulaştırma vasıtası ara
sındaki gayrimeşru rekabeti kaldırmak için Ka
rayolları nakliyat Kanunu çıkarılmıştır. Bizde 
de böyle bir kanun hazırlanmıştır. Bu kanun
la bilhassa, Maliye Bakanlığı ile İçişleri Ba
kanlığı ilgili olup onlardan beklenilen cevaplar 
gelmediği için henüz bakanlığımızda durmak
tadır. Bu kanunun esasları hakkında sayın mat
buat temsilcileri bâzı yanlış görüşlere de sap
tılar. Onları ve Yüksek Senatoyu aydınlatmak 
için Karayolları Nakliyat Kanununun ruhu 
ve esasları nedir arz edeceğim. 

Bu kanunun birinci esası yıkıcı rekabetin 
önlenmesi, sonra nakliyat yapacaklara lisans 
veya ruhsat verilmesi, taşıtların rantabilite 
hesaplarını yapmak kalkınma esasları, nakli
yecilerin meslekî sahada faaliyet göstermele
ri; nakliyeciler federasyonu teşkili ve tescil 
esasları göz önünde tutulmuştur. Kara Nakli
yat Kanununun esasları bunlardır. Çünkü, 
Devlet Demiryollarının milyonlara baliğ olan 
masrafları, bakını ve onarımının tahmil ettiği 
masraf ve külfetlerin belki milyonda biri ka
ra nakil vasıtaları kullananlara tahmil edil
memiştir ve •edilmemektedir. Bu hal karayolla
rı ile demiryolları arasında, hattâ deniz yolla
rı ile hava yolları arasında tamaıniyle beynel
milel hukuk statüsü içinde gayrimeşru bir re
kabet olarak karşılandığı için bu kanunu, iki 
bakanlıktan aldığımız bilgiyi ekliyerek, yakın
da yüksek huzurunuza getireceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Demiryolla
rı hakkındaki (bu dosyayı izaha kalkacak olur
sam 2 saat sürer, Esasen buna hukukî mevzuat
ta ' hvüsaiddeğildir. Mâlûmuâliniz Mart ayı için
de İktisadi Devlet Teşekkülleri umumi heye
tinde, her iktisadi Devlet Teşekkülünün büt
çesi ayrı ayrı tatbik edilecektir. Kıymetli arka
daşlarımı bu hususta tatmin edenıediysem ora
da eksik kalan cevapları vermeye amadeyim. 
Aksi takdirde diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hakkında hiçbir şey konuşamamak durumuna dü-
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seriz. Zaten bu müzakere de bizim ancak bu 
müesseseleri, yâni İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin, Ulaştırma Bakanlığının umumi politikası 
zaviyesinden mütalâa etmemiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi PTT Genel Mü
dürlüğünün durumuna geçiyorum. 

P.T.T. İşletmesi 6145 sayılı Kuruluş Kanu
nu ile 17 . 10 . 1953 de İktisadi Devlet Teşek
külü haline gelmiştir. Teşkilât Kanunu ile tah
sis edilen 3 milyar itibari sermayenin halen 
128.3 milyon lirası hazine tarafından ödenmiş
tir. 1955 yılından, 1963 yılı snuna kadar 400 
milyon lira tutarında yatırım yapılmıştır. Tet
kikinize arz olunan P.T.T. İşletmesinin 1964 
yılı iş programı birinci 5 yıllık kalkınma plânı 
tatbikatının ilk yılından elde edilen tecrübeler 
göz önünde bulundurularak ve daha fazla bir 
yatırım hacmini ihtiva ederek hazırlanmıştır. 5 
yıllık kalkınma plânı, proje tutan 273 milyon 
liraya baliğ olacak. 250 bin hatlık telefon tev
ziatını ve bunun yanrbaşmda bir de tel-ekomini-
kasyon fabrikasını realiz edecek büyük bir 
hamle olarak hazırlanmıştır. 1864 yatırım prog
ramı 196 milyon lira olup 1963 .yatırımlarına 
kıyasen 46 milyon liralık bir fazlalık arz etmek
tedir. öz ve yabancı kaynaklardan sağlanacak 
imkânlar nisbetinde P.T.T. programının tama
men tahakkuk ettirilmesini teminen işletme her 
türlü gücü değerlendirecek ve kalkınma hızını 
en yüksek seviyeye ulaştırmak için, bil umum va
sıtalardan istifade edecektir. P T T İdaresi İk
tisadi Devlet Teşekkülü olduğundan, bu güne 
kadar 150.400.000 lira kâr sağlamıştır. Şimdi 
bunları kısaca okuyorum. Postanın sağladığı kâr 

1963 yılında 134,5 milyon, telgraftan 64,3 mil
yon, telefondan 242 milyon kâr getirmiştir. 
(Gelir değil mi sesleri). Evet efendim gelir ge
tirmiştir. Çeşitli kaynaklardan ise 18,7 olmak 
üzere bir gelir sağlanmıştır. Bu gelir 459,5 mil
yon lira tutarındadır. Aynı yılın yekûn mas
rafı 443,5 milyondur. Aradaki fark 15 milyon
dur. Bu da kârıdır. Diğer kısımları geçiyo
rum Yalnız bir hususa arkadaşlarımız çok 
ehemmiyet verdikleri için üzerinde duruyo
rum. Sabit tesisler meselesinden bahsedildi. 
Bu kazai makamların verdiği bir karar gere
ğince mahkemelere müracaatle tahsilat yapıl
mıştır. Bu tamaıniyle hukukî bir tasarruftur. 
Bakanlık bu hukukî tasarrufa müdahale etmek 
yetkisine haiz değildir. Ama bunun için, her 
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hangi bir idari tasarrufa gitmeyi düşünmemek
tedir. Esasen Anayasa Mahkemesinin vermiş 
olduğu bu kararda bunun vergi şeklinde de
ğil de bir sabit tesis ücreti olarak alınmış olma
sından mütevelittir. İlerde bu kanunlaşacak 
olursa bugün abonmanlardan alınmakta olan 
senede 500 liralık ücret yerine o zaman 450 ve
ya biraz daha fazla veya biraz daha eksik bir 
ücret alınmış olacak. Bunun için de endişeye 
mahal olmadığını arz edeyim. 

Şimdi, telekomünikasyon sanayimden bah
setti, Sayın Adalet Partisi sözcüsü Fikret Tur-
bangil 5 Yıllık Kalkınma Plânının kapsadığı 
200 000 hatlık otomatik, 50 000 hatlık ta, mer
kezî ve mahallî bataryalı telefon tevziatı ve 
bunlara muvazi olarak kurulması derpiş edilen 
telekominikasyon sanayii fabrikası hakkımda 
idareye tevdi «dilen, 4 komple teklif, 20 Kasım 
19*63 tarihinden, beri incelenmekte/dir. Bu tetki 
katın Mart sonuna kadar devam edeceği ve 
mukavelenin Mayıs ve Haziran ayındıa imzala-

jıabil'eceği tahmin edilmektedir. Binaenaleyh, 
bunun yurdumuzda kurulması için idare bütün 
gücü ile çalışmaktadır. Tenzilâta tabi telefon
lardan % 70 tenzilât yapılmakta idi. Bu % 70 i 
Plânlama Komisyonu % 40 a indirmiş bulunu
yor. Bakanlığımız da bu ikisi arasında bir hat 
bularak, bunu tatbik mevkiine koyacaktır. Çün
kü herhangi bir tenzilât miktarlının onun ma
liyetini de 'aşmamasınıin lâzım geldiğinin en ba
sit bir adalet kaidesi olduğunu elbette ki cüm
leniz takdir buyurursunuz. 

Meccani telefonlara gelince, bu P. T. T. niıı 
bir derdidir. P. T. T. bütün devlet dairelerine 
meccani telefon verir, belediyelere % 30 hisse 
verir, Maliye VekâLetinin radyo vergilerini tah
sil eder. Sayacak olursam daha sırtında onbeş, 
yirmi mükellefiyet vardır. Bu bakımdan ken
disi, âmme hizmeti yapan bir müessese telâkki 
edilir, fakat diğer yönden de kurumlar vergisi 
alınır. Tıpkı bir tüccar bir. şirketmiş gibi diğer 

. mükellefiyetleri vardır. Şüphesiz ki, üçüncü ko
alisyon Hükümeti buna da 'el koymuş bulun
maktadır. Ve bütün bunları ıslah edecek P. T. T. 
yi bir dert kuşu olmaktan kurtaracaktır. O za
man P. T. T. sizin kendisinden beklediğiniz ve 
bugün büyük bir fedakârlıkla başardığı hizmet
le ri yüksek arzularınızın üstünde bir ölçü ile 
yerine getirecektir. 
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P. 'T. T. niıı yaptığı faaliyet ve hizmetle!*, 

şimdi arkadaşlar, müsaade ederseniz bunları ay
rıca 'arz edeyim, çünkü diğer iktisadi devlet te
şekküllerine sıra gelmiyecek. Arz ettiğim gibi 
bunların yeri de burası 'değildir. 'Makat ben, vak
tim olsa, kıymetli arkadaşlarıma teker lekeı 
uzun boylu cevap vermek isterdim. P. T. T. y: 
de müsaadenizle burada bırakıyorum. 

Şimdi Denizcilik Banklarına geçiyoruz. De
nizcilik Bankasının, vakit geçtiği için cesaret 
edemiyorum, yalnız rakkamları okuyacağım. 
Kakkamların belâgatini herkes takdir eder. 
Uzun hoylu izahata vakit yok. 1952 senesinde 
gelir - gider muvazene halindedir. Bu kâr ile 
1954 senesine geliyor. 1954 ten itibaren 1957 ye 
kadar zarar devam ediyor. Sonra 1958 de gelir 
bağlıyor. İ958 de gelir 314 044.000.—, g i d e 
289 1306 000.—, buraya, kâr yazılmış, onun için 
ben de burada olduğu gibi okuyorum, kât 
25 338 000; 1959 da 488 6153 000.— gelir. Gi
der 4135 638 000.—, Kâr 53 015 000. 1960 da 
493 '776 000 gelir, (lider 457 702 000.—, kâr 
36 074 000.— lira. 49,61 yılında, gelir 507 805 000 
lira, gider 492 «53 000.—, kâr 14 852 000.— 
lira. Î962 yılında gelir '542 809 000.— gide; 
539 546 000.—, kâr 2 263 000.— lira. 

Şimdi 'arkadaşlar, Denizcilik Bankasının şe
hir hatları büyük bir külfet altındadır ve bu 
personel de bizden fazla ücretler istemektedir. 
Biz burada personel şişkinliğini azaltmak ve 
randımanı artırmak ve vasıtaları çoğaltmak yo
luna gidiyoruz. Şelhir hatlarındaki izdihdamı ken
di tersanelerimizde, fabrikalarımızda yapmış 
olduğumuz; 'araba vapurları ile önlemekteyiz. 
Tine Denizcilik Bankasına ait olan, iki bakan
lığı ilgilendiren ve büyük bir ehemmiyeti olan 
Yalova Kaplıcaları meselesine temas edeyim. 
Yalova Kaplıcaları hepinizin malûmu olduğu 
gibi rahmetli Atatürk tarafından o zamanki 
Seyri Sefain Umum Müdürü Sadullah Beyin 
gayretiyle 'tesis edilmiştir. Kurulduğu günden 
itibaren, Denizcilik Bankası tarafından beslen
miş himaye edilmiştir. Aradan bir müddet geç
tikten sonra., Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 
Sağlık (Bakanlığı bunu özel sektöre vermiş, özei 
sektör ise harap vaziyete' getirmiştir. Ondan 
sonra bunun çıkar yolu olmadığı görülünce tek
rar Ulaştırma Bakanlığının Denizcilik Bankası
na devredilmiştir. Şimdi bunun verdiği açıklar 
nedir? Kısaca arz edeyim. <Bu kadar not okun-
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m az e t raf iyi o izah da edilmez takdir buyurur
sunuz!. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika mü
saade eder misiniz. 

Arkadaşlar, başkanlık zor bir durum karşı-
sındadır. Sayın bakana verilen müddet bitmiştir. 
.Sözlerini kesmek, kendilerinden beklenilen iza
hat alınmadan Müteenin maddelerine geçilmesi iea 
bediyor. (Kâfi kâfi sesleri) Müsaade ediniz, arz 
edeyim efendim. Hattâ Heyeti Celilenizin müsaa
desi lâhik olduğu zamanda dahi arkadaşlar ten-
kid ediyorlar; «Siz Bakana müsaade ediyorsu
nuz," bize etmiyorsunuz» diye tenkide uğruyo-
ruz. Bıı vaziyette, ben Sayın Bakandan, artık 
sözlerini kesmesini rica edeceğim. (Birkaç sual 
soralım," olsun bitsin, sesleri) Efendim, maale
sef sual de sorulamıyacak. Aldığınız karar böy
le 'Sayın Öztürkçine.. («Oylamaya koyun» ses
leri) Nasıl tensip ederseniz öyle olur. Ben sana
na kadar buradayım. Sayın Bakan, e.ok uzun 
mudur ? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KLNDER (Manisa) — Hayır, kısa kısa.. 10 da
kikada bitiririm. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, Sayın Bakan 
10 dakika daha istiyorlar ne diyorsunuz?.. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) _ Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, grupları adına 
30 dakika konuşma hakkı verdiniz. Üç grup 
konuşursa 30 ar dakikadan 90 dakika eder. Her 
biitee- üzerinde şahısları adına on kişi konuşur
sa. 100 dakika eder. Senato Heyeti Umumiye--
sinde üç saat konuşulmuş olur ve Bakanlığı 
muhatap telâkki eder. Bakanlığı üç saat karşı
sında 45 dakika olarak takyidetmenin, verilen 
i)ir karar olmasına rağmen, isabetli bulunmadığı 
meydanda bulunmaktadır. Lütfen Bakan ve 
Hükümetin cevap vermelerinde serbest bıraka
lım. Bu ieabe'tmektedir. 

BAŞKAN — Başkanlık da bu mütalâanıza 
iştirak etmektedir. Müsaade 'buyurunuz, 15 da
kika daha. devam etmesi için reyinize müraca
at edeyim. 

SITKI ULAV (Talbiî Üye) — Her şeyi söy
ledi. Lüzum yok. Sorularımızı soralım. 

BAŞKAN —- Sorular dâhil olmak üzere Ba
kanın izahatına onbeş dakika daha devam edip 
etmemesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
(A. P. Sıralarından neyi oya sunduğunuz an-
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1 aşılmadı sesleri.) Kabul edenler... Kabul otmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devanı buyurunuz. Lütfen kusa olsun yalnız. 
Sualler de geletcek, 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN-
DER (Manisa) — Sayın Fikret Turhangil arka
daşımın ve diğer bâzı arkadaşlarımın Yalova 
Kaplıcaları hakkındaki sorularına cevaplarımı 
arz etmeye devam ediyorum. 

Şimdi Yalova Kaplıcaları iki bakımdan zarar 
etmektedir. Birisi, orada bir orman var. O or
manın bakım masrafı 300 bin lira tutuyor. Bu 
300 bin lira Yalova Kaplıcalarının masraf ha
nesine girdiği takdirde kâr etmesine imkân 
yok. Bunun için orman kısmını Orman Umum 
Müdürlüğüne devretmek üzere, iktisadi kurula 
müracaat ettik, sonra hususi 'bir jenaretörü var 
Yalova Kaplıcalarını aydınlatmaktadır, onunda 
maliyeti gayet yüksektir. Onu da satışa çıka
rıp, Yalova Belediyesinden elektriğini temin 
etmek üzereyiz. 

Kaplıcaların bir kısmı saraylar tarafından 
idare edilmektedir. Rahmetli Atatürk her sene 
oraya gittiği için, onun kontenjanı olarak saray
lara bağlı idi. Bugün oraya giden kimse olma
dığı için, onların da Yalova Kaplıcalarına veril
mesini istedik. Ve bu işletmeyi bir Türk Ano
nim Ortaklığı haline getireceğiz. Getirdikten 
sonra'-da 3 kısma ayıracağız. Bugün odalarda 
ibaııyo yoktur, odalarda lâva'bo yoktur, odala
rın bitişiğinde diğer zaruri ihtiyaçlar yoktur. 
Tamamen demode olmuştur bu odalar. Biz bun
ları modernize edeceğiz. 3 kısma ayıracağız. 
bir kısmı birinci sınıf turistler için, ikinci sınıf, 
3 ncü ucuz sınıf. Yani oteli de yaptırmak su
retiyle Yalova Kaplıcalarını ıslâh yolundayiz. 
Kanaatimizde şudur ki, buraya gidip gelenleri. 
Denizcilik Bankası vasıtaları götürüp, getirdiği 
için, köprüden kesilecek biletin, yalnız iskeleye 
değil, doğrudan doğruya kaplıcaya kadar, yol
cuya bir külfet tahmil etmeden, termale kadar 
götürülmesi esası üzerinde duruyoruz. Ve bil
hassa Orta - Şark memleketlerinden, buraya 
turist celbetmek yolundayiz. Turizm Bakanlı
ğına devredenleyiz, çünkü 25 yıl müddetle 'bizim 
i da remiz aîltımdadır. 

Şimdi, Denizcilik Bankasının zarar sebepleri 
nelerdir sualine gelelim. Daima artmakta olan 
personel masrafları, malzeme fiyatları ve muh
telif vergi ve resimler muvacehesinde, nakliye 

— 831 



Ö Senatosu B : 41 
hizmeti yapmakta olan bankanın hâsılat artışı 
masraflara 'muvazi bir şekikle yükselmesinden, 
her yıl, masraf yekûnları kabarmaktadır. Di
ğer taraftan yatırım ve işletme açıklarını 'kar
şılamak ınaksadiyle alman borçların, % 7 giıbi 
büyük faizleri de zararın artmasına vesile ol
maktadır. 1958 yılında 35 milyon lira olan işçi 
ödenekleri, 1963 yılında 80 milyon liraya yük
selen işçi ücretleri ve 1963 yılında krediler için 
ödenen faiz miktarı 20 milyon lirayı bulmuştur. 

Son yıllar zarfında limanlara gelen yük mik
tarında azalma olduğu cihetle, hem liman hâ
sılatı, hem de rıhtım resmi miktarlarında azalma 
olmuştur. Bu zararlardan başka, bir tanesini 
daha ekliyelim ınüsaa'denizle, o da vapurları
mız, rakip devletlerin vapıırlariyle rekabet ede-
miyecek ıbir durumdadır. Çünkü rakip devlet
lerin vapurlarında, televizyon, yüzme havuzla
rı, her türlü eğlence, konfor vardır. Bizim va
purlarımız bugün 'bu vasfı kaybettiği için 
gerektiği kadar müşteri bulamıyor. Samsun ve 
iskenderun gemilerimizi, Hollanda'ya gönderdik. 
Ecnebi gemiler derecesinde, yâni rakiplerimizin 
seviyesine yükselterek, dış hatlardaki yolcuyu 
artırma yolundayız. 

Cahit Ortaç arkadaşımızın, Kartal - Yalova 
vapur hatlarına dair bir sorusu vardır. Onııda 
kısaca arz edeyim. Yalova - Kartal ve Yalova -
•Gebze, Yalova - Kavak yani ü-ç yere araba vapu
ru işletmek niyetindeyiz. Zaten bu sene 2 tane 
araba vapuru tersanelerimizden çıkmaktadır. Bu 
fikirlerini memnuniyetle karşılarız. Biz de bu 
yoldayız. Müsterih olsunlar. 

Üzerinde çok durulan hususlardan bir tanesi 
de Deniz Nakliyatı 'Türk Anonim Ortaklığıdır. 
Hâlen 32 şilep 4 adet tankerle yurt içinde ve 
yabancı sularda her türlü yük ve yolcu nakli
yat iyle iştigal etmektedir. Filonun tonajı, yâni 
hacmi istiabisi 256 996 olup yaş vasatisi 10,15 
ve ortalama sürati 12,45 tir. Şirket; bu gemilerle 
başlıca şimdi Avrupa limanlariyle Hamburg, 
ıBremen, Anvers, Roterdam, Londra, Liverpool, 
Akdeniz Adriyatik limanlariyle, memleketimiz 
arasında muntazam seferler yapmakta ve buna 
ilâveten onlar nisbetinde Amerikan limanlariyle 
yurdumuz arasındaki yolcu ve nakliyata katıl
maktadır. 1962 yılında 45,5 milyon lira işletme 
açığı veren bu şirket 1963 yılında memnuniyet 
verici bir faaliyetle şartlarda ve filoda bir deği
şiklik olmadan ve personeline de % 10 zam yap-
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masına rağmen bu açığı bertaraf etmiş, devre 
faaliyetinde hiç zarar etmemiştir. Blânçosunda 
'5,5 milyon lira bir zarar görülmekte ise de, bu 
gemilerin taksidi için ödediği faizler ve hurda 
gemi satışlarından ileri gelmiştir. Şirket idare
cileri bu zararları kapatabilmek için 1962 yılın
daki seferleri artırma yoluna gitmişler, iktisadi 
Devlet Teşekküllerimizle sıkı bir işbirliği yapa
rak, gemilerimize yük temin etmişler ve bu su-
retlp bir evvelki yıl elde edilen 94 milyon 939 bin 
liralık navlun hasılatı, 128 milyon 455 bin li
raya yükseltilerek 33 milyon 516 bin lira fazla 
gelir sağlanmıştır. 1962 yılında muhtelif hatlar
da yapılmış olan 14:1 sefer 1963 te 195 e çıkarıl
mıştır. Bu artışta bilhassa Amerika hattı büyük 
rol oynamış ise de şirketin bugün elindeki gemi
ler, bu hatta elverişli olmadığından arzu edilen 
randıman tamamen alınamamıştır. Bu sebeple 
bu yıl Amerika hattına uygun vasıfta asgari iki 
ve normal olarak 5 gemiye daha ihtiyaç hisse
dilmektedir. 

Sayın Senatör Rifat -özdeş arkadaşımızın bir 
sorusuna, mesul arkadaştan aldığım cevabı su
nuyorum. Deniz Nakliyatı Şirketi ile armatörler 
arasında hiçbir hattâ yıkıcı bir rekabet asla 
mevzuubahs olmadığı gibi armatörlerle Deniz 
Nakliyatı Türk Deniz Ticaret filosunun inkişaf 
konusunda tam bir anlayış ve beraberlik havası 
içinde çalışmaktadırlar. İstanbulda bizzat duru
mu müşahede etmiş bulunuyorum. Şunu arz 
edeyim ki, bu cevap ancak benim İstanbulda ar
matörlerle yapmış olduğum ve çok samimi bir 
müzakere esnasında elde ettiğimiz neticedir. Ken
dilerinin tekliflerini uygun buldum. Ve 
Bakanlar Kuruluna getirdim. Bakanlar Ku
rulu da sempati ile karşıladı. Her halde 
bunu kastediyorlar. Yine Sayın özdeş arkadaşı
mızın diğer bir sorusu. 1962 de deniz nakliyatı
nın Asım Almaktan beri buradan boş giderek 
5 dolara buğday getirmiştir ve armatörleri mu
tazarrır etmemiştir, diyor. Cevap iki: Bu hâdise 
külliyen doğrudur. 1962 yılında Amerika'dan 
Toprak Ofisine ait 60 bin tonluk, Bunu şifaen 
arz edeyim, efendim, Toprak Mahsulleri Ofisi ol
sun, diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri olsun, 
isimlerini şimdi birer birer zikretmekle vakit 
kaybetmiyeyim. Bir çok kıymetli arkadaşımız 
temas ettiler. Ezcümle Sayın özdeş'de bunun 
üzerinde çok durdular. Türk bandıralı vapur
larla, ister şilepçilik şirketine ait olsun, ister 
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armatörlere ait olsun, isterse Denizcilik Ban
kasının uğradığı limanlardan Denizcilik Banka
sına ait olsun, bu yüklerin % 50 sinin Türk ban
dıralı vapurlarla gelmesi, Amerikalılarla yaptı
ğımız anlaşmalar icabı olduğu halde, Toprak 
Mahsulleri Ofisi başta olmak üzere, bâzı İkti
sadi Devlet Teşekkülleri buna yanaşmamışlar ve 
hem döviz ziyanımızı mucip olmuşlar, hem de 
gemicilerimizin zararını mucip olmuşlardır. Ben
deniz Bakanlar Kuruluna getirdim. Bakanlar 
Kurulu da buna yerinde bir anlayış gösterdi ve 
ayrıca bir iki gün evvel bir tamimle bütün teş
kilâta Başbakanın bunu tamim etmesini temen
ni ettim. Bundan sonra inşaallah böyle olacak. 

Kondinant limanlarından yüklenen eşya Türk 
bandıralı vapurlarla niçin gelmiyor? Gelmiye-
cek mi? diye 3 arkadaşımız sordular. Bunu arz 
edeyim. 'Geçenlerde, yaptığımız bir anlaşmaya 
göre, (Çünkü Almanlarla kredi anlaşmalarımız 
var. Almanlar bu kredi •anlaşmaları dolayısiyle 
bizi icbar ediyorlar.) % 46 sı Türk bandıralı va
purlarla gelecek bundan sonra. Geriye kalan 
54 ü de diğer gemilerle gelecektir. Biz burada, 
armatör veya şilepçilik şirketi tefrikini gözet-
nıiyeeeğiz. Arkadaşlarımız bundan müsterih ol
sunlar, 

Ipar gemileri meselesine ait İstanbul'da iken 
bendeniz meşgul oldum, kısaca arz edeyim. Yedi 
âdil olarak Denizcilik Bankasına verilmiş muaz
zam bir masrafı mucip olmaktadır. Biz yedi âdil-
likten çıkarak, bunların bir an evvel hurdaya 
çıkarılarak satılması ve elden çıkarılması yo
lundayız. Bu hususta ciddî teşebüslere girmiş 
bulunmaktayız. 

Denizcilik Naklyat Şirketi Türk Anonim Or
taklığı hakkındaki izahatı da kâfi görürseniz 
bu kadarlıkla iktifa edeyim. Ama, kâfi görmi-
yen arkadaşlarıma yaızılı olarak cevap vermek
te daima amadeyim. 

Şimdi biraz da Türk Havayollarından bah
sedeyim. Türk Havayolları, ödenmiş kısmı 
59 416 820 lira olmak üzere 60 milyon lira ser
mayeli olan Türk Havayolları Anonim Ortaklı
ğının faal uçak glosu 1945 senesinden beri ser
viste bulunan 19 aded Deköta tipi uçakla 
1948 - 1961 seneleri arasında satmalınarak ser
vise konulmuş bulunan ve dış hatlarda çalıştı
rılan 4 Vaykant ve iç hatlarda kullanılan 8 
Frantşin uçağı olmak üzere ceman 31 üniteden 
müteşekkil bulunmaktadır. Ayrıca bu müesse-

senlim ellilinde servis dışı bırakılarak nıütaacMitt 
defalar satışa arz edildiği halde,, henüz talibi 
zuhur etmemiş bulunan yedi Heron uçağı mev
cuttur. Faaliyet, saha ve haemına nazaran çok 
mahdut bir sermayeye malik bulunması itibariy
le çeşitli kaynaklardan sermayesinin iki mMini 
mütecaviz olmak üzere istikraz eylediği meba-
liğin mühim bir kısmına devamlı faiz ödeme is-
tirarmda kalarak hizmet görmeye gayret et
mektedir. Arkadaşlar bunun da zararlarını ar
tırdığını kabul ederler. 

Yine bir arkadaşımız sordu, dış harcamalar 
rol oynamış mıdır? Diş harcamalar rol* oyna
mıştır. Yani dış seyahat dövizleri, ayrıca ver
gi veriyoruz. 'Senede 6,6 milyon lira vergi veri
yoruz. Bunun 4,5 milyon lirası yalnız dış se
yahat vergisidir. Sonra, dış seyahat vergisi do-
layısiyle sürüme de tesir etmiş. Ayraca kara va
sıtalarının haya yoluyla da gayrimeışru rafcabe-
t'ı Havayollarında da sürümü indirmiş bulun
maktadır. Bunun için yeni uçaklar sipariş ede
rek, hiç olmazsa Orta - Şark'ta seyriseferi de
vam ettirmek ve Orta - Şark'm mühim hizmet
lerini üzerimize almak ve Frankfurt ' tan - Ho-
lânda'ya kadar uzanan dış hatların da bir iki
sini ancak idame edebilmek zorundayız. Bu da 
zarar eden iktisadi Devlet Teşekküllerindendir. 
Fakat salâh arz eden bir Devlet Teşekkülüdür. 
Onun için Hazine de buna yardım etmektedir, 
Şunu da arz edeyim ki dünyanın hiçbir yerin
de Havayollarının kârda olduğunu iddia etmek 
mümkün değildir. Bu, daha ziyade, devletlerin 
prestiji, hizmeti, âmme hizmetleri gibi muhte
lif iktisadi, siyasi hizmetler sağlamaktadır. 

BAŞKLAN — ıSaym Bakan müddet doldu. 
Bitmedi mi1?' 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALFİMEN-
DER (ıManisa) — Bir tek sayfa kaldı efendim. 
Bitiyor. 

Türk Havayollarının ücret tarifeleri devam
lı olarak tetkik edilmektedir. Bu, Fikret Tur-
han'gil arkadaşımızın sorularına cevaptır. Uçak 
seferlerinin yapılmakta oldlğu bölgelerin yolcu, 
trafik hacmi ve ekonomik durumlara nazara 
alınarak bu faktörlerin gösterdiği, lüzum ve 
ihtiyaca göre ayarlanmaktadır. Yolcu kesafeti 
bulunan hatlarda ihtiyaca göre yeni seferler ih
das edilmektedir. Nitekim 1963 yılında Türk 
Havayolları uçakları, 18 286 saat uçuş yapmış 
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olduğu halde, 1964 yılı programında bu mik
tar % 12 nisbetinde artırılarak, 20 557 saatlik 
uçuş yapılması kararlaştırılmıştır. 

ıSon olarak İskender Cenap Ege arkadaşımı
za şükranlarımla cevap vereyim. «Ulaştırma 
müesseselerinde hizipleşmeler, dedikodular, bir
birleriyle çekişmeler, uğraşmalar vardır» dedi
ler. Kendisi, bu müesseselerde çalışmış ve emek 
sarf etmiş bir arkadaşımızdır. Bahsettiği gaze
teyi de bir vesika olarak gösterdiler. Ben de va
zifeye başladığım zaman, bu havayı dışardan te
neffüs ettiğim için, beni ziyarete gelen teşfeiM-
ta yekdiğerine kardeşçe yardımlara devanı ede
rek, bir igönül huzuru içerisinde, hoşluk içeri-
snde vazifelerini yapmalarını, vazifeyi namus te
lâkki ederek, ciddiyetle ele alan insanların, ne 
arkadaşları, ne de âmirleri hakkında bu yola 
sapmıyacaklarını, bilhassa, bariz bir şekilde be
lirttim. Ümidederim ki, Ulaştırma, camiası arka
daşlarımın arasında çok cüzi bir ekalliyet olan 
ve hattâ hiç denilecek kadar ekalliyette olan 
böyle insanlar varsa (bunları da ayıklıyacağız, 
Ulaştırma camiası sizlerin yüksek itimadına lâ
yık olarak vazifesine devam edeceğine itimad-
edehilirsmiz. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

.MUSTAFA YILMAZ ÎNCElOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Usul hakkında söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA YITJMA fNÖEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, burada 
bütçe müzakereleri dolayısiyle bulunuyoruz. Ar
kadaşlardan altı kişi konuştuğu zaman bir tak
rir veriliyor, şahsı adına konuşmalara, sıra gel
diği zaman konuşmak imkânı olmuyor. Bakana 
sual sormak imkânı da yok. Bu nasıl iş? öyleyse 
niçin buraya gelip oturuyoruz, bir şey sormıya-
eaksak, öğrenmiyeceksek lüzum yok gelmemize 
Böyle şey olmaz. Her yiğidin gönlünde bir ars-
lan yatar, herkesin söyliyeeek birkaç sözü var
dır, 5-10 dakika, daha söz Verilsin, hiç olmazsa 
Balkana sual sorulma imkânı verilsin. Bu şekil
deki bir hareketin doğru olmıyaeağı kanaatin 
deyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu yerden göğe 
kadar haklısınız. Anayasa bÖ3de yapılmış ne 
yapalım. 

MUSTAFA YILMA ÎNCEOĞLü (Afyon 
/Karahisar) — Biz bu işi Pazartesiye kadar bi-
tirİTiira. 
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(BAŞKAN — Ne yapalım, kararı yine siz ve

riyorsunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, hiç olmazsa sual sormak mevzu
unu oylayın .Arkadaşlar eğer oy verirse, gayet 
kısa olarak sualler soracağıız. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efen
dim ; usulen kifayet, takrirleri sorulara da raei-
dir. Bununla beraber arkadaşları tatmin etmek 
için gayet kısa .olarak sual sorulsun. Aıma sual
ler hazan mütalâa, beyan edilmek suretiyle so
rulmaktadır. Bu konuşma demektir. O ayet kısa 
olmak şartiyle ve bu bütçeye münhasır olmak 
üzere sual sorulmasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... 'Kabul etmiyenler... Kabul; edilmiş
tir. (/Sual soracağım, sual soracağım, seseri) 

'BAŞKAN — Durunuz, kaydedeyim. İlk defa 
sual sorma arzusunu daha Bakan konuşmadan 
evvel Sayın Ulay istemişti, ondan sonra Sayın 
özt ürk cine... 

Buyurunuz Sayın Ulay. 
•SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Geçen so

ne bütçe müzakereleri sırasında, bir Sayın 
Ulaştırma Bakanımız Millet Meclisinde Deniz
cilik Bankasında çok büyük bir suiistimale el 
koyduklarını-ve yakın bir zamanda Millet Mec
lisine, basma ve halk efkârına bu hususu açık-
lıyacaklarmı beyan etmişlerdi. Aradan bir se
ne geçti. Bu müessese büyük bir suizan altın
dadır. Acaha bu suiistimal tesbit edildi ini. 
yoksa, bir hayal mahsulü olarak mı kaldı? 

İkincisi, Devlet Demiryollarımızın kıymetli 
mensupları dışarda suizan altında bulunduruluyor, 
ayrıca dedikodular da eerayan etmektedir, is
mini söylemiyeeeğim bir özel müessesenin, bir 
özel teşebbüsün, Devlet Demiryollarına 7 mil
yon borcu varmış, buna mukabil 6 milyon ala
cağı varmış. Dışarda denilmektedir ki, bu özel 
müessesenin, altı milyonu bir kalemde ödendi. 
Devletin alacağı ise bugüne kadar istrdaıdolun-
madı. Sayın Bakandan bu hususlara, acele ola
rak cevap vermesini istemiyorum, ileride, iki 
mevzuu birden tetkik edip alınan tedbirlerle be
raber cevaplarını verirlerse zannederim daha 
faydalı olacaktır. 

ULAŞTIRMA İMKANI FERİT ALPÎSKEN-
DER (Devamla) — Sayın Ulay arkadaşımızın 
buyurduğu. Denizcilik Bankasındaki tahkikat 
meselesi, yani kendilerinin ifade buyurdukları 
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şekilde bir tahkikatla karşılaşmadım: Yalnız 
son istanbul ziyaretimde müfettişlerle de gö
rüştüm. Ellerindeki tahkikat evraklarım 
sordum. Ama bunu burada açıklamak doğru ol
maz. Tahkikatın mahremiyeti var, malûmuâliniz. 
Fakat kendilerinin ifade buyurdukları bir taıh-
kikatm meveudolduğunu öğrenmedim, Tasla
madım. 

Demiryollarındaki dedikoduya gelince; bu 
maliye müfettişleriyle ulaştırma müfettişleri ta
rafından tahkikatı yapılmış adliyeye intikal et
miştir. Bunun üzerinde Anayasanın sarih hü
kümlerine uyarak konuşmamam gerektiğini, yi
ne yüksek takdirlerine arz ederim. 

Üçüncü mesele, takdir buyururlar ki ; bura
dan verilecek bir cevap değildir. Onu yazılı ola
rak kendilerine arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÖİNE (-İstanbul) — Sor

mak istediğim sualin bir tanesi Denizyollarının 
herkesin millî davalarımıza karşı hassas amam 
yönündendir. 

27 - 28 'Nisan olaylarında şehit düşen Turan 
"Emeksizin isminin hakikaten Turan Emeksiz 
olduğu Naci Şensoy tarafından öğrenilmiştir. 
Fakat Denizyollarının bir yolcu gemisine Turan 
Emeksiz ismi yerine Turhan Emeksiz ismini 
koyması karşısında ve esas ismnin de Turan 
Emeksiz olması dolayısiyle isimler arasında eti
molojik bir fark vardır. Bu hataya neden düşül
müştür ? (Gülüşmeler) 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİŞKEN-
DER (Devamla) — Bunu tetkik ederiz. Eğer 
böyle bir yanlışlık varsa arkadaşım emin ol
sunlar ki, düzeltiriz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sonra 
Devlet Demiryollarının kendi propaogandası 
için filim çevirtmek ve senaryo hazırlatmak için 
bu mevzuda, sarf ettiği para ne kadardır? Ve 
bunun esasları neye dayanmaktadır'? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN-
DER (Devamla) — Nasıl efendim, hangi se
naryo? 

RİFAT1 ÖZTÜRKÇİNE (îstanibul) — Devlet 
Demiryollarının propagandası için film hazır
lanması hakkında ne kadar para sarf edilmiştir'? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPÎSKEN-
DER (Devamla) — Bundan malûmatlar deği
lim, kendilerine yazılı olarak arz ederim, benim 

zamanımda böyle bir seneryo meselesi yok. (Gü
lüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Kansu. 
ENİS KANSU (izmir) — Efendim gerek ta

rife bakımından gerekse muameleler bakımından 
toplumun yararına olarak, bütün liman işlerini 
birleştirmek suretiyle, bir Limanlar Umum Mü
dürlüğünün kurulması için ne düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Bunun hakkında cevap verildi. 
ENİS KANSU (izmir) — Tekrar rica ediyo

rum. 
BAŞKAN — Böyle şey olmaz, dinlemiyorsu

nuz, çıkıp gidiyorsunuz, ondan sonra cevabı ve
rilmiş şeyi soruyorsunuz; buyurun Kalpakhoğ-
lu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, kanunen yılda kendilerine iki maaş tu
tarında ikramiye verilmesi lâzımgelirken, kanun 
hükmüne riayet edilmiyerek, icra Vekilleri He
yeti karariyle ikramiyenin verilmemesine karar 
verilmiş midir? Ve bu kanuni mecburiyet kar
şısında icra Vekilleri Heyeti böyle bir karar ala
bilir mi? Ve bu para verilecek mi, verilmiyeeek 
mi ? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPİSKEN-
DER (Devamla) — Devlet Demiryolları değil 
mi efendim? 

HÜSEYİN Y I L A N L I O Ğ L U (Kayseri) — 
Evet. Verilecekse ne zaman verilecek; sualimin 
biri bu. 

ikincisi, 33 lokomotifin ve bunun ihalesinin, 
adlî safhası bertaraf, bunun ithali bir zaruret 
olduğuna göre, bugüne kadar her ne sebeple 
olursa olsun ithal edilmiyen bu lokomotiflerin 
husule getirmiş olduğu zarar bedihidir. O halde 
bir an evvel bu lokomotiflerin şu veya bu firma
dan, şu veya bu farkı ödiyerek getirilmesinin bir 
zaruret olduğuna Sayın Vekil inanmış mıdır? 
Bunun en kısa zamanda getirilmesi zaruretine 
inanmışsa ne zaman getirilmesi düşünülmekte
dir? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERtT ALPİSKEN-
DER (Devamla) — Efendim, Devlet Demiryol
larına ve işçilerine senede iki defa ikramiye ve
rilmesine dair olan Kanunun 10 ncu maddesi sa
rihtir. Fakat, Yüksek Plânlama Kurulu bir ka
rar ittihaz etmiştir. Bu kararda zarar eden ve 
işletme açığı çok olan iktisadi Devlet Teşekkül-
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ieri, işçiler hariç, memurlarına ikramiye vere
mez diye plâna bir fıkra ilâve etmiştir. İlâve 
edilen bu fıkra muvacehesinde bu parayı vermek 
mümkün değildir. Zaten Devlet Demiryolları
nın da işletme açığı vardır. Hazine de bunu 
(»diyecek bir (durumda değil idi. Bu seneye 
mahsus olmak üzere Sayın Başbakan ve Maliye 
Bakanı ile temasta bulundum. Bakanlıktaki va
zifeme başladığım ilk gün el koyduğum iki me
sele vardı. Çünkü ikisi de vadeli idi. Bunlardan 
biri ikramiye meselesi ve diğer birisi de, dizel 
lokomotifleri meselesi idi. 

İkramiyeyi 31 Aralık 1963 tarihinde vereme
diğimiz takdirde, verilemiyecekti. Dizel loko
motiflerinin ihalesi de o tarihe kadar yapılma
dığı takdirde on milyon dolarlık kredi yanacak
tı. Bu sebeple evvelâ bu iki işi ele aldım. Huku
kî ve malî mevzuatı tetkik ettim. Maliye Baka
nının gösterdiği anlayış, Başbakanın da beni 
bu hususta desteklemesi neticesi olarak, plâna 
muhalif olmasına rağmen, geçmiş seneye ait ol
ması hasebiyle ikramiyesini alamamış, memurla
ra ikramiyelerini verdirttik. Bandan sonra ve
rilmesi meselesi Yüksek Plânlama Kurulunun 
kararma vabestedir. Yüksek Plânlama Kurulu
na henüz bu mesele gelmediği için, malûmunuz 
bütçe çıkmadan Yüksek Plânlama Kurulu 1964 
bütçesi üzerinde, buna dair hususların müzake
resini henüz eline alamaz. Fakat aldığı takdirde, 
bu yolda imkânlarımızı kullanacağız. Dizel lo
komotifleri meselesinin adlî kısmına temas edi
yorum. Yapılmış bir ihale var. Bozulmuş, AİD 
makamları bunu bozmuş. Bu tıpkı, mahkeme
lerden bozulan bir ilâm mahiyetindedir ve bi
zim T. C D. Demiryolları da bu bozmaya uy
muş. Bu bozmaya uyduktan sonra, onun hudut 
ve şümulü içinde ikinci bir ihaleye gitmiş ve bu 
ikinci ihale de Washington'a intikal etmiş. 
Washington dokuz gün zarfında bunu tasdik 
etmiş iade etmiş. Tasdik edilip iade edildikten 
sonra, derhal kuvvetleri seferber ettim. Bu iha
lenin icrası istikametinde kendilerini çalıştır
dım. Halen bu mesele üzerinde çalışılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Okyayüz. 
OAVlT TEVFİK OK YA YÜZ (İçel) — Eren

dim, Trakya bölgesindeki Devlet Demiryolları is
tasyonlarının, en az Bulgar istasyonları kadar, 
temin edilecek jenatörlerle ışıklandırılması husu
sunun bu sene temin edilip, edil em iveceği keyfi
yetini Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 
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ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİ& 

K EN I) UR (Devamla) — Sayın Okyayuz arka
daşıma arz edeyim. Bu seferki seyahatim İstan
bul'dan öteye geçmedi. Fakat, kendileri ve diğer 
kıymetli arkadaşlarım, bu dâvayı çok haklı ola
rak ileri sürdüler. Memleketimizin kapılarından 
içeri girenlere herhalde, en iyi intihayı bıraka
cak bir şekilde hareket etmek bizim için millî bir 
vazifedir. Onun için bu mevzuun üzerinde has
sasiyetle duracağımdan emin olunuz. 

BAŞKAN — Sayın öztas. 
KADRİ ÖZTAŞ (Balıkesir) — Balıkesir Dev

let Demiryolları İstasyonunun tevsii için plân 
ve projeler evvelce hazırlanmış idi. Ancak Vekâ
let bunun icraatına ne zaman bağlıyacaktır'?. Bu
nu öğrenmek isterim. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPlS-
KENDER (Devamla) — Bunu takdir edersiniz 
ki, Bakanlıktaki vazifeme başlıyalı henüz iki ayı 
doldurmadım. (Oülüşmeler) Nihayet çalışmam, 
muayyen meselelerde ve noktalardadır. Balıkesir'e 
kadar daha uzanamadım, inşallah bu hususa yazı
lı olarak cevap veririm. 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon 

Karahisar) — Devlet Demiryollarında seyahat 
eden müşteriler arasında ne kadar hırsızlık hâdi
sesi olmuştur?. Bunun sebepleri nedir?. Buna se
bebiyet verenler, memurlar mıdır?. Müşteriler mi
dir?. 

ULAŞTİRMA BAKANİ FERİT ALPİS-
KENDER (Devamla) — Bu hususta en güzel ma
lûmatı emniyet dairesi verebilir. Fakat bizim is-
tatiklerimizde yer almış olan bir tarafı varsa, tes-
bit edip mektupla bildiririm. 

BAŞKAN — Sayın Demİrdağ. 
YUSUF DEMİRİ) Afi (Trabzon) — Efen

dim, 
1. İstanbul'a 22 000 telefonun verileceği ha

beri doğru mudur?. 
2. Posta fiyatları çoktur. Fakir halk bu pa

rayı verecek durumda değildir. Bu Umum Mü
dürlüğün kâr ettiğini de şimdi söylediler. Bunun 
indirilmesi hakkında bir şey düşünülüyor mu?. 

3. Devlet Demiryolları, Denizyolları ve Ha
vayollarında tarifeler çoktur, halkın malî ve ik
tisadi durumu ile mütenasibolmıyacak şekilde, 
çoktur. Demir, Deniz ve Havayollarının fiyatla
rında bir indirme düşünülüyor mu?. 
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ÖAŞKAN — Buyuran, Sayın Bakan. I 
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPÎS-

KENDER (Devamla) — Efendim,saym Yusuf 
Demirdağ arkadaşımız postanın kâr etliğinden 
bahis buyurdular. Bu kâr çok azdır ve daha ziya
de postanın zararını, telgrafla telefon gelirleri 
kapanmaktadır. Yalnız şunu arz edeyim ki; bu 
nihayet Hükümet içerisinde görüşülüp, kararlaş
tırılmış, tekevvün etmiş birşey değildir. Bende
niz, Bakan olarak şahsan, ancak cevap vereceğim 
PTT İdaresinde sürümü artırıp da ileride fiyat
ları eksiltmek bizim emelimizdir. Fakat bu emeli
mize ne zaman ulaşabileceğimizi şimdiden kes-
1 irmek mümkün değildir. 

Devlet Demiryollarında, Denizyollarında ve 
Havayollarında tenzilât düşünülüyor mu? soru
suna gelince. 

Bu şu bakımdan düşünülüyor. Meselâ; Hac 
seferlerinde, Devlet Havayollarına büyük bir ten
zilât yaptırdık. Çünkü geçen sene Hac'ca giden 
vatandaşlarımızın, karayolları vasıtalariyle çok 
büyük miktarda kayıp verdiklerini ve hattâ bun
lara aklandıklarım gördük. Hem de bu paraların. 
başka memleketlerin vasıtalarına gitmektense, 
Türk Havayollarına kalsın diye bir tenzilât yap
tık. Aynı zihniyet içerisinde, imkân bulduğumuz 
takdirde bunların da yapılması samimî dileğimiz
dir. Fakat bunu bugünden söyliyecek bir d liram
da olamadığımızı da. elbette kendileri takdir ede
ceklerdir. I 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın .Baltan. I 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Zonguldak - Ankara karayolu bilhassa kış ayla
rında çok güç bağlanıyor. Eskiden mevcudolan 
motorlu tren kaldırılmıştır. Bilhassa kış ayların
da çok mühim bir dert olan bu işin, yani motorlu 
trenin tekrar ihyası mevzuunda Bakanlıkça bir 
yeni tetkik mevcut mudur?. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (Devamla) — Efendim, trenlerimiz 
bugün için mahduttur. Plânlamanın da koyduğu 
kıstaslar var, malûmunuzdur. Yalnız geçenlerde, 
bâzı büyükelçiler bendenizi ziyaret ettiler. Bu ara
da, bu motorlu tren meselesini de ileri sürdüler. 
krediyle motorlu tren verme teklifinde bulundu
lar. Eğer böyle bir finansman temin edersek yal
nız Zonguldak değil, başka birçok hatlara da mo
torlu tren götürmek bizim için bahtiyarlık vesile 
si olacaktır. 

B 2 • 1964 Ö : 2 
BAŞKAN — Sayın Ertıığ. 
CELÂL KRTUĞ (Elâzığ) — Efendim, dıs 

hatlarda çalışan gemilerimizdeki yolcu adetle
rinde bir azalma olduğu malûmuâlilerinizdir. 
Bunun sebebi olarak da. Seyahat Yergisi ve bi
let ücretlerindeki fazlalık gösterilmektedir. Aca
ba bu Seyahat Yergisinin kaldırılması mevzuun
da bir teşebbüsünüz var mıdır?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN-
DER (Devamla) — Dış hatlarda çalışan gemi
lerimizdeki yolcu adetlerinin azalması, yalnız 
dış harcamalardan ileri gelmiyor. Arz ettiğim 
gibi, ikinci Dünya Harbinden sonra, Adriyatik 
ve Akdeniz'e hâkim olan ve en çok işliyen- bizim 
gemilerimiz idi. Zira diğer rakip gemiler bu 
har t esnasında yok olmuşlardı. Fakat, sonra ra
kip devletlerin daha konforlu daha mükemmel 
gemileri piyasaya çıkarmış olmaları ister istemez 
müşteriyi çekti. Ama, dış seyahatler dövizleri
nin bu hususa tesir ettiği de inkâr kabul et
mez. Yalnız, bunu iktisadi kuralda veya Bakan
lar Kurulunda henüz görüşmüş veya Yüksek 
Plânlama Kurulunda ele almış değiliz. Şüphe
siz ki, aldığım raporları bu kurullara getirecek, 
Ulaştırma Bakanı olarak arz edeceğim. Ye ka
bine üyesi arkadaşlarımın da bu mevzuda büyük 
bir anlayış göstereceklerinden de ümütvarım. 

BAŞKAN — Başka sual soran var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Bakan teşekkür ederiz. 

YUSUF DEMİRDAĞ- (Trabzon) — Efen
dim, benim istanbul'daki 22 bin telefon hak
kındaki sorum cevapsız kaldı. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPlSKEN-
DER (Devamla) —• özür dilerim, buraya yaz
mamışım. 

BAŞKAN — Ben de özür dilerim dikkat et
memişim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN-

DER (Devamla) — Efendim, istanbul'da 22 
bin telefonun bu sene verileceğini bizzat is
tanbul'da yaptığım basın toplantısında bendeniz 
açıkladım, bu doğrudur. Hattâ bir kısmı ve
rilmiştir, diğer kısmı da peyderpey verilecek
tir. Sayın Demirdağ bundan müsterih olabilir
ler. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, 
buyuran. 
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Efendim, son söz senatöründür ve söz sırası 

da Sayın Küçük'ündür. Buyurun Kayın Kü
çük. 

SAMİ KÜOÜK (Tabiî Üye) — Sayın Bal
kan ve muhterem arkadaşlarım : 

Sayın Ulaştırma Bakanının, Karma Bütçe 
Komisyonunda, kendisine sorduğum sorulardan, 
bilhassa ikisine vermiş oldukları açık ve net ce
vaplar, ile AID nin, DDV nın son kararını da 
bozarak DDY la rina yeniden ihale imkânı sağ
laması, beni tekrar 33 lokomotif konusunda ko
nuşturmak mecburiyetinde bıraktı. Konuşmanı 
savcılığa intikal eden kişilerle ilgili değil, fakat 
alınacak lokomotiflerle ilgili olacaktır. Hu ara
da bir iki temennide de bulunacağım di
ğer konular hakkında. 

Eğer bu lokomotifler, yalnız 33 taneden iba
ret bulunsa idi, belki bu konuda konuşmaya ve 
bildiklerimi sizlere ve sizler kanaliyle kamu oyu
na arz etmeye lüzum görmiyeibilirdini ki, bu da 
hatalı bir yol olurdu. Fakat, hepimizin bildiği 
üzere bu 33 lokomotifi, beş yıllık plan gereğince, 
daha 50 tane taki'bedecek yekûn 83 olacak, bilâ-
hara da dizelâszisyon programı gereğince Türki
ye demiryollarının, toplam dizel lokomotif 
miktarı 400 e baliğ olacak ve bunlar için Tür
kiye Cumhuriyeti toplam olarak 1 milyar iki yüz 
milyon liralık bir borca girecektir. 

Askerlikte bir kaide vardır. «Yığmakta ya
pılan hata, bütün sefer boyunca devam eder.» 
Burada da yeterli bir tetkikten geçmeden alela
cele verilecek bir satmalına kararı ile DDY lan 
sonunda kusuru anlaşılsa bile dönüşü olanıı-
yacak bir yolculuğa bir yola girmek zorunda 
olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım : 
Sayın Hakanın soruma; (Karma Hütçe Ko

misyonundaki) hiç/bir şüphe ve tereddüde ma
hal vermiyen cevaplarından bir tanesi «195!) yı
lında satınalman beş aded O E lokomotifinden 
dört tanesi servis dışıdır.» Diğer soruma ver
dikleri yine şüphe ve tereddüde yer vermiyen 
cevaplarında «'Bizde kullanılan bu tip lokomo
tiflerin normal olarak ömrü tabiileri 30 yıldır.» 

Her iki soru ve bunların cevapları Karma 
Hütçe Komisyonu tutanaklarına geçmiş bulun
maktadır. 

Evet arkadaşlarım; ödemekle mükellef oldu
ğumuz borç karşılığı 1959 yılında satmaldığı-
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mız beş aded lokomotifin, ömrü tabiîleri olan 
30 yıl şöyle dursun, daha beş yıllarını, yani 
ömürlerinin altıda birini doldurmadan servis dı
şı edilmişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım : 
Ayrıca aldığımız bilgiler, beni yanıltmıyorsa, 

bu beş aded lokomotif hizmette bulundukları dört 
yıl içinde takriben 400 000 dolar civarında (ki 
beheri 203 000 dolardan iki lokomotif bedelidir.) 
Yedek parça masrafı yapılmıştır. Halbuki bu tip 
lokomotiflerin beher 250 000 kilometre yolculuk
tan sonra ancak 2 000 dolar civarında yedek par
çaya ihtiyaçları olduğunu, teknisyenler ifade edi
yorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu hal beni acı acı dü
şündü rmekte ve acaba, yabancı bir sanayiin ya
şaması, yerli ve yabancıların milyonlar kazan
maları bahasına Türkiye bir lokomotif mezarlığı 
haline mi getirilmek istenmektedir 

Bu endişemizi, maalesef, diğer memleketler
de bulunan bu tip lokomotiflerin halihazır du
rumları da teyidetmektedir. (rE Firması bugü
ne kadar bu tip lokomotiflerden 19 tane imal et
miştir. Bunların on ianesi Meksika'da, beş tane
si bizde (ki dördü servis dışıdır) ve dört tanesi 
de Amerika'da bulunmaktadırlar. Meksika ve 
Amerika'dakilerİn hepsi de servis dışıdırlar. Biz
deki beş tanenin dördünün de servis dışı olduk
larını Sayın Bakan söylemişlerdi. Hepimizin bil
diği üzere, Amerika'da demiryolları özel teşeb
büsün elindedir. Bugüne kadar, Amerika'daki 
bu özel firmaların bu tip (JE lokomotifi kullan
dığına dair bir numune dahi göstermek mümkün-
değildir. Ama Türkiye'ye satıyorlar. 

Elde; ettiğimiz bilgiler, serviste bulundukları 
zaman da bu lokomotiflerin prespektüslerinde 
gösterilen cer kudretini, hiçbir suretle iktisa-
l>ed om edikleri ve devamlı olarak belirli arızalar 
yaptığı mahiyetindedir. Bu cer kapasitelerinin 
düşüklüğüdür ki, serviste oldukları zaman dahi 
1)1) yolları bunları, uzun mesafe hizmetleri için 
almış olmasına rağmen, ancak büyük istasyon
larda manevra hizmetlerinde kullanma zaruretin
de kalmıştır. Tabiî şimdi değil. Hizmette tutun
dukları zaman. 

Yukarda da arz edildiği veçhile bu tip loko
motiflerin Avrupa ve Orta - Doğu devletlerinin 
hiçbirinde kullanılmadığını öğrenmiş bulunuyo
ruz. Eğer bunlardan satmalmmakta İsrar edilir
se, bunların bütün ikmal ve teknik bakımları-
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nın Amerika'dan yapılmasına zaruret hissedile
cektir ki, çok pahalı bir hizmet olacaktır. Bun
ların tetkik edilmesi lâzımdır. 

Ayrıca, civar memleketlerde bu tip lokomo
tif kullanmadıklarından, Türkiye'de böyle pahalı 
bir ağır sanayi kolu kurulsa bile, bu tesis Tür
kiye iç pazarına hitalbetmekteıı ileri geçmiyecek 
ve günün birinde, tayyare motoru imal etmek 
üzere inşa edilen Etimesut Tayyare Motor Fab
rikası gibi imalâtını möble imaline çevirmesinden 
korkulur. 

Sayın arkadaşlarım : 
Sözlerime son vermeden önce, Sayın Bakan

dan cevaplandırılmasını istediğim bâzı sorularım 
vardır. 

1. GE lokomotiflerinin Türkiye'de dört yıl
lık tercübeleri sonunda, zamanlarının % 64 ünü 
hizmet ve % 36 sini da onarım, bakım ve reviz
yondan geçirdikleri, buna karşılık Güney Kore 
ve Yoguslavya'da kullanılan yüze yakın GM lo
komotifinin altı senelik tercübesi sonunda za
manlarının % 95 - 98 ini hizmette, % 2 - 5 ini 
de bakım, onarım revizyonda geçirdikleri doğ
ru mudur? Karar verilmeden bu hususun tetkik 
ettirilmesi lâzımdır. 

2. 1959 yılında satmalmaıı ve dördünün ser
vis dışı olduğu Bütçe Komisyonunda Sayın Ba
kan tarafından ifade edilen beş lokomotife hiz
mette bulundukları dört sene zarfında yedek 
parça için 400 000 dolar civarında masraf ya
pıldığı doğru, mudur? 

Bu arada komşu .memleketlerde kullanılan 
GM lokomotiflerinin aynı kilometreler için ye
dek parça masrafının ne kadar olduğunu tetkik 
ettirmiş midir? Ettirmiş ise bu miktar ne kadar
dır? 

3. Lokomotiflerinden beheri 1959 yılında 
286 000 dolara satmalmaıı GE firması, bu de
fa bir lokomotif için, dünyada mamul eşya fi
yatlarında bir yükselme olmasına rağmen, 83 000 
dolar, ki takriben üçte bir fiyat tenziliyle 
203 000 dolar üzerinden satış teklifi yapmıştır. 
Acaba Bakanlık; GE lokomotiflerinin uzun 
ömürlülük, sağlamlık arazimize uygunluk ve sa
ire bakımından, GM ve diğer lokomotiflerle mu
kayesesinin Bakanlık dışı, meselâ üniversiteden 
veya yabancı uzmanlardan müteşekkil bir heyete 
tetkik ettirmeyi, kredinin kullanılması 31 Marta 
kadar uzatıldığına göre, düşünmekte midir? Bu 
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hususu Karma Bütçe Komisyonunda da teklif 
etmiştik. 

4. Gazetelerden, GM Firmasının cer tecrü
belerinde bilfiil kullanılmak üzere civar memle
ketlerden bir lokomotif getirmek istediğini ve bu 
hususta Bakanlıktan müsaade talebinde bulun
duğunu öğrenmiş bulunuyorum. Temennim; Ba
kanlık bu iki firınanm, varsa diğerlerinin de, lo
komotiflerini bilfiil tecrübe ederek seçimin şek 
ve şüpheye mahal vermiyecek şekilde kamu oyu 
önünde yapmasıdır. Böyle mukayeseli bir tec
rübe teklifinin reddini, eğer madde zikredilmek 
suretiyle kanuni bir sakınca yoksa, gayet mah
zurlu telâkki ederim. 

Bakanlığın bu husustaki kararı nedir.' Tec
rübelerin ne zaman yapılacağı düşünülmektedir. 

Sayın arkadaşlarım : 
Üniversiteden veya yabancı uzmanlardan mü

teşekkil bir heyete mukayeseli bir tetkik yaptır
madan veyahut her iki lokomotifi bilfiil tecrübe 
etmeden alınacak kararların kamu oyunu tatmin 
etmiyeceği, kişiler ve müesseseler üzerine gölge 
düşürebileceğini ifade etmek isterim. 

Ayrıca, bir kaç temennim daha olacaktır. 

1. Ulaştırma Bakanlığı, bir kanun gere-
ğinca zaman zaman Şûra toplantısı yapmakta 
idi. Fakat bugünlere kadar bu Şûranın toplan
dığını görmüyoruz. Halbuki Ulaştırma Ba
kanlığının bir sürü meselesi var. Bunların ek
serisi de ihtisas istiyor. Binaenaleyh bu mese
leleri çözümlemek için bu Şûrayı toplamasını 
Sayın Bakandan temenni ederiz. 

2. Bakanlığı ilgilendiren birçok kanun 
ve mevzuat var. Hattâ o kadar ki, bu işlerle 
vazifeli kimseler dahi bu kanunları bilmiyor, 
belki görmemişler. Bakanlığın bu mevzuatı 
basitleştirmek, mümkünse derleyip toplayıp, 
herkese tevzi edecek bir hale getirmesi şayanı 
arzudur. 

3. Yine bu Bakanlığa ait Genel Müdürlük
lerde, hepimizin dile getirdiği gibi, bir 'perso
nel yığıntısı mevcuttur. Ama bugünlerde de, 
iki yeni Bakanlığın kurlduğunu görüyoruz. Sa
yın Bakan vasıtasiyle Hükümete duyurmak is
terim ki, bu iki Bakanlık teşkilâtını kurarken, 
buradan mümkünse, buranın fazla personelini 
istihdam etsin ve bu sebeple tasarruf yoluna 
gidilsin. 
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Mâruzâtıma burada son verirken Ulaştır

ma Bakanlığı Bütçesinin, hayırlı olmuşun te
menni eder, hepinizi saygıyla selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-

KENDER (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 
huzurunuzu tekrar işgal ettiğim için. özür di
lerim. Yalnız muhterem tabiî senatör 'arkadaşı
mız Sami Küçük mühim bir meseleye temas 
etti. E rkân ıımumiyeyi günlerden beri işgal 
eden bir mesele olması itibariyle buna bir ek 
tavzihte bulunmayı mecburi görüyorum. Ken
dilerinin de bundan memnun kalacaklarını 
umarını. 

Şimdi Karma Komisyonda sordukları sua'e, 
(ilgili porsonelden) o anda aldığını cevabı "aynen 
okudum, zaten o zaman Karma Komisyonda va
kit gecikmişti. Uzunboylu tafsilâta geçmeye de 
mahal yoktu, onunla iktifa ettim. Evvelâ 
şu ciheti arz edeyim ki; AID bu bozmayı ya
parken 3 noktaya istinadediyordu. «Birisi, Ge
neral Motor'un tercih edilmesi için ileri sür
düğünüz sebepler mukni değildir» diyor. Muk-
ni değildir dediği dosyanın kalınlığı şu ka
dar, bu kadar -esbubı mucibe ileri sürmüşüz, 
mukni değildir. Şu halde bu sebepleri kâfi 
görmüyor, «ikinci mesele AID ııin politikası 
en ucuz teklifte bulunan firmaya yapılmasını 
amir olduğu halde bu yola gidilmiş olmasından 
dolayı AİD, TCDD ye her hangi bir tasvipkâr 
tavsiyede bulunmaya muktedir değildir» diyor; 
•'] ncü fıkrasında ise yeni bir teklif alınmasına 
imkân olmadığını söylüyor. Ben işe başladığım 
zaman ilk işim bilvasıta Van Dyke hiç, olmazsa 
1 aylık bir müddet rica ettim, fakat yazılı 
olarak bu mühleti alamadığım için bunu İkinci 
Satmalma Komisyonuna havale ettim. 2 nci 
Satmalma Komisyonu bu General Electrik üze
rinde karar kıldı. Sonra bu karar Müdürler 
Kurulundan geçti, Müdürler Kurulu da bunu 
tasdik etti. Amerika'ya gitti, Amerika'da tas
dik etti. Amerika'nın tasdiki ile pek ilgili de
ğilim. Yalnız temsil etmekle şeref duydu
ğum ulaştırma camiasını zan altında bırak
mamak için şu noktayı tasrih etmek mecburi
yetindeyim ki ; yani bu ikinci Satmalma Ko
misyonu ve aynı zamanda Müdürler Kurulu 
sırf bir müddet darlığı içerisinde sıkışarak me-
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tazori buraya gitmiş değillerdir. Daha önce 5 i 
cer mühendislerinden 5 i atelye mühendislerin-
dan ibaret 10 kişilik bir teknik heyet General 
Electrik Firmasının tercih edilmesi lehinde ka
rar vermişlerdir. Yani böyle bir sebep de var
dır. Yoksa sümmettedarik sırf bir müddet kıt
lığından dolayı böyle bir ihaleye gitmiş değil
lerdir. Sonra yine sırası geldiği.... 

SAMt KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Servis dışı 
olduğunu bilmediği için... 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KHNDER (Devanda) — Servis dışı, oraya gel
medim, daha. Geleceğim. Servis dışı ayrı, şimdi 
ondan sonra G-. Motors Amerikan makamları 
ile uğraşmış ve bize mektup yazıyor G. Motors. 
12 . 12 . 196.'] tarihli mektupta, diyor ki, Ame
rika'da en yüksek mühendislerden müteşekkil 
bir komite kurulmuş, bu komite, sizin verdiği
niz kararı tasdik edecek, şu edecek, bu edecek. 
Biz de bekliyoruz, hakikat ise işittiğimize göre 
Japonlar da varmış, çeşitli bir komisyonmuş bu. 
Fakat çıka çıka birinci ihalenin bozulmasına, ait 
bir karar çıkıyor bundan. Şimdi bu cihet böyle. 
2 nci cihete geleyim. G. Elektrick Firmasından 
almış olduğum bir mektupta 1896 senesinden 
beri General Electriğin 28 000 i mütecaviz lo
komotif imal ettiğini yazıyor. Evet öyle diyor. 
General Electrik ve aynı zamanda General 
Electrik diyor ki, 400 000 T. L. lık yedek par
ça getirilmemiştir. Bunlar yedek parça getirile
ni ediği için, iyi bakım yapılamadığı için mia
dından evvel bozulmuştur, diyor, ve 28 000 do
larlık bir yedek parça satınalmabildiğini iddia 
ediyor! Şimdi bu cihette böyle. Gelelim '] ncü 
cihete. Muhterem arkadaşım, çok büyük hüsnü
niyetle söylediğine eminim, diyorlar ki, bu 3.1 
lokomotifle bu is bitmiyecek. Bunun bir imal 
safhası var, bir de diyor bir ikinci 50 lokomo
tif daha var. Acaba Sayın Bakan diyorlar bu 
Yugoslavya'daki General Motorsu da getirip. 
yani onun lokomotifini de getirip ikisini tec
rübe edemez mi idi? Şimdi bizim de yani TCDD 
nin. Türkiye Devlet Demiryollarının AID ile 
yapmış olduğu mukaveleye nazaran malzeme 
satmarmmasma dair her türlü seçim yapılması
na aidolan kararları ancak AID makamlarının 
tasvibi ile tekemmül ediyor, onun tasdiki ile 
tekemmül ediyor. Sonra böyle tecrübi bir şey 
yapmaya da bir mesağ göremedik. Yalnız daha 
fazla uzatmak istemiyorum, General Motors mü-
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messilleri olsun, General Electrik mümessilleri 
olsun son günlerde beni sık sık ziyaret etmekte 
ve bir sürü mektuplar, vesikalar getirmektedir. 
Bunları da ilgili makamlara tetkik ettirmekte
yim, ve Ali) makamları ile de görüşmekteyiz 
Ama istikbale ait yeni bir formül bulunursa 
'Bakanlık olarak elbetteki biz memleketin en 
çok menfaatine uygun olanı seçeriz. Ve şunu da 
arz edeyim ki, bendeniz Ulaştırma Bakanı ola
rak bu hâdiselerin üstünde, dışında tarafsız bir 
murakıp durumundayım. Asıl âkıd TCDD ile 
AID dir. Onlar bana intikal ettirdiği zaman me
seleyi veya. o hususta mütalâamı bildiririm, ve
ya çalışmalarda aksaklık görürsem onları teş
vik ederim, aksaklık görürsem mevzuat daire
sinde düzeltebilirim. Ama bu ihale hakkında 
yani yapılmış, tekemmül etmiş bu ihaleyi huku-
kan bozma yetkisine haiz olmadığıma muhterem 
arkadaşım itimat buyursunlar. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — 1 2ÜÜ 000 
T. L. gibi mühim paradır. Memleket meselesi
dir. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPÎS-
KUNDER (Devamla) — Evet ama, yani Gene
ral Electrik motorlarının da ömrünün 4 sene ol
duğunu iddia etmemize imkân yok. Van Dyke 
ve diğerleri geldiği zaman sordum. Bana hiç 
olmazsa 40 - 50 tane.memleket saydı ki, Gene
ral Electrik motorlarını kullanıyorlar. Ve mu
vaffak oluyor. Hattâ Amerika'da da hiç olmaz
sa yarıya yakın şekilde General Electrik moto
ru kullanılmaktadır, dendiğini sanıyorum. Kos
koca bir Amerikan Yardım Heyetinin ve Mis
yon Şefinin de hakikat hilâfına konuşacağını 
hiçbir zaman düşünmedim ve zannetmem. 2 nci 
meseleye gelince, Ulaştırma Şûrası iki seneden 
beri toplanamamıştır. Ben işe başladığım zaman 
bu mevzuu da ele aldım. Sebebini sordum, se
bebi şu : Birçok diğer bakanlık erkânı, bakan
lıklarda çalışanlara vazifeler verilmiş, bu vazi
felen ikmal etmedikleri, için Ulaştırma Şûrasın 
da konuşulacak meseleler tekemmül etmediği 
için toplanamamıştır. Ama ben de en azından 
kendileri kadar bu Şûranın çalışmasının çok 
demokratik ve verimli olduğuna inanmaktayım. 
Buna da çalışacağım. Başka bir soruları varsa 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Efendim, Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler bitmiş-
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tir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Lira 

L 1.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 7 470 374 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenler... Kabul edilmiştir. 

1:5.000 Yönetim giderleri 704 02:5 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

rîi.OOO Kurum giderleri 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyteınler... Kabul edilmiştir. 

I (İ.OOO Çeşitli giderler 81 000 
BAŞKAN — JCabul edenler... 
Ivtmiye'nler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 500 000 
BASİLAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Mali transferler 183 755 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmJiyeuler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Muvaffakiyetler di
lerim. 

Şimdi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. 
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2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (1/501) (S. 
Sayısı 349) (1) 

BAŞKAN7 •— Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı cari harca
malar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 88 720 677 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
27 058 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 .'116 740 lira ki, toplam olarak 
(67 090 417) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. TİıM 

.12.000 Personel giderleri 25 902 .1.38 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmi.yeinler... Kabul edilmiştir. 

18.000 Yönetim giderleri 8 492 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmiyteiDİer... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 806 941 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 519 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmâştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

264 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeniler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
lar 8 814 000 
BAŞKAN — Kabul edenlfer... 
Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

28.000 Makina;. teçhizat, taşıt alım
ları ve onarımları 16 975 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiiyıenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

82.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 590 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmlyenler... Kabul edilmiştir. 

85.000 Sosyal transferler 395 740 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etımiyienler... Kabul edilmişti r. 

86.000 Borç ödemeleri 831 000 
BAŞKAN — Kabul eden Lor... 
Etmiyteıiiler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
('Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli, cetvelde gösterildiği üzere 67 090 417 

' lira olarak tahmin edilmiştir, 

(B) Cetveli 
B. 

62.000 İşletme gelirleri toplamı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm iyeni er... Kabul edilmiştir 

Lira 

9 475 001 

700 001 

(1) 349 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

68.000 Çeşitli gelirler toplamı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 Özel gelirler toplamı 56 915 415 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cet veliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDK 8. — Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünce 1964 bütçe yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri-
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ııin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 19(54 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğünün 30 . 0 . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ucu maddesine 
giren hizmetleri, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler. 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — I )evlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün Kuruluşu hakkında
ki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna bağ
lı (.1) sayılı eetvelde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyim birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei umumiye Kanununun 93 ncii madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllar bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lık ve ücretler kesimleri hariç1) (A/1), (A/2) 
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I ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge

çen yıllar borçlan) maddesine; 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler 

ödenir. 
BAŞKAN' — Maddeyi oylarınıza sunim 

mm Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

MADDİ-; 7. — Bütçe Kanununa bağlı (AA») 
işaretli cetvelin «Yapı, tessi ve büyük onarım 
giderleri» bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin «Kamulaştırma ve satınalma-
lar» bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza smıuy»>-
: rum Kabul edenler... Etmivenler... Kabul edil-
i , . ; mistir. 
I MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla-
î cak harcamalara ait formül, bağlı (E) işaretli 
! cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmivenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari-
I hinde yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
j Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulas-

l'.nıa bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
i Kanun açık oyunuza arz edilecektir. 
| Bu suretle 1964 yılı Devlet Hava Meydan -
, 'an İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçesi de bit-
! iniş bulunuyor. Yani Ulaştırma Bakanlığı büt

çesiyle onun merbutu olan bütçenin kabulü ile 
; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hitama ermiş bu-
! Ilınmaktadır. Sayın Bakana ve onun mesai ar

kadaşlarına muvaffakiyetler temenni ederim. 
(Alkışlar) 

I 
I Saat 19.30 da toplanmak üzere Oturuma son 
î veriyorum. 

(Kapanma saati : 17,05) 
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Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hanıit Tigrel 
KÂTİPLER : Nevzat Sengel (Oumhurbaşbanınca S. Ü.), Sakıp önal (Adana) 

BAŞKAN —O t urumu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1964 yılı Bütçe kanuna tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

B) (JALISMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

y 
BAŞKAN — Galama Bakanlığı HMJ4 

lı bütçesini müzakereye bağlıyacağız. 

Söz alanların isimleri : 
ITank Remzi Baltan (Adalet Partisi Grupu 

adına) 
Azmi Erdoğan (Yeni Türkiye Partisi Grupu 

adına) 
Talhsin Banguoğlu (Cumllıuriyet Halk Par

tisi Grupu adına) 
Neşet Oetintaş (Milleht Partisi Topluluğu 

adına) 
Celâl Tevfik Karasapan (C. K. M. P. Top

luluğu adına) 

Şansıları adına söz alanlar : 
Hilmi 'Onat, Reşat Zaloğlu, Celâl Ertuğ. 

Osman Sarın Sarı'göllü, Sakıp önal, Hazmı 
Dağlı, Alâeddin Çetin, Rilfat öztürkçıime. 

Bu araa tekrar hatırlatayım; graplar adına-
konuşma süresi 30 dakika, toplulukl'ar adına 
20 dakika, şalhıslan adma 10 dakika, Sayın 
Bakanın konuşma süresi de 45 dakika ile tak-
yidedilmîş ibulunmaktadır. Buna göre ayar
lanmasını rica ediyorum. 

Söz Adalet Partisi adına Sayın Baltan'm. 
A. P. GRUPU ADINA TARIK REMZİ 

BALTAN (Zonguldak) — Muhterem Başkan, 
Muhterem senatörler, Muhterem Bakan ve 
onun kıymetli erkânını Adalet Partisi 'Senato 
Grupu adına saygı İle selâmlarım. 

tş gücü ile işveren arasında, ahenk ve an
layışı sağlamakla görevli, OaJi'şma 'Bakanlığı
nın 'bütçesi üzerinde görüşlerimizi, mümkün 
olduğu katlar, özüne temas ederek ifade etme
ye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarını : 
Sevgili milletimiz cidden sevinçlidir ki : 
Ekonoımik düzen ve sosyal güvenlik, mem

leketimizde, büyük sınıf .mücadelelerine re 
yıkıcı olaylara sahne olmadan. Devletin, va
tanperver işlerimizin keza. ı vat an peıiver üy ve
renlerimizin senelerce d elvanı edegelen karşı
lıklı anlayış duyguları ve fikirleri içerisinde 
inkişaf yolunu 'bulmuştur. Bu durum Garp 
•memleketleri ile kıyaslanırsa gelişine seıviind i fi
cidir. 

Geçen J'963 yılı işçilerimiz için oldukça 'ba
şarılı geçmiştir. Ahlâksız materyalkm doktri
nini, sağ duyusu 've fikri ile reddeden, millî 
kıymetleri tanıyan, aile haysiyetine ıgeniş de
ğer veren, vatanperver işçilerimize ve işve
renlerimize hizmet etmek ve onları sosyal gü
venliğini sağlıyacak Sendikalar, grev ve lokavt 
kanunlarının kabulü Yüksek Meclisimizin en 
değerli çalışmalarından olmuştur, işçiler iş
verenle (olan müna s efb eti e rinde iktisadi ve sos
yal durumlarını korumak veya düzeltmek 
amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına sa
hiptirler. Grev hakkının kullanılması ve işve
renlerim hakları kanunla düzenlennıiıştir. 

«Grev, haklı sebeplere dayanıyorsa işçi üc
retlerine zamımı kabul etmek lâzımdır. 'Toplu 
sözleşme, işçimin en kuvvetli teminatıdır. Bu 
teminat düzeni bozulursa ıgreve Ibalşıvuralur. 
Toplu sözleşme (ve 'grevin (hukukî ve sosyal he-
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defi işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarını, 
•medeni ve insanca yanşama düzenine sokmak
tı/. 

[İşçilerin taleb ettikleri zamlar, bugün 
memleket ekonomisini sarsacak mahiyette ol
mayıp, medeni yaşama 'hakkına biraz olsun 
erişmek çabasından başka 'bir şey değildir ve 
'bunların hakikî zam lolarak kabul edilmemesi 
lâzımdır. 

Ataş grevinde, jVTıllî Güvenliğin .tehlikeye 
girmesi sebebiyle grevin durdurulması kararı
na varmasında, .maalesef tatmin .edilmiş deği-< 
liz. Grevin enflâsyona yol açacağı ımütalâa.sı, 
grevin durdurulmasında ayraca bir rol oyna
mış mıdır? Bizim de 'bu mevzularda, 'görüşleri
miz -mevcuttur. Her şeyden evvel, ;bu mevzu
da Hükümetten 'geniş açıklama bekliyoruz. 

Grev tehdidi ve grev sonunda artacak işçi 
ücretleri, işçilerin sosyal ve ekonomik durıvm-
larmı düzeltecek ve dolay isiyle işçinin satm
alına ıgücü artacak, :bu <güc iktisadi (hayatımı
za canlılık verecektir. 

Grevin birkaç tecrübesini görmeden, şimdi
den durdurulmalarına gidilmesi ve bâzı se
bepler öne sürülmesi, zamansız ve mesnetsiz 
bir görüştür. Çünkü, grevin kabulü arifesin
de şimdi Öne sürülen sebepler, kimsenin 'meç
hulü değildir, işyerlerinin kapanmasına ve 
batmasına yol açacak gerekçesi 'zayıf veya 'ha
talı grevler esasen bizatihi işçilerimizin men
faatlerine de aykırıdır. 

Biz sendikalaı- ve Türk - İş yöneticilerinin -
millî fikir ve hislere tam olarak salhilholdukla-
rına inanıyor ve onların İşçi baklan kadar, 
millî güvenlik -ve ekonomik düzenin müdafile
ri 'olduklarından en ufak şüphe duymuyoruz. 
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Biz Devletin müdahaleci olmaktan çok uz

laştırıcı :olması halinde 'grev ve lokavtın kar
deşçe yaşayacaklarından eminiz. 

1. iSosyal meselelerin 'halli ve Devlet ile 
vatandaşların birlikte hareket etmelerini ve 
sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir fikir 
ve şuur 'halinde yerleşmesini, prensibolarak 
kabul eden Adalet Partisi, bunun, tahakku
kunda her yapıcı hareketin mânevi desteği vo 
yardımcısı olacaktır. 

Dış memleketlerdeki işçilerimiz: Bulgun 
başta Almanya olmak üzere 40 000 i aşan işçi
lerimiz dış ülkelerde çalışmaktadır. Çalışma 
Bakanlığının aracılığı ille her ay -1 '500 - 2 000 
işçimiz yurt dışına gitmektedir. Elbetteki İş
çilerimiz dış ülkelere bir Özlem veya Garplılaş
mak için gitmemekte; ekonomik ve sosyal ha
yatım biraz daha yükseltmek ve medeni bir 
insan .seviyesine erişmek için gitmektedir. 'Gi
denlerin pek çoğu sanat kollarına mensup, ya
pıcı; kâr ve Verimliliği artırıcı teknik unsur
lardır. 

'Memleketlimizde, teknik elemana bilhassa 
ihtiyaç bulunduğu, 5 yıllık plânın tahakku
kunda, en müessir rolleri olacak olan bu aydın 
ve yapıcı unsurun dış memleketlere gitmesi
ni, hüzünle takibediyoruz. Bir taraftan, eği
tim istikametimizi teknik yöne çevirmeye ça
lışırken, bu gidişlere Devletin seyirci kalma
sı, bizatihi plân fikrine de aykırıdır. 

Plân mütehassıslarımız, memleketin kal
kınma. plânlarını yaparlarken, bu plânın ana 
unsurları arasında 'bizatihi teknik elemanı,şart 
görmüşlerdir. Bugün 'memlekette emek kendi
ne saha bulamıyorsa: !Bu demektir ki normal 
bir istihsal devrini yaşamamaktayız, îstihsalö 
müteveccih hareketler mevcudolsa idi değil 
-gitmeleri, gidenlerin ıgeri dönmeleri ıgereikiir-. 
di. ©unun için, sermaye terakümü mü yok? 
Bunu temin için, yabancı sermayenin . yurda 
gelebileceği şartları, süraitle hazırlamak lâzım
dır. İstihsalin diğer unsurlarının, memleketi
mizde kâfi derecede bulunduğuna kaaniiz. 
Onlarda bulgun, bir noksanlık görülüyorsa, 
memlekette bugün müsait : iklim bulanıamala-
rındandır. 

Plân insan gücünü artırmayı hedef tutar
ken insan gücünün en verimli unsurlarının 
gidişine, seyirci kalmakta mıdır? Hükümet 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanu
nun kabulü münasebetiyle 'Sayın Çalışma Baka
nının, Türk - iş İcra Heyetine gönderdiği 'me
sajda: İşçilerimize ve Sendikalanmıza hâkim 
olan kanun ve Devlet anlayışı ve her ikisinin 
de değerli ellerde bulunması işçi ve işveren 
teşekkülleri üst kademeleri arasında şimdiden 
yerleşmiş medeni münasebet geleneği yeni gir
diğimiz çalışma düzeninde bütün meselelerin 
barışçı yollardan çözülebileceğini ıgösteren sağ
lam belirtilerdir.» demesine rağmen Ataş ala
yında bu barışçı yol neden bulunamamıştır? 
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ile plâncılar arasında ıbu konuda varılmış pren
sip kararları ve alınacak tedbirler de bü'rlik 
mevcut mudur 1 Varsa nelerdir ? 

Dış memleketlerdeki işçilerimizin sosyal 
haklarının kabulü lehinde teşebbüsler ihenüz 
bir kati neticeye varmamıştır. Sayın Çalışma 
Bakanının, bu konuda gayretleri 'olduğunu1 

'bilüyoruz. Yalnız ne merkezdedir? Bu dramı -
sıı öğrenmek isteriz, işçilerimizin emeklen 
karşılığı kazandıkları paralardan tasarruf!an
ın döviz kayıplarına uğramadan im em leke timi
ze gönderememektedirler. Çünkü fio>rmal:iıSt 
'bir tutum buna manidir. 

Bu memleketimiz için hayati bir mesele
dir. Bugün Almanya'daki işçilerimiz foradaki 
'bankalarda 1 dolar karşılığı 112 l'i'ra 40 kuralı 
alırlarken, ımemleketimizdeki ibankalardan '1 do
lar karşılığı 9 lira alabilmektedirler. Bu )meiv-
zuda işçilerimizden üstün 'memleket severlik 
beklemeye hakkımız yoktur. 

Bugün italya'nın dış memleketlerde 1 mil
yon işçisi mevcuttur. Bu işlerin italya'ya gön
derdikleri para senede 500 ımilyon dolardır 
italya turizmden de senede 750 milyon dolar 
gelir sağlamaktadır. Bu demektir ki, italya 
Dış memlektl'erdeki 'işçilerinin tasarruflara ve 
turizmi ile Türkiye'nin 'bir yıllık (bütçesini sağ
lamaktadır. Bizim de )bu 'meseleye ciddî ola
rak eğilmemiz lâzımdır. 'Bu konuda son 'olarak 
dış memleketlerimizde mevcut çalışıma ataşe
lerimizi âdeta yok saymaktayız., Bunun bir 
kanun ve 'kadro işi olduğu .malûmdur. Çalınma 
Bakanlığı yeni teşkilât kanunu, 'henüz Ihazır 
olmadığına ve ne zaman çıkacağı da bugün
den belli lolmıyacağma »gfrre, 'bu tenkidlerimi-
zin gelecek yıllarda da tekerrür edeceğine gö
re, 'mevcut mevzuata acele kaydiyle sırf bu iş 
için bir teklifin Yüksek Meclise acilen getiril
mesi lüzumuna kaaniiz. 

işçi ücretlerinde: Medeni insanca yaşama; 
sosyal güvenlik ve ekonomik düzende bulun
maya teminde Devletin büyük vazifeleri oldu
ğuna inanıyor; (bu mevzuda Hükümetten icid-
dî gayretler bekliyoruz. 

Bil'hassa, Devlet sektöründeki, .muhtelif iş 
kollarında, yeknesak esaslara dayanan bir üc
ret rejiminin bir an evvel temini, sosyal ada
letin en tabiî icabıdır. Esasen, plân 'bu fikri, 
esas (olarak almaktadır, Bu sabadaki Ilükü-
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met çalışmalarının neticelerini bir an evvel 
görmek arzumuzu belirtmek isteriz. 

Bu meyanda Hükümetin programında yev 
almasına rağmen 'bugüne kadar taıhak'kuk etti-
rilemiyen Devlet sektöründeki (ki çok geniş 
bir işçi kütlesini kapsamaktadır) 077-2 sayılı 
'Kanunla verilen ikramiyelerin ücretlere inti
kalini sağlıya.cak tedbirleri be ki etmekteyiz. Bu1 

kanunla verilen ikramiyeler, birtakım malî 
imkân, usul ve formalitelere bağlı olduğundan 
işçiye, sosyal faydaları ümidedildiği kadar ol
mamaktadır. Bil'hassa, yer altında çalışan, ta
biat hâdiselerinin seyrini tabi ve Allaih'ın hi
mayesinden başka esaslı bir 'güveni olmıyan 
işçilerimize ödenen 'bu ikramiyelerin ücrete in
tikali lonları hem da!ha çok memnun edecek 
hem de mânevi 'güçlerini artıracaktır. Ancak 
ikramiyelerin ücretlere intikal indeki sigorta 
primleri cephesinden ilcilerin mağdur edilme
melerinde teminat altına alınması lâzımdır. 

Türk cemiyetinde ısosyal güvenliği gereği 
gibi sağlıyacak 'her türlü tedbirin alınmasını 
ve lüzumlu müesseseleri (meydana ıgetirmesini 
milletimizin varlığı ve salâmeti için ün plânda 
gelen Şartlardan saymaktayız. Her Türk va-
tandışmı yarınından emin 'halde, ıhuzur ve em
niyet içinde yaşatmayı, gaye olarak progra
mında kabul eden partimiz, Anayasamızın 
48 ııci maddesindeki, sosyal igüVenliğhı temi
ni yolundaki âmir hükmün gereğince, tedvin 
edilecek kanunları sempati ile karşılamakta
dır. Yalnız Devletin 'bu Ihusustaki rolü yal
nızca kurmak değ'il kurdurmak da okluğu bir 
hakikattir. 

Sosyal güvenliği temin etmiş ve hususi sek
töre ait müesseseleri aşırı bir Devletçi .hüviye
ti İçine sokmayı doğru görmemekteyiz. 

Çalışanların hal ve istikballerini teminat 
altına alan dayanışmalarını Devlet denetle
meli fakat tmüst'akil çalışıma kudretlerine 'karsı 
olmamalıdır. 

Anayasamızın 48 ııci maddesindeki âmir 
'hükmünü, yerine getirmek gayesiyle (hazırlan
mış, Yüksek Meclis -ve Senato Sosyal İşler 
(Komisyonundaki müzakeresi, bitmiş ve pek 
yakında Ihuzui'unuza gelecek olan «Sosyal Si
gortalar Kanunu» büyük biir paket içinde gü
zel küçük bir hediyeyi andırmaktadır. 

işçilerimizin nal ve istikbalini güvenlik içi
ne alacak olan tedbîrleri getirmesi 'bakımımdan 
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şükranla kaıısılıyoımz. iRu 'hususta ımlesai sarf 
eden Sayın Bakanımızı ve işçi Sigortaları 
Umum Müdür, Genel Sekreter v'e diğer yetkili1 

personeli cidden tebrik ederiz, işçilerimize, 
İş kazaları, meslek has'talıkları, hastalık, ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde getirdiği, ye
nilikten (istisnalariyle .takdirle karşılıyor ve 
destekliyoruz. Ancak tatbikinde özel sektörü 
kısıtlayıcı 'tedbirleri yerinde bulmuyoruz. 'Bil
hassa Uluslararası Tabip Odaları teşkilâtının 
prensiplerinden olan sigortalı işçilerin kendi 
hekimini ve tedavi 'müessesesini seçme hakkına; 
sahilbolm amalarını yerinde bulmuyoruz. 

Kanun 'büyük bir etiketle gelmektedir. An
cak Türk Milletini sosyal ıgü'venl'iğe sahip kı
lacak esasları getirmemektedir. 

Her ne kadar 1'9'64 yılı icra plânında, «İşçi 
Sigortaları Kurumunun 'T. C. Devlet Demir
yolları ve Limanları işletmesi Emekli Sandığı, 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ive Muavenet Sandı
ğı ile birleştirilerek, genel bir sosyal güven
lik düzenine gidilmesi sağlanacaktır,»' denme
sine rağm'en, Sosyal Sigortalar Kanununda 
buna ümit 'veren yeterli 'bir hüküm yoktur. 

Hususi sektöre ait 'bankaların, 115 - 20 'bin 
personelini 'bu kanun şümulüne almak için hö
yük çabalar -gösterilirken, milletin büyük bir 
ekseriyetini teşkil etlen ziraat, işçileri, seıhest: 
meslek .sahipleri, esnaf hu kanunun kapsamı 
dışında kalmaktadır. 'Bunun ise sosyal ıgüven-
liğin umumi prensiplerine uymadığını llfado 
etmek isterim. 

Keza Devlet ve iktisadi devlet teşekkülle-
rindeki memurlar (ki geniş bir kütledir.) Bu 
kütlenin sosyal güvenliği teminat altına alın
mamış ve Sosyal Sigortalar Kanununun kapsa
mı dışında bırakılmıştır. Devlet Emekli Sandı
ğının bu mevzuda ciddi bir görüş ve hazırlığı 
yoktur. Devlet memurlarının sosyal güvenliği 
devlet personel rejimi ile birlikte Yüksek Mec-
lice gelmesi icabetmekteydi. 

Sosyal Sigortalar Kanunu, tekâmüle yol al
mış iyi bir işçi sigortaları kanunudur. Sosyal 
güvenliği tanı ve kâmil mânada ifade edecek 
bünyeye sahip olmadığına işaret etmek isteriz. 

Vaktinizi almamak için bâzı mevzulara kısa
ca temas edeceğim. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun, malî kaynak
ları mahallî idare ve belediye bütçelerine bağlı 
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kaldığı müddetçe bu kurumun iş yaptığına İnan
mak güçtür. İş gücü piyasasını tanzimde büyük 
ve mühim vazifesi olan bu kurumun bugünkü 
bünyesi ve malî imkânlarıyla arzuladığımız hiz
metleri, ifada çok yetersiz kalmaktadır. 

Muhte rem Sena törler. 
'İşçimizin hasretle beklediği, mesken dâva

sının yanıbaşında. tedavi müesseselerinin, ku
ruluş ve işletmeleri, topla man primlerin kıymet
lendirilmesi gibi, büyük gayretler bekliyen iş
ler ve gecen yıl bütçesinde de ifade ettiğimiz 
gibi, ayrı, mütehassıs organizasyon kurumlarıy
la mümkündür. Bu mevzuda öncelik lâzımdır 
kanaatindeyiz. 

Büyük sağlık yatırımlarında, Çalışma Bakan
lığının memleketimizde sağlık dâvasının nazımı 
olan Sağlık Bakanlığı ile yakın işbirliği yapma
sı en önde gelen vazifelerinden olmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı bir yatağını amortismanı ile 
birlikte 25 - 30 bin liraya mal ederken işçi Si
gortalarının 80 bin. liraya maletmesini, işçi Si
gortalarının yatırım ve hesaplarında ciddi dü
şünmesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Çok lüks 
ve konfor yerine normal, fakat sağlık personeli 
çok yeterli ve müessir tedavi yollarıyla çabuk 
şifaya götüren metotlara, iltifat edilmesi kana
atindeyiz. Sağlıık Bakanlığı ile bu mevzuda iş
birliği yapılması halinde şimdiki 3 000 civarın
da olan yatak sayısının en kısa zamanda 5 000 
in üstüne çıkacağını tahmin ediyoruz. 

Günlük yatak maliyetleri 40 liranın üstünde
dir. Sağdık Bakanlığı hastanelerinde 24 liradır'. 
Memleketimizdeki hususi sektöre <ait hastane
ler. Fransız, Alman, Musevi, Rum hastaneleri
nin hepsinde 40 liranın çok altındadırlar. Bu 
müesseselerin de tetkik ederek .maliyetin düşü
rülmesine çalışılmalıdır. 

Muhterem Senatörler. 
Sosyal Sigortalar Tasarısı, kanunlaştığı tak

dirde işçi Sigortalan Kurumunun görevleri çok 
artacaktır. Bu görevmlerin tam yerine getiril
mesi şartlarından on mühimi de Teşkilât Kanu
nudur. Bu kanun bugün için yetersizliğidir. Bu 
•konudaki çalışmaların bir an evvel bitirilmesi
ni temenni ederiz. 

(İşsizlik Sigortası mevzuunda, ciddî çalışma
lar ve neticelerini görmüş değiliz. Bu sigorta
nın ehemmiyetini belirtmeye dahi lüzum yok
tur. SayınT>akanm düşüncelerini öğrenmek is
tiyoruz. 
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Geçen sene de arz ettiğim gibi, Tarım îş 

Kanunu, hâlâ Meclise getirilememiştir. Bü
yük bir ihtiyacı fcarşılıyaeak olan bu kanunun 
bir an evvel Meclise sevkı hususunu tekrar : 
temenni etmekteyiz. 

Çalışmalarından, dolayı Muhterem Vekil ve 
erkânını tebrik eder, 1964 Çalışına Bakanlığı 
Bütçesinin Çalışma Bakanlığı ve •milletimize 
uğurlu olmasını A. P. Senato Grupu adına te
menni eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

* BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına buyurun 
ıSaym Azmi Erdoğan. 

Y. T. P. GRUPU ADINA AZMİ ERDOĞAN 
(Diyarbakır) — iSaym Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri; Sayın Çalışma ! 
Bakanlığı ve Bakanlık erkânı, Yeni Türkiye 
Partisi Senato Grupu adına Çalışma Bakan
lığımın 19(64 yılı Bütçesi hakkında görüşleri
mizi arz edeceğim. 

Bakanlık bütçesinin bölüm ve maddeleri 
üzerindeki görüşlerimiz umumi mahiyette ve 
ana hatları üzeninde olacaktır. Türk Milleti 
malûm olduğu veçhile büyük bir kalkınma 
harnlesi içerisindedir. Bu dâvanın demokratik 
rejim ve inşam hakları içerisinde1 yürütülmesi 
-şarttır. Bunun yanında ve katiyetle şuna inan
mak lâzımdır ki, Türk işçisinin, kalkınmamı
zın bir sütunu, bir temel direği olduğudur. 
Hal böyle olduğuna göre işçinin bu dâvada 
iısstüne düşeni yapabilmesi için behemehal teç
hiz edilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, biz çalışmayı ve işi 
insanlara huzur ve saadet getiren ve toplulu
ğa hareket ve hamle kudretini veren mukaddes 
bir hizmet telâkki etmekteyiz, iktisadi durum 
ne olursa olsun işsiz kalmış bir vatandaşın bed
bahtlığı kadar üzücü bir şey olamaz. Bu iti
barla bilhassa gelişmemiş memleketler için 
işin ve zaman cevherinin hakkiyle kullanıla
bilmesi keyfiyeti bu topluluklar için yegâne 
dayanak noktası olduğundan şüphe etmemek 
lâzımdır. Geri kalmış memleketler meyanın-
da maalesef bulunan memleketimiz ve memle
ketimizde iş yaratmak insan' emeği ve insan 
emeğini yerinde ve israfsız kullanmak emek ve 
sermaye meselesini bu görüşle ele alma iktisa
di meselelerimizin başında gelmektedir. Aynı 
zamanda işçi ile işvereni iş mefhumu etrafında 
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•aynı heyecanla toplanmış iki frenlsyici unsur 
olarak da görmek lâzımdır. Bunun tabiî netice
si olarak memlekette iş sahalarının yaratılm'a-
sı, işlerin açılması ve genişletilmesi şarttır. Şim
di 'emeği, sermayeyi yaratan', geliştiren ve bu 
suretle kalkınmanın yegâne manivelası olan is
tihsal ve bunun üç unsurundan en mühimi in
san olduğuna, göre bu asli unsurun kifayetli, bil
gili ve güçlü bulunmadığı yerlerde tabiat de, 
sermaye de pasif kalır. Nitekim tecrübe ile 
sabittir ki, insan unsurunun istihsaldeki ehem
miyetini takdir eden milletler bunu harekete 
geçirerek bâzan çok daha fakir tabiat imkân
larına rağmen insan gücü ve bilgisi sayesinde 
sermaye temini suretiyle yatırımlarda muvaf
fak olarak istihsallerini ve neticede refahlarını 
temin etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, insan gücünün bu 
önemli vasfı ve istihsaldeki bu önemli rolü 
itibariyledir ki, Temmuz 1%3 tarihinde kabul 
ve meriyete giren Sendikalar, Grev, Lokavt ve 
Toplu Sözleşme Kanunu ile işçilere tanınan 
haklar toplumumuzun iftihar ettiği büyük bir 
davranıştır. Bunun yanında işçiyi her yön
den teçhiz etmek maksadiyle yeni haklar ta
nınırken, kendilerinden yeni vazifelerinin bek
lediği ve faal bir şekilde işlediği bir devreye 
girdiğimizi de unutmamalarını istemek hak
kımız olacaktır. Türk istihsal hayatının, Türk 
ekonomisi kalkınmasında hür sendikacılık, grev, 
lokavt ve toplu sözleşme hakları ve hepsinin 
üstünde sosyal adalet ilkesinin çok büyük 
önemi vardır. Bu hakların işçiyi köle yapan 
rejimler içerisinde gerçek! eştirilemiyeceğini 
iartlik kabul etmek lâzımıdır. Grev, lokavt ve 
toplu sözleşme ve hür sendikacılık hakları bi
zim durumumuzdaki bir ülke için önemi son 
derece 'büyüktür, demiştik. Hele bu haklar baş
ka toplumlarda nice aeı olaylar sonunda ger
çekleştiğini düşünürsek, cemiyetimizde yaralar 
açılmadan, kimseye düşman olmadan yurttaş
lar sınıf f anki arı arkasında saflaşıp birbirleri
ne karşı cephe almadan bu hakların realize 
edilmesi Türk toplumunun, Türk aklıselimi
nin büyük bir zaferi olarak kabul etmek lâzım
dır. Bu itibarla huzurunuzda bu kanunları 
biraz geç de olsa, kanuniyet kesbetmesinde 
gösterdiği büyük gayretten dolayı baışta İSa
ym Bakan Bülent Ecevit'e ve Bakanlık er
kânına teşekkürlerimizi sunarız. 
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Muhterem arkadaşlar, bu keyfiyeti bu şe

kilde tesbit ettikten sonra görüşlerimizin esas 
Bakanlık bünyesinde m'evcudolan çalışma sis
temi üzerinde teksif edip konuşmalarımıza son 
vereceğiz. 

[Memleketimizde sosyal politika problemleri 
en hararetli bir şekilde münakaşa 'edilegelmekte-
dir. Kalkınmamızın çok sıkı 'bir surette bağiı 
bulunduğu sosyal meseleler çok canlı ve hare
ketli meselelerdir. Şurası muhakkaktır ki, her 
sosyal sınıfın daima yan yana ve muvazeneli bir 
şekilde bulunmalarını istiyemeyiz. Büyük top
lumda sınıflar arasındaki muvazeneyi tanı ve 
kâmil mânasiyle tesis etmiş bulunanlar muhak
kak ki, mesutturlar. İşte İm saadete vara'bil-
mek için Y. T. P. Senato grupumuz her şeyden 
evvel emek sahiplerinin hayat şartlarının ısla
hını şart görmektedir. Evvelemirde çalışanla
rın insanca bir hayat sürmelerini temin etme
dikçe, ondan randıman beklememelidir. Sani
yen emekle karşılığı arasında âdil bir münase
bet kurulamazsa, istismar edildiğine inanan ya
rınından endişeli bulunan bir 'insanın işe şevkle 
sarılmasını beklemek abestir. Bu itibarla Hü
kümetin ve hususiyle Çalışma Bakanlığının sos
yal adalet ve sosyal güvenlik tedbirleriyle fer
di, işsizlik, açlık ve sefalet korku ve endişesinden 
kurtarması başlıca vazifesi olmak lâzımgelir. 
Hükümetler vazifeleri artık, orta çağın Hükü
met telâkkisi gibi münhasıran iç, dış emniyetini 
muhafaza etmek değil aynı zamanda demin arz 
ettiğim hususların temini olmalıdır. Nitekim, 
yeni Anayasa sosyal Devlet telâkkisini bir um
de olarak kabul etmiş bulunmaktadır. Bakan
lık bilhassa işsizlik proplemini bir an evvel bir 
neticeye bağlamalıdır. Beş yıllık plân ve onu 
takibedecek dönemlerde işsizliğin daha da ar
tacağı belirtilmekte ve bugün ihraçettiğimiz iş
çileri yarın yurda döndüklerinde yeni iş sahala
rına ranplase edebilmek için şimdiden Bakanlı
ğın büyük ve müessir tedbirler alması lâzımgel-
mektedir. Her sektörde ve dalda işsizlik mik
tarının sebep ve âmillerinin bünye, mevsim ve 
gizli işsizliğin seyir ve neticeleri hakkında ge
niş tafsilâta vaktimiz müsaade etmediği için I 
ancak şu kadarını söylemek mecburiyetindeyiz 
ki, işsizliğin toplumdaki en büyük tahribatı yal
nız yarattığı sefalet değil doğurduğu korku ve 
kindir. Buna çok dikkat etmek lâzımdır. Ki- ' 
saca bu hususu böylece tes'bit ettikten sonra, ! 
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şimdi bakanlığın iç hizmetinde bulunan iki mü
esseseye değineceğiz. Bunlardan birisi iş ve 
İşçi Bulma, diğeri de İşçi Sigortaları Kurumu
dur. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu iş arz talebinin 
denkleştirilmesi, işçi eğitimi, sağlığı ve dış mem
leketlerdeki işçilerin murakalbesi ve iş yerle
rinin kontrolü gibi son derece ağır ve memle-
ketşümul 'bir âmme hizmeti görmektedir. Bil 
muazzam hizmete mukabil, malî kaynakları 
özel idare ve belediyeden alınacak primlere in
hisar ettirilmiştir. Belediyelerin durumu ma
lûm, özel idareler onun gibi bir şey. Hisseler 
tahsil edilmez ve bu memleketşümul hizmet de 
17 seneden beri maalesef âtıl şekilde kalır. Ga
yet tabiî bir neticedir bu. Bir müessesenin mu
vaffak olabilmesi için evvelemirde malî takati
nin gayet kuvvetli esaslara dayanması iktiza 
eder. Malî kaynakları zayıf olan bir müessese
nin ne hizmetinde, ne çalışmasında başarı gös-
teremiyeceğini artık kabul etmek lâzımdır. Bu 
itibarla eğer bu kurumdan bir hizmet bekliyor
sak Çalışma Bakanlığının 1961 - 1962 bütçesinin 
görüşülmesi sırasındaki tenkidlerimizde de arz 
ettiğimiz gibi bu kuruma mutlaka, sağlam gelir 
kaynakları bulmak lâzımdır. Bu kuruma ait gö
rüşlerimize bu kadarla iktifa edeceğiz. 

İkinci müessese olan İşçi Sigortaları Kurumu 
hakkındaki görüşlerimize gelince; bu da gayet 
kısa olacaktır. 

Bu kurum işçinin sosyal güvenliğini teminat 
altına almak üzere kurulmuş bir müessesedir. 
Kısaca deyi'biliriz ki, kuramım gerek işçiden ve 
gerekse iş verenden aldığı primler mevzuunda 
iş kazaları ve meslek hastalıkları mevzuunda, 
işçi meskenleri mevzuunda lâyıkı veçhile ve gön
lün arzu ettiği nisbette faydalı olmadığı kana
atindeyiz. Bunun türlü sebepleri vardır ve ka
naatimizce evvelâ faaliyetin iştigâl mevzuu olan 
hudutlar içerisinde kalmak şartiyle teksifi mahi
yette olması lâzımdır. Bununla biz ne demek 
istiyoruz? Bununla şunu demek istiyoruz ki, İş
çi Sigortalarının bünyesinde işçi meskenlerini 
yapmak hususu var. Fakat, esas kuruluş gaye
si ile hiç de ilgili değildir. Zaten Devlet teşki
lâtında birçok vazife tedahülleri bulunduğu 
bütçenin umumi tenkidinde grup sözcümüz tara
fından açıkça belirtilmiştir. Burada da bu hal 
kendini gösteriyor. Çünkü, memleket imarı ve 
şehircilik konusu ve dâvası ile re'sen İmar ve îs-
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kân. Hakanlığı alâkalıdır. Bugün ve gün geçtik
çe muazzam vüs'at kesbeden işçi meskenleri dâ
vası bu kuramım iştigal mevzuuna girmediği 
halde kunıın tarafından yürütülmektedir ve 
bittabii semere alınmamaktadır. Bu işçi mese
leleri daha evvel bir kooperatif halinde halledil
meye çalışılıyordu. Bilâhara İşçi Sigortalarına 
verildi. Bu da pek arzu edilen randımanı ver 
memektedir. Bu itibarla, bu mevzuun umumi 
olarak imar ve İskân Bakanlığına devredilmesi 
temenniye şayandır. 

Rimeli muhterem arkadaşlar, kısa olmak şar-
tiyle biraz da sosyal güvenlik meselesinden, bah
sedeyim. Toplumda her vatandaşa çalışma hür
riyetini tanımak şarttır. Fakat, bunun kâfi 
gelmediği kanısındayız. Aynı zamanda vatan
daşlara ihtisaslarına göre bir işte çalışmak hak
kının tanınması lâzım gel m ektedir. Bunu artık 
Çalışma Bakanlığı en hassas noktası ile bu 
hakikati yani çalışma hakkının vatandaşa ta
nınması îâzımgeldiği kanısındayız. Zira bu hak
kın tanınması ile cemiyette vatandaşların bir
birlerine ve Hükümete karşı olan sevgi ve saygı
sının artacağı muhakkatır. Bu itibarla çalışma 
hakkını kabul etmiş hükümetler vatanlarının ih
tiyaçlarına göre iş bulmak mükellefiyetini de 
yüklenmiş olacaklardır. Binaenaleyh, bu hak
kı kabul etmiş cemiyetlerde Devlet vatandaşlara 
taahhüdettiği çalışma hakkını temin edemediği 
takdirde işsizlik sigortası ile vatandaşın geçimi
ni Hükümet olarak temin etmeyi, kendisi için 
asli bir vazife bilmelidir. Maalesef bizde ne ça
lışma hürriyet ve hakkı ve ne de bunun yanı ba
şında işsizlik sigortası vardır. Bu mevzuda ya
ni sosyal güvenlik mevzuunda bir de asgari üc
ret mevzuu ehemmiyetle üzerinde durulması lâ-
zmıgelen bir meseledir. İsçi ücretleri çalışanla
rın aile ve çocnklaru/n medeni bir insan gibi 
yaşamasına cevap verecek miktarda olması be
hemehal lâzımdır. Biz buna asgari ücret diyo
ruz. Fakat, maalesef memleketimizde birçok 
çalışma kollarında tesıbit edilen asgari ücret 
son derece kifayetsizdir. Sosyal güvenlik mev
zuunda bir de çalışanın işgücünün muhafaza 
edilmesi garantisi de bulunmaktadır. İşçi işin
den atılma korkusunu taşımamalıdır. Hastalık 
ve kazalara sebeboîacak çalışma şartının ısiah 
edilmesi lâztmdıı. S.ısy.ı! güvenlik mevzuunda 
bir de mecburi sosyal sigorta la rm tahakkuku 
lâzımgelnıektcdir. Bu işi habıı ->-iy>>rta kurumu 
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yapmaktadır. Fakat, temennimiz başka mem
leketlerde olduğu gibi mecburi ve bütün vatan
daşları içine alan sosyal sigortalar müessesesi 
haline gelmesidir. 

Muhterem arkadaşlar, Y. T. IV sinin ÇaIış-
ma .Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerini 
kısaca izah etmiş bulunmaktayız. Bakanlık bün
yesinde ve Türkiye iş ve istihsal hayatında zaru
ri ve alınması icabeden tedbirlerin süratle alın
ması suretiyle bu teşkilâtı memleket için daha 
verimli bir hale getireceğine muhakkak naza
riyle bakmaktayız. Bu itibarla yeni bütçenin 
Bakanlık camiasına hayırlı olmasını temenni 
eder,grupumuz namına cümlenizi saygı ile selâm
larız, teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk 
Partisi adına Sayın Banguoğlu'nun. 

TAHSİN BANOdOĞLÜ (Edirne) — Çok 
değerli arkadaşlarım ve Sayın Bakanlık erkânı. 
Doğrudan doğruya ilgili olmadığım bir konuda 
söz almış bulunuyorum. Ama yalnız prensiple
re temas edeceğim. Çalışma Bakanlığı ile be
nim, bir hâtıra dolayısiyle, ilgim vardır. 1945 
yılında bu Bakanlık kurulurken Türkçe adının 
ne olacağını bana sormuşlardı. Bunun için Çalış
ma Bakanlığının isim babasıyım. Çalışma Ba
kanlığının son yıllardaki iyi çalışmalarını sevgi 
ve sempati ile takibediyorum. 

Bizim memleketimizde Çalışma Bakanlığının 
kuruluşu başka memleketlerdekine benzemiyor. 
Başka memleketlerde bu teşkilât uzun, sosyal 
mücadelelerden, siyasi mücadelelerden sonra 
kurulmuştur. Bizde kuruluşu ise hissî ve entel-
lektüel sebeplerledir. 

İkinci Dünya Harbinde, memleketimizde işçi 
takımı büyük ıstıraplar çekmiş, büyük sefalet 
çekmiştir. Diyebilirim ki, İkinci Dünya Harbi
nin en ağır yükünü Türkiye'de Türk işçileri ta
şımıştır. Bu vicdanlarımıza ağır basıyordu. Ay
nı zamanda, o yıllarda, gidişimize bir yön tâyin 
etmek lâzım geliyordu. İnsan Haklan Beyanna
mesi çıkıyor, sosyal haklar milletler arasında ko
nuşuluyor, kararlara bağlanıyordu. Biz de o ka
rarlara katılıyorduk. İmza k.tyuvorduk ve cep
he seçiyorduk. Hür dünya cephesinde yer alıyor
duk. 

İlk kuruluşu böyle olmuştur. İş - Çalışma 
teşkilâtı kurulurken de aldığımız örnek Doğu'-
dan değil Batı'dan olmuştur. O zaman da iki ör
nek vardı, Rusya ve Batı dünyası. Biz Batı-

— 850 — 



C Senatosu B : 41 
dan örnek aldık. Çünkü Batı dünyasına katılı
yorduk. I 

O yıllarda büyük bir hamle oldu. Sonraki 
yıllarda da gelişmeler oldu ye bizde de iş ve iş
çi mevzuatı meydana geldi. İşçi sigortalan ku
ruldu. Kurulmaya başladığı günden beri birçok 
dertlere, yaralara deva olduğuna şüphe yoktur 
bu teşkilâtımızın. Zamanla acemilikler geçmiş. 
Bu teşkilât daha iyi işlemeye başlamış, işçimize 
daha yararlı olmaya başlamıştır. 

Diyebilirim ki. 1961 seçimlerinden sonra, Bü
yük Meclisin kuruluşundan sonra bu alanda 
ikinci hamle yapmış bulunuyoruz. Bu ikinci 
hamle de eskimiş veya eksik olan mevzuat ta
mamlanmış ve birçok yeni mevzuat da hazırlan
mıştır. Yakında yüksek huzurlarınıza gelecektir. 
Bu da kuvvetli bir hamle, başarılı bir hamle ol
muştur. 

Bizde iş ve işçi teşkilâtının kurulusundaki 
hissî ve entelleklüel tarafa işaret ettikten sonra 
şunu da kaydetmek isterim arkadaşlar: Siyasi 
bakımdan da bu çalışmalar hasbîdir. Yani bir
takım siyasi faydalar sağlamak için iktidar par
tileri tarafından ele alınmış değildir. Hiç şüp
hesiz ki, işçiye refah getiren siyasi teşekküller 
onlardan bâzı faydalar elde edebilirler. Ama 
esas saik bizim memleketimizde siyasi faydalar 
olmamıştır. Bugün de öyle değildir. Biz bu iş 
ve işçi teşkilâtını kurma hususunda bâzı kolay
lıklara da mazhar olmuşuzdur, diyebilirim. »Şu 
cihetten : Millî hislerimiz, bu yöndedir. Millî 
duygularımız Türk olmak sıfatiyle. Türk şefka
tini kalblerimizde taşımak sıfatı ile, bu teşki
lâtı kurmak istedik ve kurmak yürütmek geniş
letmek istiyoruz. Aynı zamanda Müslüman bir 
Millet olmamızın da büyük tesirleri olmuştur. 
Müslüman inanışları, Müslüman ahlâkı; işçiye, 
fakire, dar durumda olan insanlara yardımı em
retmiştir. Bunların da. işçi teşkilâtımızın kuru
luşunda faydası olmuştur. 

Bugünkü durumu ile bu teşkilâtımızı mem
nunluk verici sayabiliriz. Bâzı eksikliklere de 
işaret, etmek lâzımdır. Biz bu teşkilâtı kurar
ken benim dikkatime dokunan cihet şudur; Ba
tıdan faydalanıyoruz. Batı mevzuatından fay
dalanıyoruz. Batıda sosyal ve ekonomik durum 
bizim memleketimizden farklıdır. Bazaıı taklidi 
hükümler alıyoruz, kanunlarımıza koyuyoruz. 
Bunlar yürümüyor, güçlük çıkarıyor veya fay
dasız oluyor. Gitgide bunların da tasfiyesi, dü-
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zeltilnıesi lâzımdır, gereklidir, kanaatindeyim. 
Şüphesiz eksiklikler de vardır. Arkadaşlar zik
rettiler, yani Batıdaki mevzuata nazaran, kuru
luşa nazaran esaslı eksikler vardır. Bu da me
selâ işsizlik sigortası gibi konulardır. Ben zan
nediyorum ki, bünyemiz itibariyle, işsizlik si
gortasının tesisi güçlükler yaratmaktadır. Çün
kü iş hayatında sınırlar tâyin edilmemiştir. Bâ
zı iş sahalarındaki işsiz insanlar büyük akınlar 
halinde iş sahalarına intikal etmektedir. Bizde 
işsizlik sigortasının tesisi kolay olmıyacaktır. 

Memleketimizde sosyal adalet fikirlerinin ge
lişmesi, mevzuatımıza, Anayasamıza girmesi de 
hiç şüphesiz bu teşkilâtın gelişmesine, sağlamlaş
masına yaramıştır. Yalnız bâzı noktalara, yani 
millî bünyemizde memleketimizin bünyesine göre 
bâzı noktalara, eksik ve çarpık gördüğüm bâzı 
noktalara burada işaret etmek isterim. 

Burada Kalkınma Plânımızın kabulü sırasın
da da işaret ettiğim gibi bizim Kalkınma Plânı
mız daha ziyade bir sanayileşme plânıdır. Sanayi
leşmeye yönelmiş bir plândır. Alınan tedbirler 
do sanayileşme yönündedir'. Belki biraz da bunun 
tesiri ile biz sosyal adalet mefhumunu, yani be
nimsediğimiz sosyal adalet mefhumunu sadece sa
nayi sahasına yöneltmiş gibi bir durumdayız. As
lında daha geniş bir açıdan işi mütalâa etmek ve 
sosyal adalet gayretini belli salmalarda, bırakma
mak lâzımdır. Sosyal adalet küllî bir mefhumdur. 
Ve bu memlekette yaşıyan bütün sınıflara şâmii 
olmak lâzımdır. Bu cihetten gidişimizi tenkide 
muhtaç görürüm. Memleketimizde işçi sınıfı kü
çük bir sınıftır. Onu tam mükemmel, Avrupai bir 
güvenlik içine, bir sosyal güvenlik içine getirme
ye çalışırken korkarım ki, bâzı başka sınıfları ih
mal etmekteyiz. Başka bir deyim ile şöyle konu
şacağım : Başka içtimai sınıflar, bu sosyal kalkın
mayı, bütün içtimai sınıflar arasında, birlikte baş
latmamız lâzımgelirdi kanaatindeyim. Meselâ, 
sosyal güvenlik dediğimiz şey bugün bâzı sınıf
lar için hiç. derpiş edilmemiştir. Hattâ işçi sınıf
larının tamamı için dahi derpiş edilmemiştir. Me
selâ; tarım işçileri henüz işçi teşkilâtının sağladı
ğı faydalardan mahrumdur. Bizim kabul ettiği
miz Kalkınma Plânında maalesef tarım işçileri İş
çi sigortasına dâhil edilmemiştir. Bu büyük bir 
noksandır arkadaşlar. Tarım işçileri bizim mem
leketimizde en ağır durumda yaşıyan bir kütle
dir. 
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Size bu konuda bir iki örnek arz etmek iste

rim. Trakya'da Meriç boyunda çeltik ziraati var
dır. Geniş ölçüde çeltik ziraati yapılır. Bu çeltik 
ziraatinde çalışan işçilerimiz, çok büyük zahmet
ler, insanüstü zahmetler içerisinde çalışmaktadır
lar. Bu mmtaka halkından yalnız kiptiler bu işte 
çalışıyor. Fakat işsiz bölgelerden, ta Kars'tan bir 
takım işçiler de gelip çeltik işinde çalışmaktadır
lar. Bunlar çamur ve su içerisinde çalışırlar. Ha
yat şartlan çok müşküldür. Ve aldıkları para çok 
azdır, sosyal yardımlardan da istifade edemez
ler. 

Yakından tanıdığım bir başka bölge zeytin böl
gesidir. Zeytin kışın toplanır. Yağmur altında, 
çamur içinde toplanır. Dağlık köylerden gelen 
zeytin işçisi bütün gün çamurun içinde, yağmu
run altında, yerden zeytin toplar. Maalesef topla
yanlar da kadınlardır. Erkekler sırıkla zeytini 
silker, kadınlar toplar. Geçen seneye kadar bütün 
gün yağmur altında çamur içinde çalışan bir ka
dın işçi - körfez bölgesinde - 4,5 lira alıyordu. Ge
çen sene Sayın Bakanın dikkatini celbettim. Bâzı 
emirler Amerdiler. Fakat burada ifade edeyim emir
leri yürümedi. 

Zannıma göre, tarım işçisi için mevzuat eksik
tir. Nitekim o hususta hazırlanan kanun Meclise 
gelmemiştir. Bizim teşkilâtımız da yanlış hareket 
etmektedir. Geçen, sene 4,5 lira olan bu yevmiye 
bu sene birdenbire Balıkesir Bölgesi Müdürlüğü 
tarafından 10 liraya çıkarılmak istenmiştir. 4,5 li
radan birdenbire yevmiye 10 liraya çıkması ma
liyete dokunur ve böyle bir şey suiistimal edilir. 
Ama 4,5 liradan 6 liraya çıkabilirdi. Her sene bi
rer lira yükseltilmek suretiyle bu da tedricen o 
mahsulün maliyetine yüklenebilirdi. Bu emir tat
bik edilemedi. Fakat ne de olsa bir tesir hâsıl ol
du. Bu sene 4,5 liradan 5 liraya çıkarıldı. Bu se
ne 5 liradan ödediler, 10 liradan ödemediler. De
mek ki, teşkilâtımızın da tutumunda hatalar, ek
sikler vardır. 

Ben Sayın 'Bakandan, bu ziraat işçileri, ta
rım işçileri meselesini ilk plânda ele almasını 
rica ederim. Memleketimizin en ağır dertlerin
den birisi de budur. 

Sanayi işçilerine çok haklı, güzel olarak ifti
har ettiğimiz hizmetler yapılmaktadır. Tarım iş
çisini daha uzun zaman bunun dışında tutmak 
ne caizdir, ne de mümkündür. 
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ıSosyal adaleti daha geniş bir açıdan görme

miz Hükümet programı olarak daha başka saha
lara da uzanmamız lâzımdır. Bunu Sayın Ba
kanın şahsına hitaben söylemiyorum. Bir Hükü
met dâvası, bir Meclis dâvası olarak ortaya ko
yuyorum. Şehirde de, işçiye sosyal adalet sağla-
mıya çalışırken, esnafı unutmamalıyız. Esnafın 
bugün hiçbir teminatı yoktur. Aynı sosyal ada
let fikriyle ,aynı yardım fikriyle elimizi esnafa 
da uzatmamız ve kısa zamanda uzatmamız lâ
zımdır. 

Nihayet çiftçiye de sosyal adalet, yahut sos
yal güvenlik bakımından el uzatmak lâzımdır. 
Memleketimizde çiftçi sigortaları yoktur. Kötü 
yıllarda çiftçimiz tabiatın zulmüne, çırılçıplak 
tabiatın zulmüne terkedilmiş durumdadır. Bir 
an evvel çiftçi sigortalarının tesisine doğru git
memiz lâzımgelir. 

Bu hizmetlerin paralel gitmesinde zaruret 
vardır, arkadaşlar. Aksi takdirde zümreler ara
sında ister istemez farklar meydana gelir. Za
manla sınıflar arasında farklar husule gelmesi 
topluluk içinde sınıf husumetleri meydana geti
recektir. Şaşmaz bir neticedir bu. 

Ama efendim sırayla, denebilir. Sırası gelene 
kadar insan evlâdı tahammül etmez. (Sırayle de
ğil, bir parça paralel olarak bütün içtimai sınıf
lar için sosyal güvenlik sağlamak lâzımdır. Köy
lerde çiftçi için, en zaruri şey zirai sigortalardır. 
Tabiî buraya sosyal hizmetleri götürmek, sağlık 
hizmetlerini götürmek, okul götürmek, bunun 
yanıbaşmda zirai sigortayı götürmek şarttır. 
iBirden bire götüremeyiz ama, başlamamız lâ
zımdır. 

Plânda, maalesef elimizdeki plânda, kabul 
ettiğimiz plânda bu derpiş edilmemiştir. Plân ne 
tarım işçileri sigortasını, ne de zirai sigortaları 
ele almamıştır. Hattâ mazeret serd etmiş, bunlar 
ileride düşünülecek, demiştir. 

İşaret ettiğimiz bu nokta, memleketimizin ge
leceği bakımından mühimdir, arkadaşlar. Biz öy
le bir rejim kurduk ki, bu memlekette bütün 
içtimai sınıfları birlikte, paralel olarak yükselt
mek mecburiyetindeyiz. Bizim rejimimiz budur : 
Sınıf gözetmeksizin milleti yükseltmek. Başka 
bir deyimle, bütün sınıflan birlikte tutup yu
karı doğru kaldırmak. Atatürk'ün getirdiği re
jim budur. Bir sınıf üzerinde çalışmalara teksif 
edemeyiz. 
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Bu sınıf üzerinde yapılan çalışmalardan çok 

memnunuz- Güzel bir örnek meydana getirmi
şizdir. Ama vakit geçirmeksizin bütün sınıflar 
üzerinde bu çalışmayı göstermek şarttır. Aksi 
takdirde başka memleketlerin tarihi sebeplerle 
düştükleri içtimai buhranlara ve sınıf kavgaları
na doğru sürükleniriz. (Bravo sesleri) 

iSosyal adaleti böyle anlamamız lâzımdır. 
Ben bunun adına - isterseniz - Atatürk sosyaliz
mi diyorum. Atatürk sosyalizmi budur. Biz Ata
türk sosyalizmi istiyoruz. Bir taraflı sosyalizm 
değil. Bunu bu hizmette çalışan arkadaşlarıma 
hata izafe etmek için söylemiyorum. Ama uyar
mak istiyorum. Bu memlekette sınıfları paralel 
olarak yükseltmek ihmal edilmemelidir. Yoksa 
istikbalde memleketi buhranlara düşürebilir. 

ıÇalışma Bakanlığı bütçesinin memleketimiz 
ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millet Partisi toplu
luğu adına Sayın Neşet Çetintaş'mdır. 

NEŞET ÇETlNTAŞ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler ve Sayın Bakan ve bakan
lık erkânı. Sözlerime başlamadan önce bir hu
susu tavzih edeceğim. Millet » Partisi toplu
luğu olarak sayımız pek az olduğu için sık 
sık huzurunuzu işgal etmek mecburiyetinde 
kalıyorum, özür dilerim! 

Kazançları nasırlı ellerinin emeği ve alın te
rinden ibaret olan yüksek seciyeli Türk iş
çisini M. P. adına selâmlamakla sözlerime başlı-
yacağım. 

Sosyal ve iktisadi alanda mühim görevleri 
uhdesinde toplamış bulunan Çalışma Bakanlığı, 
çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışmaların 
yaşama seviyelerinin yükseltilmesi, memle
ketteki çalışma gücünün genel refahı artı
racak mahiyette verimli kılması ve sosyal gü
venliğin sağlanması gibi hizmetlerin, çalışan 
ve çalıştıranlar gibi geniş bir kütlenin hak
larını kendisine görev edinmiş olmasına rağ
men bütçede bu mühim görevlerin icabettir-
diği hizmetleri ifa edecek şekilde tahsisat ay
rılmamış olduğunu üzüntü ile müşahade et
mekteyiz. 

Bakanlık bütçesinin umumi bütçeye nisbeti 
0,0009 oranındadır. 

(Bakanlık bünyesi, gerek bütçe, gerek teftiş 
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ve iş hacmma uygun kadro bakımından, ye
tersizlik manzarası, arz etmektedir. 

Zira kuruluş zamanına göre işçi sayısı 
180 374 ve işyeri sayısı 4 456 iken 1968 yılı 
itibariyle işçi sayısı 903 817 ve işyeri sayısı 
43 500 e yükselmesine rağmen Bakanlık kadro
sunda iş hacmine muvazi bir artış olmamış 
43 000 civarında olan işyerinin tetfişi, müm-
ferit işçi şikâyetleri, iş Kanunu şümulüne gi
ren işyerlerinin itirazlarının incelenmesi işten 
çıkarma ve işsizlik sebeplerini incelenmesi gibi 
keşif bir mesai istiyen vazifeler ancak 113 mü
fettişle yapılmaktadır. 

Son zamanlarda çıkarılan kanunlar dolayı-
siyle Bakanlık vazifeleri genişlemesine rağ
men kadronun muhafaza edilmesi vazifelerin 
noksan yapıldığının aşikâr bir delilidir. 

Büylece bâzı işverenlerin iş kanunlarının 
tahmil ettiği mükellefiyetlerden kurtulmalarına 
ve çalışmaların bir kısmının sosyal sigortala
rın hizmetlerinden mahrum olmalarına sebebol-
maktadır. 

işçilerimize lâyık oldukları ihtimam göste
rilmediğinden bizde işçi ve amele dediğimiz 
insanlar fakir ve cahil kalmış kütleler olarak 
kendi kaderleriyle başbaşa bırakılmış insan
lar olarak tanınırlar. 

Iktisaden geri kalmış ve sosyal adalet 
teessüs etmemiş ülkelerde işçinin kaderi bu
dur. 

Bir memlekette işsizlik ve işçi sefaleti o 
memlekette sosyal adaletin teessüs etmediğinin 
canlı bir delilidir. 

[Memleketimizde - Ankarada 6 ilâ 8 lira yev
miye bulamıyan işçiler dış memleketlerde 70 
lira ücret almaktadırlar. 

Aynı insan burada da işçi orada da aynı 
işçidir. 

Bu misali vermekteki, maksadım, tarih 
boyunca görülmüştür ki, milletler karakter ba
kımından ne kadar mazbut olursa olsun 
lar, milletlerin içinde bulunan fakir ve aç 
zümre sapık ideolojilerin oltasına av olagel
mişlerdir. 

Bilhassa, bizim can düşmanımız olan ko
münistlerin en çok ilgilendikleri gizli veya 
aleni avukatlıklarını yaptıkları ve onlara ha
yalî cennet vadettikleri bu fakirlerdir. 
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Son yıllarda, aşırı sağ ve sol fikirlerin çal

kantısı içinde bulunan memleketimizde, amele 
ve işçimizi, fakirliğin, işsizliğin pençesin
den kurtarmalı, onların emekleri karşılığı üc
retlerini, kendilerine asgari bir hayat sevi
yesi temin edecek şekilde değerlendirmeliyiz. 

Bizde maden işçisi 8 lira ücret alırken, Bel
çika'ya giden bir Türk nvaden işçisi 70 lira 
yevmiye almaktadır. 

İşte bu işçi kendisini, hayali cennet vade-
denlerin ağından kurtarmış demektir. 

Dış memleketlere giden işçilerimizin yur
da döndükleri zaman durumları ne olacak? 

Bunlar yurda döndükleri zaman Anayasamı
zın 3 neü (sosyal ve iktisadi haklar've ödevler 
bölümündeki) haklarını haklı olarak isterlerse 
Hükümetin durumu ne olacak, şimdiden ted
birlerinin alınması icabetmektedir. 

Hükümet : Anayasamızın 41 - 42 - 45 ne i 
maddelerinin tahmil ettiği vazifeler muvacehe
sinde, 

a) İşçilerimizi insan haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesine ulaştırmış mıdır? 

b) işçilerimizi adaletli bir ücret elde etme
leri için ne gibi tedbirler almıştır? 

c) İşsizliği önleyici ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir. 

Elbetteki hayır. 
Millî gelirin dağılımını gayriâdil bir şekil

de devam ettiği, vergi yükünün hakiki vergi 
mükelleflerinden değilde vasıtalı vergilerle fa
kir halkın üzerine yüklendiği müddetçe işçile
rimizi sefaletin pençesinden kurtarmaya elbet
teki imkân yoktur. 

Son yıllarda, işsizlik dolayısiyle dış memle
ketlere kadın erkek işçilerimizin akın ettiği bun
lardan 36 bin işçinin Almanya'ya 6 bin işçinin 
de Belçika'ya gittiği bu miktarın son talepler
le artacağı hakikati karşısında onların muzir 
cereyanlardan korunması, Ibâzı hak ve menfaat
lerinin korunması zarureti ile karşı karşıya-
yız. 

Yabancı memleketlerde çalışma müfettişleri 
kurulmalıdır. 

2 - 3 bin işçinin 'bazı sanayi bölgelerinde top
lu halde yaşadıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bunların, dinî ibadetlerini yapabilmeleri 
için, buralara din adamları gönderilmesi, bil
hassa kadın ve erkek bütün isçilerimizin havat-
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biriyle yakın alâka teinin edilmesi zaruretine 
inanmaktayız. 

Dış memleketlerdeki işçilerimizin yurttaki 
ailelerine para göndermelerinde kolaylıklar te
min edilmesiyle ve işçiler için muayyen bir 
miktar eşya getirmeleri halinde gümrük muafi
yetinin tanınması zaruretine inanmaktayım. 

Memleketimizde halen işçi mesken dâvası 
halledilmemiştir. Kooperatifler yolu ile yapıl
mış işçi meskenlerinin, maliyet fiyatları daima 
yüksek olması lıasabiyle ihtilâflara yol açmış. 
isçiler mesken bulamazken, işçi sigortalarının 
mahallî politikasının tesisiyle, 'bulundukları il
lerde belediyelerin imar faaliyetlerine muva
zi, lüks otel ve çarşı gibi inşaat!er yaptığı bir 
gerçektir. 

Yurt içindeki işsizliğin sebeplerinden başlı
ca! arı da; 

a) Kalifiye isçi bulunmaması, 
b) İşçi ücretlerinin az oluşu, 
<•) Bölgeler arasındaki dengesizlik ve sos

yal farklardır. 
Zira bir işçi branşı olmıyan işe ucuz fiyat

la talip olmakta işin ehli olmadığından randı
man alınmamakta ve böylece millî servet he
der edilmektedir. 

İşçi ücretleri tatminkâr olmadığından işçi 
daha dolgun yevmiyeli bir iş bulmak gayesiyle 
günlerini boş geçirmekte, böylece işsiz adedi 
artmiş, görünmektedir. 

Bunun için memleket iktisadiyatına tesir 
edecek işçi sınıfının eline, ehliyetlerine göre ser
tifika verilmeli ve sınıflandırılmalıdır. 

İş Bulma Kurumu malî imkânlarla takviye 
edilerek sertifikalı kalifiye işçi yetiştirilmesi 
eğitimine önem verilmelidir. 

Askerî sanayii işçileri sigortaya bağlı iş
çilerle bâzı haklar bakımından farklı muame
leler görmektedir. 

3575 sayılı Tekaüd ve Muavenet Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kanunu ile sosyal sigortaya 
devrediliyor. Bu devir yapılırken Tekaüd ve 
Muavenet Sandığı Kanununun tanıdığı hakla
rın zayi olmamasına bilhassa dikkat edilmeli
dir. 

Yılda biri kanunen, biride Bakanlar Kuru
lu karariyle senede iki defa verilen ikramiye
lerin Hükümetin tutumuna bırakılması acaba 
verilecek mi verilmiyceek mi gibi şüphelere yol 
açması işçi üzerinde moral bakımından menfi 
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tesir bıraktığından randıman üzerine tesir et
mektedir. Bu bakımdan ikramiyelerin maaşla
ra ilâve edilerek verilmesi aynı zamanda te
kaütlüğe müessir olması bakımından işçi lehi
ne ıbir menfaat temin edeceğinden maaşa ilâve 
edilerek verilmesinin uygun olacağı kanaatin
deyiz. s 

3575 sayılı Kanuna göre, hasta bir işçi bir 
yılda 180 gün tedavi görür. 

Meselâ. Verem gibi uzun bir tedaviye ihti
yaç gösteren bir hastalıktan tedavi gören bir 
işçi 180 günü dolunca iyileşmece dâhi bakılmı
yor. 

Böyle bir hasta işçi tekrar hasta, hasta işe 
devam edecek tekrar ikinci bir yılında 180 gün 
hakkını kullanacaktır. Bu gibi hastalar için 
180 günün uzatılması kanısındayız. 

5966 sayılı Kanuna ek 228 sayılı Kanuna 
göre bir işçi işten ayrılırsa veya askere gider
se tekrar işine döndüğünde eski kıdemini ala
mıyor. Bunlara eski kıdemlerinin tanınması el
zemdir. 

Böylece, eski kıdemlerini alamıyan 5 ilâ 6 
bin askerî sanayii işçileri mevcuttur. Bunlara 
bir defaya mahsus haklarının tanınması için 
ne düşünülüyor? 

3008 sayılı iş Kanununun 16 ncı maddesi 
ahkâmına göre işveren tarafından işinden çı
karılan bir işçi mahkeme kararı ile haklı dahi 
çıksa işine iade edilmiyor. Ancak tazminat ve
riliyor. Tekrar işine iade edilmemesi adalete 
uygun değildir. 

Yılda 2 800 lira ücret alan bir işçinin öde
diği vergi de ağırdır. 

Vergi matrahına esas alan I 440 lira geçim 
indiriminin artırılması elzemdir. 

6778 sayılı Kanunla askerî işçilere mesken 
için verilmekte olan 12 500 lira kredi ihtiyacı 
karşılanmaiktan uzaktı r. 

10 senede 50 kişiye ancak sıra gelmektedir. 
Bu sigortaya bağlı işçilere nazaran farklı mu
ameleye yol açmaktadır. 

1953 senesinden beri askerî sanayii işçilerinin 
-c/'c 90 ı mesken kredisinden faydalanamamış. 
Ancak % 10 u ev sahibi olabilmiştir. 

3575 sayılı Kanuna göre 30 hizmet yılını dol
duran. bir işçi 60 yaşını bitirmişse son maaş du
rumu ile tekaüd edilmiyor. Bu kabil haksızlık
ların giderilmesi elzemdir. 
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5018 sayılı Kanun sendikalarımı.:.; tam hür

riyete kavuşturmamıştır. Sendikalara teminat-
îi bir hürriyet tanınmadıkça sendikacılığımız 
gelişmeyecektir. 

En çok üzerinde duracağımız mesele geçmiş 
iktidarlar zamanında acı tecrübelerini gördü
ğümüz işe alınmada ve çıkarılmada siyasi nü
fuz ve baskıların olmamasıdır. Hepinizi en derin 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN - - V. K. M. P. Topluluğu adına 
Sayın Karasapan. 

C. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA CELÂL 
TEVFlK KARASAPAN (Afyon Kara hisar) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, Sayın Ba
kan ve bakanlık erkânı; iş insanı asilleştireu, 
ona insanbk gururunu veren bir nimettir. Ba
ha doğrusu insanı insan yapan çalışmadır. 

Zamanımızın sosyal telâkkilerini göz önünde 
bulunduran Anayasamızda (bu hususda esaslı 
hükümler ihtiva etmektedir. Ve bütün çalışma
larımız bu istikamette olması icabeder. Mem
leketimizde sanayiin inkişafı, her ne kadar 
arzu ettiğimiz derecede değilse de eskisine nis
petle üzerinde durulacak bir unsur haline gel
miştir. Bütçe raporundaki rakamlar bize gös
teriyor ki, 1936 da 4 456 işyeri ve 180 370 işçi 
varken, 1963 de, yani 29 sene sonra işyeri 
43 500 e çıkmıştır. îşçi adedi ise, 903 317 ye 
ulaşmıştı r. 

1953 den 1936 ya nisbetle bir misli fark ol
muş, 1953 e nisbetle 1963 de de yine Ibir misli 
fark olmuştur. Bu temponun daha fazla de
vam edeceği, memleketimizin çok ınuhtacoldu-
ğu sanayileşmenin bu tempoda artacağı muhak
kaktır. Bu itibarla, bu sosyal dâvalar üzerine 
ne kadar eğilsek azılır, tş ve çalışmaya ne ka
dar itina göstersek azdır. Çalışma Bakanlığı 
1945 yılında kurulduğuna göre, yeni Ibir bakan
lık sayılabilir. Demek 'ki, aşağı - yukarı 19 
senelik bir tarihi vardır. Fakat bilhassa son 
zamanlarda Bakanlığın mesaisi Anayasamızın 
koyduğu prensipler dairesinde hakikaten eskiye 
nisbetle daha hızlı bir tempo ıtakjibetmıigtir. 
Bu Bakanlığın, şu Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin toplandığı günden bu zamana kadar bir 
mazhariyeti olmuştur. Başında çalışkan ve bu 
işe kendisini vermiş olan bir arkadaşımız mü
temadiyen kalmış ve binaenaleyh, bu Bakanlık 
mesaisinde de bir devamlılık sağlamıştır. Tapı
lan şeylerden, ve yapılmakta olan şeylerden 
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size uzun uzadıya bahsetmek suretiyle vaktini
zi almak istemem. Şüphesiz ki, sosyal adaletin 
sağlanması bakımından yapılacak her hareket
te, her yenilikte Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi, daima destek ola'cak ve bu hususta hü
kümetleri destekleyecekti i*. 

(Jalışma Bakanlığının taazzuv etmesi ve va
zifesini görecek bir hale gelmesi, ne kadar te
menniye şayansa bürokrasiye boğulmaması, mut
laka ilmin, bu işte tecrübesi olan memleketlerin, 
takibettiği yollardan gidilmek suretiyle rasyo
nel bir mesai göstermesi de o kadar ehemmiyetli
dir. Şimdi meselâ, iş sahamızın arttığı, sanayi
mizin genişlediği şu devrede yine bütçe rakam
larından görüyoruz ki, Bakanlığın emrinde an
cak 113 iş müfettişi vardır. Bu hakikaten çok az
dır ve bu mutlaka haddi lâyıka bir an evvel ça
lışmaya başlamak icabeder. Yalnız yeni bir Ba
kanlık olduğuna göre yeni diyorum çünkü, ni
hayet 20 senelik bir maziye sahiptir. Bu sebeple 
yeni oluyor. Meslekî vasıfların teessüs etmesi ve 
kadroların ona göre teşekkül etmesi ve müfettiş
lerin de onun gibi sendikalarda yaşamış bir in
san olması şarttır. Aksi halde umumi formali
teye tabi olunarak, adama iş bulma formülü ta-
kibedilmemelidir. 

îşçi teşekkülleri, işçilerin teşkilâtlanması da, 
son senelerde bir terakki göstermiştir. Ve bun
dan ancak memnun olmak icabeder. Görülüyor 
ki, memleketimizde 563 sendika bulunmaktadır. 
Buna mukabil iş veren teşekkülleri de 66 sendi
ka kurmuş bulunmaktadırlar. Ve bu sendikalar-
daki üyelerin adedi 313 bine yaklaşmaktadır. 
Temenni ederiz ki, bu hareket daha da ileri gi
der, çünkü işçilerin sendikalarda dâhil olmaları, 
meslekleri itibariyle hakikaten sanayileşmenin 
inkişaf ettiğini gösterir. Aksi takdirde gördüğü
müz bir milyona yakın işçinin büyük bir kısmı
nın muvakkat işçi olduğu kanaatine varılır. Fil
hakika demin Tahsin Banguoğlu arkadaşımın 
söylediği gibi işçilik bizde tamamiyle bir meslek 
haline gelmiş değildir. Şüphesiz biz, cemiyetimiz
de sınıf mücadelesi, sekter (sectair) mânada sı
nıf teşekkülü aleyhindeyiz. Ama fiilen bir mes
lek erbabı meydana gelmektedir. Bunlar da bir 
nevi sınıf teşkil etmektedirler. Sınıf mânasını 
materyalist bir noktayı nazardan ele almaz da, 
sosyal bir noktai nazardan ele alırsak bunu mem
nuniyetle karşılamamız lâzımdır. Bizde noksan 
olan işçinin vasfı ve işçinin meslekî kabiliyeti-
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dir. Bütün ıstırabımız buradan gelmektedir. 3 
sene, 5 sene bir işte çalışan bir işçi kendisini şu 
veya bu sebeple başka bir işe aktarmaktadır. 
Hattâ büsbütün işçiliği terk edip, bâzıları tica
ret hayatına atılmakta ve bâzıları da ufak çap
ta esnaflık v. s. yapmaktadırlar. Yahut âdi işler 
görmektedirler. Bu suretle, bizde kalifiye işçi 
yetiştirilmesi çok güc olmaktadır. Bir taraftan 
memleketimizden yabancı memleketlere işçi gön
dermekten memnuniyet duyarken bir taraftan 
da endişe duymaktan kendimizi alamıyoruz. Çün
kü bu giden işçiler ne biçim işçilerdir? Kendile
rine gördürülen iş nedir1? Bu giden işçiler oraya 
gittikleri zaman hakikaten bir şey öğrenip gele
cek bunları memleketimizde üretecekler midir? 
Maalesef umumi intiba bu değildir. Daha ziya
de bizden sıra işçisi alınmakta, götürülmekte ve 
umumiyetle bunlar maden ocaklarında âdi işler
de çalıştırılmakta ve orada ücretler daha yüksek 
olduğu için hayat şartları biraz daha iyi olduğu 
için bundan memnun kalmaktadırlar. Fakat ço
ğu da avdet etmektedir. Hattâ bunların bir ço
ğu da, bir kısmı diyelim, oradan kendilerine oto
mobil şu, bu getirmek suretiyle kısa bir zaman
da büyük menfaat temin etmeye çalıştıkları göz
den kaçmamaktadır. Bittabiî bizim arzumuz bu 
değildir. Gönül arzu ederdi ki; dışarıya işçi gön
derilmesi hususunda Hükümetimizle hükümetler 
arasında sıkı iş birliği yapılsın, ne vasıfta işçi 
istendiği, bunlara ne yaptırılacağı evvelden tes-
bit edilsin ve oradan geldikleri zaman ne gibi 
müktesebata sahip olacakları da bizce bilinsin. 
Yoksa Türkiye işsiz kalmış insanlar deposu de
ğildir ve âdi işler için böyle her sene 10 000 
lerce insan ihracedecek seviyede telâkki edilme
memiz icabeder. Bunu ben şahsan ve partimiz 
namına küçültücü bile telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlar; işçilerin dışarı gider
ken itina etmemiz lâzımgeldiğini arz ettiğim 
meslekî bakımdan vasıflarına, memleketimiz dâ
hilinde de çok daha büyük bir ehemmiyet atfet
memiz şarttır. Sanayi ilerledikçe işçi miktarı 
arttığına göre Çalışma Bakanlığının metotlu, 
rasyonel mesaisi ile bu hususa lâzımgelen ehem
miyetin verileceği de, zaten rapordaki meslekî 
terbiye ve yetiştirme hususundaki gayretlere ait 
işaretlerden, sezilmektedir. Demin de arz etmiş
tim; teferruatına inmek, Bakanlık mesaisine te
ferruat şeklinde temas etmek, istemedik. Çalış
ma Bakanlığına, mesaisinde muvaffakiyet temen-

— 856 — 
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ni eder, yeni bütçenin, Bakanlığın mesaisini, ko
laylaştıracak kifayette olmamasına rağmen, ha
yırlı neticeler vermesini de temenni ederiz. He
pinizi hürınetlo selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası şahısları adına konu
şacak arkadaşlara gelmiştir. Sıra Hilmi Onat 
arkadaşımızda dır. Devlet Haiva Mayıdanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1964 bütçesine oy 
vemmyen arkadaşımız var mı? Yok. Oylama 
muamelesi bitmiştir. (iSöz alanların isimlerini 
okuyun sesleri) 

Hilmi Onat, Reşat Zaloğlu, Celâl Ertuğ, Os
man Saim Sarıgöllü, Alâeddin Çetin, Sakıp 
önal, Hazım Dağlı. "Rifat öztürkçine. Buyurun 
iSayın Onat. 

IHLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, 
aziz senatörler, asrın, tekâmülüne ayak uydura
cak bakanlıklardan birisi de hiç .şüphesiz Çalış
ma Vekâletidir. Geçmişin klâsik kurallarını yı
kan Necef çölünde ilkbahar ve kutuplarda say
fiyeler kurdurtan atom, biyoloji ve kimya te
kâmülü yanında, uzak âlemlerde, hayat sahası 
aranan feza devrinde, devletlerin ekonomik 
sınırları da yırtılmıştır. Her millet (olma- ile 
ölme) mücadelesi yapmak zaruretindedir. O 
halde Çalışma Vekâletinin asli ve ana görevi 
Türk ülkesinin (iş gücünü) yüksek bir seviye-
ye çıkarmak, onu kontrol, moralize ve disipline 
etmektir. Neticede, ülkenin iş gücü doğacaktır. 
Bu güç millî sınırlar içinde, çalışma arzusunu 
duyan ve çalışabilme durumundaki vatandaşla
rın toplum gücüdür. 1964 yılı Çalışma Bakan
lığına ayrılan bütçenin 13 382 508 lira olup ge
çen yıla nazaran 2 085 132 lira artışı ile dahi 
bu muazzam yükü çekebilecek kabiliyette, ka
pasitede değildir. Görebildiklerimizi soruyoruz. 

1. Ülkemizde tatbikine başlanan plânlı dev
re, iş ve işçi konusunda ne gibi ana yenilikler 
getirmektedir? 

12. İşsizlere, yeni iş sahaları yaratmak, iş
çilerin hayat .seviyelerini yükseltmek ve onları 
mutluluğa erdirmek, iktisadi ve içtimai haklar
dan faydalanmalarını sağlamak İçin, bugüne 
kadar ne gibi tedbirler ve tertiplere girişilmiş
tir. 3008 sayılı İş Kanunu, geçen yıl ifade edil
mesine rağmen, neden hâlâ değişeni emiştir? Yü
rürlükten kaldırılmamıştır ? 

3. Nüfusumuzun hızla artışı günün önemli 
meseleleri haline gelmiştir. Her yıl, bir önceki 
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yıla nisbetle, daha fazla insan çalışma yaşma 
girmektedir. Bunların hepsi için yeni iş alan
ları bulunamaması işsiz sayısını artırmakta ve 
bu durum tarım alanında gizli işsizliği diğer 
sahalara da açık işsizliği yaratmaktadır. Mil
yonlarca vatandaşı kapsıyan bu önemli konu
ya, ne gibi çareler aranmakta ve tedbirler alın
maktadır ? 

Devlet Plânlama Teşkilâtının yayınladığı 
broşürerde 1963 yılı işsiz sayısı 1 300 000 ve 
gizli işsiz sayısı da 3 .600 000 civarında oldu
ğuna göre dış memleketlere işçi sevkiyaıtı den
geli bir iş bulma poitikası mıdır? Yoksa palya-
tif bir tedbir midir? 

4. İhracedilen işçilerin yarın mımelekete 
dönmeleri asıl mesele olacağına göre, bu iş'çilere 
aynı iş sahalarını aynı kazancı sağlamka ve in
san gibi yaşama standartlarını temin etmek hu
susunda ne gibi çare ve tedbirlere girişilmek -
t e dir? Yoksa bu işçiler, dönüşü güç bir yolcu
luğa mı çıkarılmaktadırlar? 

5. Beş yıllık plânlı eğitim içinde 2i 700 us
tabaşı, 214 000 kalifiye sanayi işçisi yetişeceği 
bildirilmektedir, tik beş yıllık kısmın yarısına 
'gelindiğine güre bu yetişen kalifye işçilerin 
memlekette kalabilmeleri ve emeğinin karşılığı
nı a'la'bilmeleri hususu ne gibi tedbirlerle sağla
nacaktır? 

6. İşçi ve işveren münasebetlerinin işçinin 
ekonomik alanda tesirli olduğunu duyup bilme
si ve kendinden bekleneni vermesi ile gerçekle
şebileceğine göre yeni çıkan Grev ve Lokavt ve 
Toplu Sözleşme kanunları tatbikatte bunu temin 
edebilmekte midir? Yoksa bâzı eksik kısımları 
var mıdır? Varsa nelerdir? 

7. Çalışma Bakanlığı mevcut 40 000 iş ye
rini 113 müfettiş ile nasıl teftiş edebilmektedir 
Halen yurdun muhtelif bölere!erinde sanayi ve 
iş yerlerinde noksanlar, günümüze uymıyan, 
yasa, tüzük ve talimatların tatbikine devam 
edildiğini muhtelif şikâyet mektuparı ve 'game
te sütunlarından öğrenilmektedir. Bu hususta 
Çalışma Vekâleti ne gibi tedbirler almıştır, veya 
alacaktır? 

8. Bugün için ücretli 've aylıklı olarak ça
lışan 3 000 000 a yakın nüfusun yüzde 29 nun si-
ıgortalı olduğunun, yani 750 OOO nin sigortalı 
olduğunu, lâkin 100 000 tarım işçisinin hâlâ 
sosyal sigortalar dışında kaldığını 'görmekteyiz. 
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Ayrıca .sürekli işçiler için de bir işsizlik sigor
tası yoktur. Bu hususlarda Vekâletin düşünlesi 
ve çalışmaları nelerdir? 

9. Aracılık Kanunu ne zaman çıkarılacak
tır? 

10. (Kurulacağının propagandasını sık sık, 
kitap, gazete ve broşürlerde okuduğumuz «ge
nel sosyla güvenlik düzeni» ne vakit tahakkuk 
ettirilecektir? Üzerinde bir çalışma var mıdır? 
Sigorta primlerinin 'tamamını ödedikleri takdir
de esnaf, sanatkâr ve serbes meslek şahinlerinin 
bu düzene ithalleri düşünülmekte inidir? 

11. (Sayın Bakana geçen yıl bir sözlü soru 
ile sormuş olduğum hususu tekrar sokacağını : 
IBu'gün için miktarı, önemli yekûn teşkil eden, 
fikir işçileri esnaf ve serbes meslek sahipleri 
için ihtiyarlık ve ölüm sigortası kurulması hak
kında Vekâletin hazırlık ve düşünceleri nedir? 
Bunun tahakkukunun öncelik alması büyük ar
zulardandır. 

1(2, Türkiye'de 543 sendika vardır. Ve an
cak sendikalı işçiler çalışan işçilerin yüzde 
'26 sini teşkil etmektedirler. Sendikalar birleş
tiği takdirde, kuvvetli ve işlerini başaracak du
ruma geleceklerini ve hele Grev ve Lokavt ve 
Toplu Sözleşme Kanunu çıkması ile bu sendi
kalı işçi sayısının da artacağı anlatılmıştı ve 
kongrelerde beyan edilmişti. Şartlar tahakkuk 
ettiğine göre bu husus tahakkuk etmiş midir? 
Etmişse yüzde kaç artış olmuştur? Etmemişse 
sebepleri nelerdir? Ve 5018 sayılı Sendikalar 
Kanunu ne zaman değiştirilecektir? 

13. 4837 sayılı Kanunla il ve belediye 'büt
çelerinden verilen yüzde aidatlarla beslenen iş 
ve İşçi Bulma Kurumu bu durumdan kurtula
maz mı? 

Sözlerime Çalışma Bakanlığının ana görevi 
ve iş gücü ile girdim. Birçok hususlarda isteik 
ve temennilerimle dikkati, çekmeye çalıştım. Bu
rada tşçi Sigortaları Kurumunun görevlerini ti
tizlikle yaptığımı ve bütün mevzuatım günün 
yenilikleri ile dinamik, işler bir halle soktuğu
nu görmekle büyük bir huzur duymaktayız. 
Umum Müdürlüğe Egelilerin teşekkürlerini ile
tirim. 

Türkiye'de kalkınmanın gerçekl eş meşini tek
mil vatandaş ve işçilerimizin alınacak tedbir
lerle sürekli çakışmalarında, dolayısiyle verimli 
iş gücünün artışında görüyorum, inanıyoram. 
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Çalışma Vekâleti, bütün teferruat bir yana 

bu verimli iş gücünü değerlendirdiği gün (öl
me) değil (millet olma) ufkunu rahatlıkla aça
bilecektir. Yeni bütçeniz milletin hayrına olsun. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun ,Saym Zaloğlu. 
REŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarımı, Çalışma Bakanlığının 19*64 yılı 
bütçesinin müzakeresi, münaısebetiyle, benden 
evvelki grup arkadaşlarımın, çeşitli mevzulara 
temasla yaptıkları tnekid ve temennileri kıs
men teyide d er mahiyette olan şahsi düşünce ve 
kanaatimi beyanla yüksek huzurunuzu bir müd
det işgal etmiş bulunacağım. Sabrınızı suiistimal 
etmemek için çok kısaca bağlamaya çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşa]ıım, sosyal güvenliği te
sis etmek, dolayısiyle vatandaşlar arasındaki te
sanüt, sevgi ve hürmeti artırmak, memleketin 
iktisadi gelişmesini temin bakımından işçiler ve 
işçiler arasındaki ihtilaflı meseleleri demokratik 
prensiplere uyarak hal yolunu bulmak ve böy
lelikle vatandaşların hayat standartlarını yük-
sletmek gibi iki ana dâvaya sahip Çalışma Ba
kanlığının bir konusu üzerinde sadece tenkidi
mi yapmakla yetineceğini. 

«Muhterem arkadaşlarım ; çalışma hayatının 
düzenini, çalışanların yaşama seviyesinin yük
seltilmesi ve aynı zamanda, memlekette, çalış
ma gücünün umumi refahı artırmakla daha 
verimli kılınması, tam çalışma, sosyal güvenli
ğin sağlanması, modern cemiyet olarak yaşama
nın zaruri kıldığı vazife)]erdir. İşte, bu \azifele
rin ifasında birinci derecede mükellef olan Ça
lışma Bakanlığının sosyal güvenliği sağlaması 
konusu, yarının aydın Türkiyesinin yaratılma
sında önem taşır. 

ıMuhterem arkadaşlar; sosyal güvenliğin ilk 
şartı vatandaşa çalışma hakkının tanınmasıdır. 
Bununla cemiyette vatandaşların birbirlerine 
karşı ve onları idare edenlere karşı, Hükümete 
karşı sevlgi ve saygısı artar, cemiyete huzur ,ge-
3ir Ve hükümetler emniyet içinde çalışma im
kânları m budurlar. 

Çalışma hakkını kabul etmiş hükümetler 
vatandaşların ihtisaslarına g'öve iş bulma mü
kellefiyetini yüklenmiş bulunurlar, onlara, iş 
verme taahhüdünde bulunurlar. Vatandaş ba
kımından bu hakkın kullanıp kullanıltnaması 
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arzuya tabidir. Hiçbir zaman zorlayıcı bir mese
le yoktur ortada. O halde, vatandaşlara çalış
ma hakkının tanınması demokratik prensiplere 
uygun, telâkkilere uygun, fert ve cemiyetin de 
menfaatlerini himaye edici mahiyettedir. Bu 
hakkı kabul etmiş cemiyetlerde Devlet taahhüt 
ettiği, vatandaşlara taahhüt ettiği çalışına hak
kını temin edemediği takdirde, işsizlik sigorta
sı kanaliyle vatandaşın geçimini Hükümet ola
rak temin etmeyi birinci vazifeleri olarak gö
rürler. Esefle söyliyeyim ki, bizde ne çalışma 
hakkı tanınmış, ne de işsizlik sigortası teessüs 
etmiştir. Bu hususların temini ınaksadiyle Beş 
Yıllık Plânda îş ve îşçi Bulma Kurumunun ge
liştirilmesi yollarının araştırılacağı ve bu me-
yanda işsizlik sigortasının kurulması imkânları-
mn araştırılacağı derpiş edilmişken, bakıyorum, 
Çalışma Bakanlığı bu mühim konuyu halletme 
iktidarından pek çok uzaktadır. 1963 yılı bütçe
sinde olduğu gibi, 1964 yılı bütçesi de tş ve îş
çi Bulma Kurumuna gerekli imkânı sağlama
maktadır. Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı da, 
yapılan iyi işler yanında, ve diğer sahalarda 
sarf edilen mesaileri yanında îş ve îşçi Bulma 
'Kurumunun -mefluç, durumu, kifayetsiz durumu 
cidden hazin bir manzara olarak gösterilebilir. 
(Soldan, yok öyle durum sesleri) 

Diğer taraftan. Çalışma Bakanlığı, harice iş
çi göndermek için bir kısım gücünü seferber 
etmesi, orgnize etmesi lâzımgelirken maalesef 
diğer sahalarda gösterdiği faaliyet nisbetinde 
bu konuda gerekli çalışma ve faaliyetleri ke
mali ciddiyetle yapmadığına kaaniim. 

Harice, bu zamana kadar giden 43 bin işçi
den ancak 14 bininin Bakanlık tarafından hari
ce gönderilmiş olması, benim bu iddiamı ispata 
yeter sanırım. îş bulup, harice gitmek istiyen 
işçilerimize, Çalışma Bakanlığı, aynı zamanda 
yardım etmesi şöyle dursun çeşitli .müşkülâtla, 
âdeta gitmeli erini köstekler şekilde bir davranı
şa sahiptir. Başka bir hususta da ecnebi ülke
lerde bulunan işçilerimiz himayeden mahrum
dur. Kendi kaderleriyle başbaşa bırakılmışlar
dır. Haklarını koruyacak bir makam da mev
cut değildir. Bu bir vakıadır. îş ve îşçi Bulma 
İKurıımu teşkilâtı ve Beş Yıllık Plân gereğince 
bu memleketin yarınını temin için Çalışma Ba
kanlığı tarafından göstereceği gayretlere inti-
zaren 1964 bütçesi münasebetiyle başarılar te-
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menni etmeyi bir vecibe sayar, saygılarımı su
narımı, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ. (Yok sesle
ri) Sayın Sarıgölllü. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Başkan, muhterem Cumhuriyet Senatosu üyele
ri, Çalışma Bakanı ve Çalışma Bakanlığı erkâ
nı, hepinizin bu bütçe münasebetiyle birkaç, da
kikalık zamanını işgal etme imkânını bulmuş 
oluyorum. 

Bendeniz görüş olarak, bütçenin ne maddele
ri, ne fasılları ve ne de ayrılan tahsisat üzerim
de değil, bizatihi Çalışma Bakanlığının memle
ketimize neler getirdiği ve memleketi hangi isti
kamete sevk etme istidadında olduğu üzerinde 
duracağım. 

Sosyal adalet mevzuu, dilimize bir pelesenk 
oldu. Yalnız, sosyal adalet, nasıl tahakkuk eder? 
Bütün dâva ve dâvanın çözüm noktası burada 
başlıyor. Kurulmuş olan Bakanlık, işçi mevzuu 
üzerinde, işçiye, sosyal adalet bakımından, yar
dım ve gerçekleşmesini lüzumlu gördüğü mevzu
lar üzerinde çalışmaktadır. Fakat bu öyle bir is
tikamet alıyor ki, Türkiye'nin içtimai bünyesin
de mevcudolmıyan bir sınıf yaratmak istidadm-
dadır. Hattâ, sosyal sigortalar kanunu için işçi 
teşekküllerinden gelen telgraflarda sosyal sigar-
ta Kanununun îşçi Sigortaları olarak yine eski 
ismi altında, ısrarla isimlendirilmesini isterler. 
Plânı tetkik edyioruz. Plân fikrinde hiç kimse
nin ihtilâfı yok. Fakat plân memleketimizde şu 
kadar sene zarfında memleketi sanayileştirme 
esasını ve şu kada milyon kişiyi, topraktan ayı
rıp işçi yapmak istidadını plân çerçevesine al
mıştır. Topraktan ayrılan kimse bir daha top
rağa dönmez. Toprakta çalışan işçinin felsefesi 
başkadır. Orada çalışan insan, muayyen güç
lükler içinde, muayyen felsefe içinde, muayyen 
gaye ve espri içinde yaşar. Bugün işçiyi alın, is
tediğiniz toprağı verin işçiyi toprağa döndürc-
mezsiniz. Meseleyi bu yönden mütalâa etmek 
lâzım. Sanayi memleketi haline getireceğimiz 
Türkiye, acaba bugün karşımızda devleşnıiş sa
nayi memleketleriyle boy ölçüşebilecek mi? Müş
terek Pazar mevzuu karşısında, gönlüm çok is
terdi ki, bilhassa Çalışma Bakanlığı dursun. 
Çünkü, Müşterek Pazara bizim imal ettiğimiz 
alât, edevat, makina değil, Türkiye'den ancak 
zirai işçilerin yetiştireceği, toprak ürünleri ve 
bununla ilgili sınai mahsuller gidebilecektir. O 
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zaman da talep karşısında, aczimizle karşı karşı
ya olacağız. Çünkü ne biyolojik bakımdan elde 
edilmiş evsafı iyi bir meyva, her hangi bir şey, 
ne de standart bir malımız olacaktır. Evet 
Müşterek Pazar diyecek, 10 bin ton, Ş0 bin ton 
filân şeyden isterim. Elma. Hayır. Elma Tür
kiye'de 150 bin ton çıkar. Fakat ihraç vasfını 
haiz değildir. 

Memlekette üzülerek gördüğüm bir şey var. 
Biraz evvel bir arkadaşımın buyurduğu gibi bi
zim bünyemizde, içtimai seviyemizde hakikaten 
sınıfsız ki, kastettiğimiz sınıf malûm, sınıfsız 
bir kütle maalesef bugün bizzat Devlet eliyle 
sınıflandırılmaktadır. Sınıf karşısında, muhak
kak ki, tez ve antitez gibi 2 nci bir sınıf yarata
caktır. Ne hazindir ki, Devlet, Hükümet kendi 
politikasını kendini tahribetmek için kendi eliy
le hazırlamaktadır. Evet, bugün Türkiye'de, biz 
lüzum olmadığı halde, sınıf yaratmaktayız. Bu 
bir zihniyettir. Sınıf ne yapar? İşte asıl tehlike
li mevzu burada. Bugün memleketimizde ken
dilerine iş bulamadığımız için dış memleketlere 
giden on binlerin üstünde işçi kütlesi vardır. Ya
şadığı hayat seviyesini, acaba yarın memlekete 
dönünce aynını Çalışma Bakanlığı temin edebi
lecek mi? Veya muhterem plâncı arkadaşlarımız, 
memlekette bu seviyeyi temin edebilecekler mi? 
Her halde giden geri gelmiyeeek diye bir kaide 
yoktur. Kendi toprağına, kendi vatanına bir gün 
dönecektir. Fakat, yaşadğı hayat seviyesini Tür
kiye'de maalesef bulamıyacak. Binaenaleyh, gön
lüm ister ki, kendisini çok takdir ettiğim, ken
disini bu işe veren genç Bakan arkadaşım - genç 
derken; yani bize nazaran genç mânasında söy
lüyorum - hakikaten, bu işe kendini vermiş Ba
kanlık erkânı, izin versinler biraz da bizim gö
rüşümüz ve bizim endişelerimiz içinde hâdiseleri 
tetkik etmek ve ilerde doğmasında endişe ettiği
miz bu sınıf mücadelesinde, yalnız daimî fabri
ka işçilerinin dışında, toplu iş yerlerinin dışın
da, memleket için çok mühim olan diğer işçi, 
hattâ fikir işçilerine doğru dönüp, sınıfı yarat
mamaya, gayret etsinler. Bulunduğum ınıııta-
kada bâzı göçler vardır. Bunlar ziraat işçileri
dir. Bunlara ırgat denir, tutma denir, devamlı 
olursa yanaşma denir. Bunlarla hemen hemen, 
alâkadar olunmuyor, kanaatindeyim. Göç. baş
lar. Aydın ovasına yalnız Denizli'nin Acıpayam 
mmtakasmdan 25, 30 bin kişi gelir. Bunlar nasıl 
gelir? Ücretleri nedir? Nasıl mukavele yaparlar? 
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Kimse bilmez. Kendilerine göre, Nuh Nebî'den 
kalma birtakım usuller, birtakım ücretlerle ha
kikaten acıklı bir hayat seviyesi içindedirler. 

izin verin, memlekette işçi namını- verdiği
miz kişi yalnız sanayide çalışan, fabrikada çalı
şan kişiler değildir. Bugün fikir işçileri, mese
lâ istanbul'da bir avukat çalışamadığı zaman, 
kendi müessesesinin yardım sandığından, ancak 
kendisi muayyen şeraitini ikmal etmişse üçyüz 
lira gibi bir para alır. Hangi kıstas, hangi nor
mal ölçü içinde işçi dâvası ele alınmıştır? özür 
diliyerek arz edeyim. Biz bir dâva ve program 
içinde değil, ama bir gayret içindeyiz. Bu gay
ret, memleketin bünyesindeki, Atatürk'ün de 
tavsif ettiği gibi; imtiyazsız, sınıfsız bir milleti 
sınıflandırmak gayretinden, özür dilerim, ileri 
gitmemektedir. Bununla, ne bugünkü Bakanı, 
ne teşkilâtını kasdediyorum. Hayır. Bu muayyen 
bir devrede doğmuş, ve lüzumsuz gayretlerle de 
başka istikametlerde, birtakım neticelere doğru 
kendiliğinden gitmektedir. Yokuş aşağı... 

BAŞKAN — Sayın Sarıgölllü, vaktiniz dol
muştur. Bağlamanızı rica ediyorum. 

OSMAN SAtM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Müsaade ederseniz rahatça bağlıyayım efendim. 
Görüyorsunuz ki, vakit doldu. Binaenaleyh mev
zu şu: Bu bir topa benzer, eğer yokuş aşağı bı
rakırsanız topun patlıyacağmı da görseniz yeti
şemezsiniz. Fakat top bir dikene çarparsa pat
lar. Efendim, inşallah bu temennilerimizi nazarı 
dikkate alırlar. 

Hepinizi rahatsız ettiğim için, vaktinizi aldı
ğım için özür dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçesinin açık 
oylanmasına 124 sayın üye katılmış. 101 kabul, 
22 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Bütçe 113 oyla 
kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Sakıp Önal. 
SAKİP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler, işçi Sigortalan ve Çalışma Ba
kanlığı mevzuunda, meslekî sahada, doktor ola
rak, bu kurulların içerisinde bir müddet bulun
muş bir arkadaşınız olarak bâzı noktalara do
kunmak istiyorum. Hâlâ kuruluş halinde olan, 
Çalışma Bakanlığı ve bilhassa İşçi Sigortalan 
bir sürü noksanlıklarla doludur. Bilhassa işçi 
sağlığını en ön plânda tutması lâzımgelen Çalış
ma Bakanlığının, her vilâyette, tahmin ederim 
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ki, arz edilen ve bir plân dahilindeki eşit kıyme
tine ulaşamamıştır. Doktoru noksandır, hemşi
resi noksandır, yardımcı hemşiresi noksandır, 
hastabakıcısı noksandır. Hava limanına baktı
ğım zaman, bir seneden fazla çimento fabrikası
nın doktorluğunu yaptım. Bunun dışında bilhas
sa hastalar, daha itina gösterilmesi lâzımgelen 
hattâ hastanede yatması lâzımgelen hastaları 
hastaneye göndermek istediğim zaman, aman 
doktor bey bizi göndermeyin, siz burada bakın. 
Orada sıra gelmiyor. 50 - 60 kişi sıra bekliyoruz. 
En nihayet bize sıra geldiği zaman, doktorun 
verdiği ilaç ne öldürsün ne ondursun cinsenden 
oluyor, sözünü mütaacldit defalar işitmişizdir. 
Saniyen, yine bu İşçi Sigortalarının zamanın
daki Adana Başhekimi, bir gün, doktor bey siz 
hastalarınıza ilâç yazıyorsunuz, ama hususi he
kimlikle Devlet hekimliği yahut îşçi Sigortala
rı hekimliği bir değildir. Ben nihayet o zaman 
bakmış olduğum hastanın bir Türk çocuğu «bel
ki işçi olabilir» olduğunu düşünerek, «efendim, 
affedersiniz siz doktor musunuz?» dedim. Sizin 
doktor çıkacağınızı bilseydim ben doktor okulu
na gitmezdim, dedim. Aynı ihtarı, o zamanın iş
çi Sigortaları Başhekiminden de aldım. İlâçları 
az yazınız. Hiçbir doktor lüzumsuz yere ilâç yaz
maz. Çünkü ilâçlar hastayı iyi eder, iyi ederken 
de bâzı uzuvlara dokunduğunu bilir. Ama, o 
uzuvlara dokunuyor diye değil de, hastalığı vü
cuttan yoketsin diye kullanmaya ihtiyaç duyar. 
Bu bakımdan hiçbir doktor fazla ilâç yazmaz. 

Bu hususlar bir tarafa, bir de Çalışma Bakan
lığının harice işçi göndermesi mevzuunu ben baş
ka yönden ele alacağım. İşçilerimiz harice gidi-, 
yor. Gönül isterdi ki, bu memlekette kendi ürün
lerimizi mamul hale getirici yatırımlar ortaya 
atılsın, ondan sonra bu ürünleri mamul hale ge
tirici, sınai mamullerini mamul haline getirici 
usta, işçi, elit işçi yetiştirmek için, devletlerle 
anlaşalım. Ve bunları Devlet adına, millet adına 
oraya gönderelim. Elit işçiler olarak kendi sana
yimizde çalışan işçiler haline gelsin. Bir çıkma
zın içindeyiz ve harice işçi gönderiyoruz diye if
tihar ediyoruz. İtalya gönderebilir. Bu millet 
toprağı nüfusuna kâfi gelmiyen bir memlekettir. 
Ama Türkiye her türlü bekâretini muhafaza 
eden bir memlekettir. Nüfusu da bu aziz vata
nın besliyebileceğinden çok azdır. Bu itibarla, 
işçi ihracetmek bence doğru değildir. Ama, müş
kül anda bulunduğumuz için işçi gitmektedir, 
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deniyor. Bu da doğru değildir. İşçi çalışan yerde 
çalıştıran kârlıdır. O halde ben kârlı olan bir şe
yi yabancı devletlerin hizmetinde ve onların kal
kınmasında onların refah ve saadetinde kullan
mak gibi bir tecahüle düşmek istemem. Bunları 
kendi memleketinde çalıştırıp, eğer bu kârlı ise, 
bu memleketin rahatı, refahı ve millî gelirin art
ması yönlerinde kullanmayı millî bir vazife sa
yarım. Bugün, İşçi Sigortaları ve Çalışma Ba
kanlığının yalnız sanayi işçilerini değil, zirai 
işçileri de kendi himayesi altına alması lâzımdır. 
Bunun yanında Sağlık Sigortalarını da kurmak 
lâzımdır. Sosyal adalet bir tek cepheden olmaz. 
Eğer sosyal adaleti tam demokratik nizam içinde 
bu memlekete yerleştirmek istiyorsak, sosyal si
gortayı, fikir işçilerine, memleket Hazinesine 
vergi veren bütün Türk çocuklarına tatbikle mü
kellefiz. Bu hususun bilhassa nazarı itibara alın
masını arz ederim. 

Şimdi bâzı mevzuları da ortaya atacağım. 
Dost acı söyler sözü ile işe başlıyarak, ateş ol-
mıyan yerde duman da tütmiyeceğini söyliyerek 
işe başlıyacağım. 

Kurumun, Samatya ve Paşabahçe hastaneleri 
inşaatında suiistimalleri görülen idareciler hak
kında Bakanlık müfettişlerince yapılan tahki
kat sonunda, kurumun bir milyon liradan fazla 
zarara sokulduğu anlaşıldığı ifade edilmektedir. 
Ve bunlar Af Kanunundan faydalanmışlar, ama 
bugün tekrar Ankara Adliyesinde muhakeme 
edilmekteler.. Bu bir. Yine Kurumun, bir Ge
nel Müdürlüğü var. Bu Genel Müdürlük inşaa
tı vardır. Bu inşaat sahası 110 000 liralıktır. Bu
raya bir mütaahhit 18 daireli bir apartman ya
pıyor. Üç dairesini de bu müdüre veriyor. Bu ar
kadaş bu yapan mütaahhide de 3,5 milyon liralık 
bir kredi açtırıyor, usulsüz, nizamsız. Bu da mü
fettişlerce tesbit ediliyor. Acaba Bakanlık bu 
hususta ne gibi bir işlem yapmıştır?. Bunu sor
mak, hakkımız olsa gerektir. 

Bundan ayrı Çalışma Bakanlığının alelacele 
Meclisten çıkardığı 174 sayılı bir Kanunu vardır. 

Bu kanunda, İşçi Sigortaları Kurumunun 
«Malî ve idari muhtariyet» çiğnenmiş, Anayasa
ya aykırı bir durum ortaya konmuştur. Zira 
bu kanunla Çalışma Bakanlığı, kurum kadrola
rının yüzde birine el koymakta, bu kadrolara 
bizzat tâyin ettiği elemanlara Bakanlığa ait bir 
görev olan işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet-
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lerini gördürmektedir. Bu hizmetler, Teşkilât 
Kanununa, göre, doğrudan doğruya Bakanlığın 
görevleri arasında ycv alır. Böyle olunca da, 
bu eıemanların Bakanlık kadı olarına tâyin edil
mesi ve bunların maaşlarını Devlet memuru sı-
fatiylc Devlet bütçesinden almaları gerekir. Böy
le yapılmayıp da bu fuume hizmetlerini görmek 
için her yıl sigortanın 4 - ö milyon lirasına el al
mak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet teşkilâtında 
başka, benzeri olm^an, Anayasaya ve işçi men
faatlerine taban tabana zıt bir harekettir. Ka
naatindeyiz. 

Bundan başka yine İşçi Sigortalarının Ça
lışma Bakanlığının işçilerin aleyhimle bir tu
tumu daha vardır. Bunun gibi birkaç seni1 ev
vel çıkarılmış olan bir başka kanunla da. İşçi 
Sigortalarının gelirlerinden yüzde yarımının 
İş ve îşçi Bulma Kurumuna verilmesi de Ana
yasa prensiplerine aykırıdır. Zira bu kurum 
âmme hizmeti gören bir Devlet kurumu olarak 
Devlet bütçesinden yardım alır. İşçi Sigorta
ları ile hiçbir ilgisi bulunmıyan bir Devlet kuru
muna her yıl böyle :> - 4 milyon Uranın bir para 
nın aktarılmasını haleli göstermek bugün artık 
ka'bil değildir. Ve bu kanunun da Türkiye İşçi 
Sendikaları Federasyonun istediği gibi kal
dırılması ieabeder kanaati inleyiz. 

BAŞKAX - - Sayın (')nal, vaktiniz dolmuş
tu T. 

SAKIP ÖNAD (Devanda) — Şimdi bağlıyo
rum efendim. 

Türkiye'de içtimai hayalın düzene konmasın
da çok' önemli rolü olan Çalışma Bakanlığının 
çalışmalarım takdirle karşılarken arz ettiğim 
hususların da nazarı itibara alınmasını hassa
ten rica edeceğim. Çünkü bu memleketin, mil
lî istihsâlinin artışında, zirai ürünlerinin sına-
yileşmesinde (bir kelime ile) Türk milletinin 
refah ve saadetinde oyuıyaeağı sosyal adalet yö
nünden rolü çok büyüktür. Kendilerine muvaf
fakiyetler diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN--Sayın Dağlı. 
HAZIM DAOİd (Çankırı) - S a y ı n Başkan, 

sayın arkadaşlarım, Sayın Bakan, buraya Al
manya'dan bir 'şçiden aldığım bir mektup dak : 

ıstırabı, acıyı anlatmak için gelmiş bulunuyo
rum. Burhan isminde, marangoz olan bir'vatan
daşımız, Almanya'ya gitmiş, Almanya'da yap-
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tığı mukavele hilâfına kendisi toprak işçiliğinde 
çalişürıhyormuş. Ve oradaki işçilerimizin çoğu, 
burada yapılan mukaveleler hilâfına toprak 
kazmalarda, tas kırmalarda çalıştırılmak sureli 
ile mukaveleyi ihlâl ediyorlarmış. Kendileri 
orada, sefaretim nelere müracaat ettikleri halde 
sefarethaneler kendileriyle alakadar olmuyor-
larnuş. Ve bendenize yazdığı mektupla; «bi
zim bu acıklı lıâlimi/e bir mebus olarak' Vekile 
duyurunuz» diyorlar. Den de Bakanlığınızın 
bu bütçesinden istifade ederek, Almanya'da 
bulunan vatandaşlarımızın ıstırabını size nak
lediyorum. 

Muhterem senatörler, muhterem vekil, haki
katen işçilerimizin eetıebi memleketlere giderek 
orada çalışıp disiplinli, bilgili bir surette yurda 
gelmelerini canı gönülden ist iyenlerdeııim. Bîr 
nebze bendeniz de Amerika'da kaldığım vakit, 
bir yerde işçi olarak toprak içinde, toprak allın
da işçi olarak çalıştım gördü m ki işçiliğin orada
ki vaziyetini, hakikaten bizim işçilerimiz çalış
mıyorlar. Bizde işçi mefhumu yok. Orada sekiz 
saat bilâ fasıla çalışıyorlar. Orada gece 12 de 
giriyor sabahın sekizinde çıkıyorduk, Yemek 
molası için onbeş dakika ara veriliyor ama bunu 
sekiz saate ilâve ediliyordu. Bizim işçiler disip
linli bir çalışma yapmıyorlar. Bir Alman şirketi 
Hilton Otelini yapacaktı, mukaveleye cezai şart 
olarak bir seneden yahut "iki senede yapacağını 
fesbit ettiği halde, 2 senede bitiremiyor. Kendi
sinden soruyorlar niçin bitiremiyorsunuz? iler 
şey doğru çıktı, fakat Türk işçisinin vasfını ta
yinde yanıldık diyorlar. Bu yüzden de Ililtonu 
zamanında yetişi iremedik. Fakat bu demek de
ğildir ki; bizim Türk işçilerimiz, ecnebi memle
ketlerde alâkasız, mukavele haricinde ve muka
velenin tesbit ettiği miktar üzerinde çalıştır
maları doğru değildir. Onlarla alâkadar olma
nızı bilhassa rica ediyorum. Onların orada disip
linli olmalarını, iyi çalışmalarını ve sıhhatleri 
ile, alâkalariyle, işleri ile, güçleri ile alâkadar 
olmanızı bilhassa rica ediyorum. Hürmetlerimle. 
ıBıınun için huzurunuzu işgal etlim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Çetin. 
ALÂKDDİN ÇETİN (Çorum) — Sayın 

Senatörler, bir iktisadi kalkınma çabası içinde-. 
yiz. İş gücünün, bu kalkınmada ne kadar mü
him bir unsur olduğunun izahına lüzum görül
mez. Şu halde Çalışma Bakanlığı bu konu ile 
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yakından ilgili bh Bakanlıktır. Tahmin ederim I 
ki, bunu temin için olacak, Sayın Bakan, ente
resan addedilmesi lâzımgelen bir fikir ileri sür
düler, bir beyanlarında dediler ki; «işlilerimiz 
Devlet fabrikalarında kârın yüzde 5 ine ortak 
olmalıdır» Bu, işçiyi çalıştırmak, işi benimset
mek bakımından görünüşte iyi bir fikir gibi ise 
de bizim birçok davranışlarımızda olduğu gibi i 
darılmasınlar, bugünkü iktidar, daima gayrikâ-
fi hamlelerinde olduğu gibi, bu meseleyi de hal
letmekten uzaktır. Sadece, bir cazibe temini, bir 
alâka temini bakımından, bir paıti veya Hükü
metin prestij kazanması bakımından, geçici bir 
çare olarak düşünülmüş olabilir. Ama, hiçbir za
man esas iş gücünün harekete geçmesini temin I 
edemez. Bendenizin naçiz kanaati şudur: Biz 
hem işçiyi, daha şevkle çalıştırmak zorundayız. 
Hem de sermaye teşekkülüne en büyük ehemmi
yeti vermek zorundayız. Çünkü, işten sonra, kal- I 
kınmada en mühim, bugün pek sıkıntısını çek
tiğimiz şey sermayedir. Şu halde yapılacak iş, 
işçimizi böyle % o gibi hayalî olan bir menfa
atle değil, doğrudan doğruya kaderini bağladığı 
sahada, gayreti derecesinde menfaat sağlamasını 
temin edecek bir usulü ele almaktır. 

Fabrikalarımızın durumu malûm. Çoğu kâr 
etmekten uzak. Tasavvur buyurulsun ki bugün 
500 işçi çalıştıran bir Devlet fabrikası senede bir 
milyon lira kâr ederse, iyi bir şeydir. Senede 
bir milyon kâr ettiği zaman bunun yüzde o i 
50 bin lira tutar. Bunu da 500 işçiye taksim 
ettiğiniz takdirde yüz lira gibi bir maaşı, veya 
bir aylık ücreti derecesinde ikramiye bile teşkil 
et m iyen- bir neticeye müncer olur. Bu da bir 
teşvik vasıtası olmaz. CYIühim olan şudurki; işçi
lerimizi daha verimli hale sokalım, onların fazla 
mesai ücretlerini, bonolarla kıymetlendirelim. 
Devlet veya, fabrikalar, bu bonolar paraya tah
vil edilmek istendiği zaman, onlara bunun kar
şılığını hisse senedi olarak verebilsin. Biz fab
rikaları Devlet elinde tutnıaktansa, dolayısiylo 
Devlet kapitalizminden vazgeçerek, halk serma
yesine doğru yönelmek zorundayız. Türkiye'de 
gayet kifayetsiz gibi görünen işçinin iktisadi gü
cünü bizatihi onun emeğini değerlendirebilir-
sek, birçok milletlerin yaptığı gibi, isçilerimi
zin günde 300 - 500 veya bir milyon gibi arta
cak bir fazla güçle, fabrikalarımıza sermayedar 
olarak da iştirakini sağlamış oluruz. Onun için 
benim naçiz kanaatim, kâra iştirak ettirmek de- j 
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ğil, buna ait imkânları hazırlıyarak, Devlet fab
rikalarında çalışan işçileri muayyen bir nisbet-
te, fabrikalara ortak yapacak kolaylığı sağlamak 
zorundayız. Samimi bir kalkınma istiyorsak iş
çimizi fabrikanın sahibi yapalım. Bu .sayede, 
grevi de, onun kötü âkibetlcrini de lokavtı da za
ten önlemiş oluruz. Serbest sektörde, Amerika'da 
olduğu gibi lüzum görülen sahalarda bu yollara 
müracaat ederek, nihayet bir müdafaa silâhı 
olan ve ekseriya, birçok tahribatı olan greve de 
lüzum kalmamış olur ve Türk Milletinin bün
yesinde esnaf loncaları gibi eski esnaf ve sanat
kârlarımızın buna benzer tesanütlerini ifade 
eden, yardımlaşmayı ifade eden* ve oto-kontrolu 
fevkalâde sağlıyan bir an 'anemiz de vardır. 

işçi Bulma Kurumu hakkında şikâyetler çok
tur. Bunu ıSaym Bakan da zaman zaman işitir 
zannediyorum. Bu kurumu daimi bir kontrol 
altında tutmak suretiyle, klâsik mânadaki faali
yetine artık nihayet vererek, Türkiye'de yalnız 
işsize iş bulmak değil, aynı zamanda plânlama
daki hedefleri de göz önüne alarak, köylerde te
şekkül eden fazla iş.gücünü, artık ziraat sahası
nın taşımaya tahammülü olmıyan iş gücünü, 
uzun vadeli plânlarla başka sahalara kaydıracak 
ilmî çalışmaları da yapan bir kurum haline ge
tirmek lâzımdır. 

İşçimizin kalifeye olarak yetişmesi, iş veri
mini artırması, dolayısiylo maliyetin düşürülme
si, üzerinde durulacak fevkalâde bir mevzudur. 
Ve bu bakımdan maliyeti düşüren kalifiye işçi
likte ileri giden işçileri teşvik edici usulü arayıp 
bulmak zorundayız. Yoksa, Ortak Pazarın o müt
hiş sanayi gücü ile rekabet etmemize imkân kal
maz. işçi ihracı, bir döviz kaynağı şekline gele
bilir. 

istikbalde işçilerimiz, senede Türkiye'ye bir 
kaç yüz milyon lira döviz teinin edecek imkân
lara sahip görünüyor. Fakat maalesef, maliye
mizin bugünkü anlayışının kâfi olmadığı, gerek 
bütçe müzakeresinden, gerek şu veya bu vesile ile 
izahatlarından anlaşılıyor. Bu taraftan bende
nizin ümidi yok. Şimdi bu iş yine bizim genç ve 
enerjik Çalışma Bakanımıza kalıyor. Gönül ister 
ki, işçilerimizi para ayarlaması zorluklan yü
zünden, beynelmilel banka taahhütlerimiz yü
zünden, eğer biz onları döviz olarak Türkiye'ye 
getiremiyorsak, bunun başka yollarını da bula
biliriz. Kotalarda bir sürü ithal eşyası var. Ee, 
kalkınma içindeyiz, bizde makinaya birçok alete 

!» . 
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ihtiyaç var. Bunu tanzim eden bir ofis kurula
bilir. Emniyetle işçimiz, biraz kur farkları da bu 
ithalâttan karşılamak şartiyle, Türkiye'ye pek-
çok mâkina ve teçhizatın döviz ödemeden girme
sine sebebolur. Otomobil getireceğine... Bunu lüt
fedin organize edelim de onların bu birikmiş pa
raları sayesinde, memlekette fabrikalar kurulma
sını temin suretiyle, yatırımlara yardımcı olsun 
bu dövizler. Bunu teminden ne çıkar? Biraz da 
göz yummuş olmaz mıyız bunların fazla kazan
cına? Denilebilir; ama ben de şu cevabı veririm: 
Bile bile ithalâtçıya % 35 kâr verirsiniz. Bile 
bile onlar da zaten fatura tanzim ederlerken üç 
liralık malı 4 lira olarak Türkiye'ye sokar bunu 

- af buyurun - sadece para kuruna istinaden 
açıkça işçiye bu hakkı tanımakta hiçbir mahzur 
görmüyorum. Bu kadar klâsik, bu kadar anla
yışsız davranmaya bu devirde imkân yoktur. 
Her Devlet, malî sahada elastikiyete sahiptir. 
Zaten hakkını tam veremediğimiz bu işçi zümre
sinin böyle bir imkândan faydalanması memle
kete de hizmete vesile olur. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, vaktiniz dolmuş
tur, lütfen bağlayınız. 

ALÂETTÎN ÇETÎN (Devamla) — Dışarıda
ki işçilerimizin maddi ve mânevi hayatlariyle 
alâkadar olunması şarttır. Bilhassa istirham edi
yorum, Avrupalılar dahi, inanınız medeni mil
letler iyi karşılamıyorlar ve iyi karşılamazlar, 
Biz oradaki işçilerimizin mânevi tarafları ile de 
meşgul olmak mecburiyetindeyiz. Onlara ilim sa
hibi, bilgili ve kıymetli din adamları gönderelim. 
Onları mânevi sahada boş bırakmıyalım. Bilâkis 
tahassup no kadar kötü tesirler bırakırsa, dine 
alâkasızlığın da medeni milletlerde kötü tesirler 
bıraktığım hatırlatmayı vazife bilirim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAKAN —• Muhterem arkadaşlarım, daha 4 
arkadaş söz istemiş bulunmaktadırlar. Sayın Ri-
fat öztürkçine?.. Yok. Sayın Cemal Tarlan?.. 
Yok. Söz istemiş daha iki arkadaş var burada. 
Fakat diğer taraftan da kifayet takriri vardır. 
Sırada Sayın Mustafa tnceoğlu. Kifayet takriri 
kabul edilse dahi Bakandan sonra konuşmak hak
kını haizdir. Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar 

adına 5 üye şahısları adına da 6 üye konuşmuş
tur. 
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Bu akşam Sanayi Bakanlığı bütçesini de gö

rüşeceğimizden, vaktin gecikmesini nazarı itiba
ra alarak kifayet takririnin oya arz edilmesini 
rica ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyunu
za sunuyorum.. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
1er... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 45 dakikaya sığdır
mak çok zor, bunu biliyoruz ama, konuşmanızı 
ona göre ayarlamanızı rica edeceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT BOEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, Çalışma 
Bakanlığı bütçesi üzerinde değerli konuşmaları 
ile bize ışık tutan sayın üyelere teşekkür ede
rim. 

Vaktin darlığı dolayısiyle konuşmamda hiç
bir giriş yapmayıp doğrudan doğruya sayın 
üyelerin üzerinde durdukları ve cevaplandırıl
masını istedikleri bâzı hussulara cevapla yeti
neceğim. 

A. P. Grrupu adına konuşan Sayın Tarık 
Remzi Baltan arkadaşımız, üzerinde durduk
ları muhtelif konular arasında, Ataş Rafineri
sinde çıkan grevin durdurulması bahsinde tat
min olunmadıklarını ileri sürdüler. Acaba bu
rada bir enflasyon kaygısı rol oynamış mı
dır, dediler. Ve genel olarak Hükümetin bu 
grevi durdurma yerine uzlaştırıcı rol oynaması 
daha iyi olurdu yolunda düşünceler ileri sü
rüdüler. Bu vesileyle Ataş grevini durdurma
mızın gerçek sebebini açıklamak fırsatını 
bulmuş oluyorum. Ataş grevi çıktığı zaman Hü
kümet olarak asla grevi durdurmak istemedik. 
Daha önce memleketin petrol durumunu tet
kik ettik; endişe duyulacak ciddî bir durum 
olmadığını gördük. Bir miktar ithalât yapmak 
gerekiyordu. Devletin buna gücü yeteceğini 
gördük. Bir miktar döviz kaybı, pahasına da 
olsa, olur olmaz sebeplerle grevleri geri bı
rakma yoluna gitmek istemedik. Ancak bu 
arada Kıbrıs olayları çıktı. Bilindiği gibi 
Ataş Rafinerisinin bulunduğu Mersin yurdu
muzun Kıbrıs'a en yakın noktasıdır. Mersin'in 
ve genel olarak o bölgenin, gerek Türkiye'nin 
güvenliği g'erek kendi hayatları için bizlere 
ümit bağlamış olan Kıbrıs Türklerinin esen-
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ligi bakımından ne kadar önem taşıdığı gö
rülür. Ve güvenlik meselelerinde bir petrol rafi
nerisi ürünlerinin ön plânda yer tuttuğu her hal
de takdir edilir. Kıbrıs meselesinin bizi ne 
noktalara götüreceğini önceden tahmin mümkün 
olamazdı. Fakat bu hâdise dolayısiyle ithal 
güçlğü ortaya çıktığı takdirde bu güçlüğün 
en fazla p-atrol ürünleri bakımından çekileceği 
ve bunun bizim savunma gücümüzü, güven
lik imkânlarımızı ne kadar aksatacağı kolay
lıkla tahmin edilebilirdi. 

Bu durumda Hükümet, esasen kış ayları 
dolayısiyle artan ulaştırma güçlüklerine bir 
de Güneyin savunma yönünden artan önemi 
eklendiği zaman, grevi durdurmamanın so
rumluluğunu Türk Milletinin güvenlik ihtiyaç
ları karşısında yüklenemedi ve grevi bırak
ma yoluna gitti. Bir ay için ve kanuna daya
nılarak karar verilmişti. Yine kanun gere
ğince bir Yüksek Uzlaştırma Kurulu kuruldu. 
Yani Sayın Tarık Remzi Baltan arkadaşımı
zın tavsiye -ettiği yola gidildi. Fakat daha 
Yüksek Uzlaştırma Kurulunun faaliyet gös
termesine ihtiyaç kalmadan Ataş Rafinerisi iş
çileri ve işverenleri kendilerine yaraşan ha
reketi, davranışı göstererek, Devletin müdaha
lesine ihtiyaç bırakmadan aralarında anlaşma 
yaparak toplu iş sözleşmesini imzaladılar. 

Yine Sayın Baltan dış ülkelere giden iş
çilerin çoğunlukla kalifiye işçiler ve teknik 
unsurlar olduğunu, oysa Hükümetin plânlı 
kalkınma dönemine girdiği bir zamanda bu va
sıftaki, kalifiye işçilere özellikle ihtiyaç bu
lunduğunu haklı olarak belirtti. Oysa bizim 
elimizdeki, bilgilere göre yurt dışına 1963 yılı 
içinde giden işçilerin ,% 77, 82 si, yani aşağı - yu
karı % 80 ni tamamiyl-e vasıfsız, hiçbir şekil
de kalifiye olmıyan işçilerdir. Kaldı ki, bizden 
işçi istemek durumunda olan ileri bir sanayi 
seviyesine varmış Batı ülkelerinin esasen kali
fiye işçisine değil kalifiye olmıyan işçiye ihti
yacı vardır. Bizden de daha çok bu işçileri is
temeleri pek tabiîdir. Biz de önemle, dışarıya 
işçi akınının bir kalifiye işçi akını haline gelme
sini önlemeye çalışmaktayız. Her ne kadar ta
lepler, işçi istekleri, büyük ölçüde vasıfsız iş
çiler için olsa da bâzı vasıflı işçiler, kalifiye 
işçiler de, kalifiye işçiye çok geç sıra geldiği
ni düşünerek kendilerini vasıfsız işçi, kalifi
ye olmıyan işçi gibi gösterip öncelikle yurt di-
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şma gitmek imkânlarını araştırmaktadır. Bu
nu önlemek için her türlü tedbir alınmaktadır. 
Özellikle gayriresmi aracılar yolu ile yurt dı
şına gitme önlendiği nispette bunun kontrolü 
kolaylaşmaktadır. Gerek Sayın Tarık Remzi 
Baltan gerek kendilerinden sonra konuşan di
ğer bâzı sayın hatipler yurt dışına işçi gönder
memizi bir kusur gibi gösterdiler ve bunları 
memlekette yeterli sermaye birikiminin olmayı
şının, Devletin, Hükümetin çalışma hakkına 
yeteri kadar riayet etmeyişinin bir tezahürü 
gibi gösterdiler. 

İktisadi gelişmesi bakımından bizim duru
mumuzda bulunan hiçbir memleket tasavvur 
edemiyorum ki, işsizlik meselesini temelinden 
halledebilmiş olsun. Bu ancak ileri bir sanayi eko
nomisine varabilmiş memleketlerde, ileri ölçü
de smaileşmelerini sosyal adalet düzeni içinde 
gerçekleştirmiş memleketlerde temin edilebilir. 
Fakat biz gibi bir yandan nüfusu yılda % 3 
oranında artan, bir yandan da ekonomisinin he
nüz az gelişmiş noktaları bulunan bir memle
kette işsizliğin uzun yıllar devam etmesini ta
biî karşılamak gerektiği kanısındayım, önemli 
olan, buna tevekkülle \iboyun eğmeyip memleke
timizde işsizliğin yıldan yıla azalmasını temin et
mektir. Nitekim plânlı dönemde yatırımlar bu 
şekilde ayarlanmaktadır. Beş yıllık dönemde iş 
gücü arzı yılda iki yüz bin artacağı halde üç-
yüz ıbin kişi için yeni istihdam imkânları sağ
lanmaktadır. Böylelikle dünyanın en yüksek 
oranlarına, varan nüfus artışımıza rağmen ya
tırım hızını % 7 de tutabildiğimiz takdirde iş
sizlikte gitgide azalma temin edilmiş olacaktır. 

Sayın Baltan, ücretler konusunda Hüküme
tin ciddî gayretini bekliyoruz; bilhassa Dev
let sektöründe yeknesak bir ücret sistemi Hü
kümetçe sağlanmalıdır, dediler. 

Bu bir istek ve temenni olarak Hükümetin 
de katıldığı bir istek ve temennidir. Ancak, Ana
yasanın ve kalkınma Plânının gereği olarak ve 
kaçınılmaz bir sonucu olarak bugün Türkiye 
çalışma hayatı serbest pazarlık üzerine kurul
muş bulunmaktadır. Çalışma hayatında ser
best pazarlık düzenine girildiğine göre, ücret 
sistemleri ve ücret seviyeleri işçilerle - işveren
ler arasında serbest pazarlık yoliyle tâyin edi
lebilir, demektir. Ancak Devlet baskı yapma
dan, hiçbir şeyi empoze etmeden bâzı demokra
tik ikna ve telkin metotlariyle istenen gayeyi 
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sağlamaya çalışabilir. Bu amaçla Hükümet 
Türkiye'de, işçi, işveren ve Hükümet arasında 
dayanışma ve işbirliği bakımından veni ve ile- ! 

. * . " J . . . * i 
ri bir adım teşkil edeceğini zannettiğimiz ibir j 
karar almış bulunuvor. Yakında nasıl uygula- ! 
nacağını kesin olarak te^bit edebileceğimizi um- • 
duğumuz bu karar gereğince Amerika ve İn- ; 
giltere gibi bâzı ileri Batı demokrasilerinde de j 
olduğu gibi Türkiye'de Hükümetin işçi ve iş
veren temsilcilerinin bir arada çalışacakları ve 
çalışma hayatını bir arada, karşılıklı gönül rı
zası ile, düzenlemeye ve işçi hareketlerindeki 
gelişme ile ücret . hareketlerindeki ileri eme ile 
plân isterleri arasında ahenk kurma görevi 
bu kurula verilecektir. Böylelikle, dediğim 
gibi, gerçekleri masanın üzerine koyup birbi
rini ikna etmek suretiyle, Devletin, işçilerin 
ve işverenlerin, mümkün olduğu kadar ahenli j 
bir ücret sistemi üzerinde anlaşma imkânı bu
lacaklarını umuyoruz. 

Sayın Baltan'm, (Sosyal Sigortalar Kanu
nu ile ilgili bâzı mütalâalarını burada cevap
landırarak vaktinizi almak istemiyorum. Çün
kü yakında huzurunuza gelecek olan şimdi 
Senato encümeninde görüşülmekte bulunan 
Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ile bu konu
lar enine boyuna görüşülecektir. 

Sayın Baltan arkadaşımız haklı olarak tş ve 
işçi Bulma Kurumunun malî kaynalkları geniş 
ölçüde özel idarelere ve belediyelere bağlı kal
dıkça bu kurumun yeteri kadar iş göremiyece-
ğini ifade ettiler. 

HaMıdır. Kaldı ki, bu kaynaklar da kurumak 
üzeredir. Çünkü Maliye Bakanlığının yaptığı 
nazarlıklar arasında özel idare ve belediye «büt
çelerinde her türlü kesintinin sona erdirilmesi, 
kesin olaraik durdurulması yolunda bir hazır
lık ta vardır. Bu durumda İş ve işçi Bııünıa 
Kurumunun bu kaynağı 'da ortadan kalkacak
tır. Fakat, tabiatiyle Maliye Bakanlığı', bu 
kaynalk ortadan kalkınca derhal bunun yerine 
Devtlet Bütçesine yeterli kaynak konulması pren-
sipini kabul etmiş ve Bakanlığımıza bu konu
da Sayın Maliye Bakanı şimdiden söz vermiş
tir. 'Böylelikle hem özel idareler ve belediyeler 
bütçesi açısından ve hem de İşçi Sigartaları 
Kurumu açısından bu maddenin kısa zamanda 
böylelikle halledileceğini ümidediyoruz. 

Sayın Bağeıoğlu ve diğer arkadaşlarımızın 
belirttikleri işçi Sigortalarının yürüttüğü sağ-
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lık ve mesken işlerinin ayrı bir organizasyona 
bağlanması hususundaki telkinlerine ben de iş
tirak ediyorum, işçi Sigortaları Teşkilât Ka
nunu üzerindeki değişildik taşanınızın hazır
lanması son sai'haya gelmiş ve İşçi Sigortaları 
Kurumu kendi hazırlıklarını bakanlığa sun
muştur. Bakanlık bu tasarıya son şeklini ve
rirken, bu istikâmette hareket edecektir. İşçi 
Sigortaları Kurumu sağlık hizmetleri maliye
tiyle sağlık kuruluşlarının maliyetleri, ıSağlrk 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının maliyetleri 
arasında büyük farklara işaret etti, Sayın 
Baltan. Bu farklar yakın zamana kadar haki
katen öyle idi. Fakat son zamanlarda Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı daha iyi hizmet ga
yesiyle kendi maliyetini, hasta başına maliyetini 
ve yatak başına maliyetini artırmış; öte yan
dan İşçi Sigortaları Kurumu, iktisadi davran
ma, 1 üleşten kaçınmak amacı ile kendi ma'iye-
tini düşürmüş ve iki müessesenin maliyetleri 
biribirin'e son derece yaklaşın ıştır. Nitekim 
şi'itıdi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
yatak maliyeti 40 - 45 bin liraya yükselmiş-, İşçi 
Sigortalarının ki 45 - 50 bin liraya irmın bu'ıın-
maktadır. İşçi Sigortalamnın maliyetinin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının maliyetinden 
biraz daha yüksek olmasını tabiî karşılamak 
gerekir. Çünkü, İşçi Sigortaları hastaneleri iş
enilin ödediği ve iç verenin ödediği primlerle 
çalıştığından, işçiler haklı olarak burada ken
dilerine özel bir alâka istemektedirler. 

Bir çok arkadaşlarımız işsizlik sigortası ka
nunu hakkındaki çalışmaların ne safhada bu-
1 unduğıınu so rdul a r. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu uzunca süren cid
di bir çalışma sonunda işsizlik .sigortası kanunu 
için hazırlıkların tamamlamış ve bir tasarı tek
lifini birkaç gün evvel Başkanlığımıza sunmuş 
bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz topllantı 
yılı sona ermeden, işsizlik sigortası kanunu ta-
saılısını da Yüksek Huzurlarınıza getirebilece
ğimizi umuyorum. 

Tarım İş Kanunu hâlâ gelmedi, dediler. 
Bu, Tarım İş Kanununun hazırlanmasındaki 
güçlüklerden ileri gelmektedir. Nitekim, bu 
eksikliğin, bizden çok daha ileri birçok mem
leketlerde de bulunduğu ve her menılekett>e, 
tarım alanındaki çalışma hayatının düzenlen
mesinin, sanayideki düzenlemeden çok daha 
sonra geldiği malûmdur. Ancak, şimdiden, 
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tarım işçilerinin de sosyal güvenlikleri ve ça
lışma hayatlarının düzenlenmesi yolunda bâzı 
ileri adımlar atılmıştır. Nitekim 274 sayılı 
Kanunla tanınan toplu sözleşme hakkından 
tarım işçilerinin de istifade etmeleri mümkün
dür. Çünkü tarım işçileri 274 sayılı Kanunla 
sendika kurabilirler ve nitekim birçok yerler
de, özellikle Devlet çiftliklerinde kurmakta
dırlar. İsterlerse işverenleri toplu sözleşmeye 
çağırabilirler; ve tıpkı sanayi kesiminde ol
duğu gibi, tarım kesiminde de işveren bu ça
ğı riya uymak zorundadır. Nitekim Devlet 
sektöründe, Türkiye'de tarım alanında olduk
ça geniş yer tutan Devlet sektöründe, yer yer 
tarım işçilerinin kurduğu sendikalar işverenle
ri toplu sözleşmeye çağırmışlardır ve toplu 
görüşmeler başlamış bulunmaktadır. Bu hare
ketleri kendi Bakanlıkları zamanında teşvik et
miş olan Sayın Mehmet İzmen'in gayretlerini 
belirtmeyi bir borç bilirim. 

Ayrıca Aracılar Kanununu sordu, muhterem 
arkadaşımız. Aracılar Kanunu Büyük Millet 
Meclisine sevk edilmiş bulunmaktadır. Bunu 
>da, tarım işerlerinin en çok istimarına. vesile 
olan aracılık, elçilik müessesesinin çok iyi bir 
şekilde düzenlenmesini sağlıya e ak nitelikte bir 
tasarı olduğu ümidindeyiz, öte yandan niha
yet bütün bu çalışma hayatının düzenlenmesi 
gelip işçinin alacağı ücrete dayanır. Bu yolda 
da. ileri bir adım geçen yıl içerisinde atılmış 
ve tarım işçisinin asgari ücretlerinin teshiline 
başlanmıştır. Şimdiye kadar tarım işlerinin 
yeknasak olarak yapıldığı bölgelerde asgari 
ücretlerin tesbiti geniş ölçüde tamamlanmıştır. 
Bu yıl içerisinde tarım işçilerinin asgari ücret
lerinin teshirini yurt ölçüsünde tamamlıyabile-
ceğimizi umuyoruz. Bu vesile ile Sayın Tahsin 
Banguoğluiıun belirttikleri gibi zeytin işçileri 
için de Balıkesir bölgesinin asgari ücretleri 
tesbit edilmiştir. Anea.k bu il seviyesinde tes-
bit edilmiş, yalnız itiraz vâki olmuştur. 10 
ıliralık ücrete, yapılan itiraz Bakanlıkta bulun
maktadır, tahmin ederim, birkaç güne kadar 
merkezdeki, asgari ücret İtiraz Tetkik Ku
rulunda bir karara bağlanacaktır. 

Sayın Azmi Erdoğan arkadaşımızın Yeni 
Türkiye Partisi Grupu adına yaptıkları konuş
mayı istifade ile dinledim. Kendilerinin üze
rinde durdukları bâzı konulara esasen değin
miş bulunuyorum. Bu arada sayın arkadaşımı-
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zm, işçi konularının evvelce kooperatifler yo
luyla yapıldığını belirterek, sonradan İşçi Si
gortaları Kurumuna, bağlanmış olmasından şi
kâyet ettiler. Bu şikâyetlerinde haklıdırlar. 
Nitekim, 2 >• 3 yıl önce İm tatbikattan vazge
çilip tekrar kooperatifler yoluyla işçi konutu 
yaptırılması yoluna gidilmiştir. Şimdi daha 
ileri bir adım olarak bâzı sayın senatörleri
mizin üzerinde durdukları, kooperatiflerin mah
zurlarını giderici bir tedbir olmak üzere An
kara'da. bir denemeye girişilmiştir. Yakın bir 
zamanda İşçi Sigortaları Kurumu, Ankara. 
Belediyesi ve Türkiye İşçi Sigortalan Konfe
derasyonu bir araya gelerek Konfederasyonun 
kuracağı bir büyük kooperatif aracılığı ile 
büyük ölçüde yeknesak işçi evleri yopnıa yo-
Uına gideceklerdir. Bu şekilde ilk teşebbüs Golf 
Kulübünün arkasında 3 000 'konutlu bir site 
olacaktır. Belediye buranın suyunu, yolunu, 
kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını karşılıyacak, 
temin edecektir. Okul, yollar, çarşısından cami 
yerine kadar her şeyi ve bütün dairelerinin 
plânları tamamlanmıştır. Gerek arsa bedeli için, 
gerek belediye hizmetleri arasında bulunan su, 
kanalizasyon, yol gibi hususların tamamlanma
sı için işçiler âzami 3 er bin lira peşin para. ödi-
yeceklerdir. iBu da, işçilerin bir kooperatife üye 
olarak peşin ödemeleri gereken asgari miktara 
t e k a.b ü 1 e t m ekte d i r. 

Sayın Azmi Erdoğan bizde asgari ücretlerin 
çok yetersiz olduğunu söylediler. lVu yeter
sizlik iddiası doğrudur. Fakat geçmiş yıllarda 
zannederim daha da doğru idi. Günkü son iki 
yıldır asgari ücretlerde büyük ölçüde artış
lar olmaktadır. Kesmen yapılan teshitlerle, bir 
yıl içinde ortalama Çf 15 - 20 arasında asgari 
ücretlere bir zam yapıldığı halde, kanunun 
5,5 yıllık tatbikatında toplu sözleşmelerle bir
çok yerlerde işçiler ayrıca resmî teshillerin 
dışında, asgari ücretlerini yükseltme imkânı 
bulmaktadırlar. Şeker endüstrisinde bütün iş
bölümünü kapsıyan bir toplu sözleşme .yapıldı
ğı, yapılan İm toplu sözleşme ile asgari ücret
lerde büyük artış s.ağlananak bunun 16 lira ola
rak tesbit edilmiş olduğu görülmektedir. 

Sayın Tahsin Banguoğlu'nun konuşmalarını 
istifade ile dinledim. Sayın Banguoğlıı bizim ge
lişme plânımızın daha çok sınaileşnıeye dayan
ması dolayısiyle sosyal adalet mefhumunun ve 
İm yoldaki çalışmaların bizde daha çok sanayie, 
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sanayi işçisine yönelmiş olduğunu söylediler, ve 
bundan şikâyet ettiler; bunun bir sosyal ada
letsizlik doğuracağını belirttiler. Aslında, fır
sat buldukça, son zaamnlarda yaptığım bâzı ko
nuşmalarda ben de bu husus üzerinde durdum 
ve şunu söyledim : Eğer •memlekette sadece iş
çiler için, sadece ücretliler için sosyal adalet 
sağlanırsa o memlekette bir sosyal adalet dü
zeni değil, bir sosyal adaletsizlik düzeni kurul
muş olur. Ancak, işin bu yönde başlamış olma
sının sebebi, işin tabiatından gelmektedir. Her 
memlekette önceden sanayi işçisinin sosyal gü
venliğini temin etme yoluna gidilir. Biraz buna 
zaruret duyulduğu için, biraz da burada kolay
lık görüldüğü için. Çünkü, haliyle organize bir 
kuvvet, teşkilâtlı bir kuvvet olan sanayi işçisi, 
hem kendi ihtiyaçlarını daha başka birçok züm
relerden daha önce duyurabilen ve meseleleri 
daha yüksek sesle, daha toplu olarak dile geti
rebilen, dolayısiyle isteklerine mukavemet edil
mesi daha güç ve tehlikeli olan bir zümredir, 
hem de toplu olduğu için, ücret, çalışma saat
leri, çalışma şartları düzenli ve belirli olduğu 
için sosyal güvenlik düzeni içine alınması kolay 
bir zümredir. 

Sayın Banguoğlu, sosyal güvenlik yolunda
ki gayretlerin beraber gitmesi gerektiğini öne 
sürdüler; aksi halde bâzı ahenksizlikler doğa
cağından, sınıf ayrılıkları belireceğinden bah
settiler. 

Şimdi, nazari olarak bakıldığında bu sosyal 
güvenlik tedbirlerinin bütün zümreler için bir 
arada ve aynı zamanda, birbirlerine paralel ola
rak yürütülmesi uygun ve mantıki gibi görüle
bilir. Fakat, bir teşbih yapmama izin verirse
niz, bunun tatbikatta ne kadar gerçeklere ay
kırı olduğu görülür. Bir ağaçtaki meyvalarm 
bâzısı erken, bâzısı geç olgunlaşır; sosyal ada
letsizlik olmasın diye, ahenksizlik olmasın diye, 
olgunlaşmış meyvaları toplamak için de diğer 
ham kalmış meyvalarm olgunlaşması beklen
diği takdirde olgunlaşmış meyvalar çürür ve 
bir işe yaramaz hale gelir. Aynı şekilde dertle
rini ve ıstırabını daha çok duyar hale gelmiş ve 
daha çok dile getirebilir hale gelmiş bir züm
renin hakkı olan sosyal adalet zamanında te
min edilmediği takdirde, işte asıl o zaman Sayın 
Banguoğlu'nun ve daha sonra Sayın Saim Sarı-
göllü'nün bahsettiği tehlikeler ortaya çıkar. Bu 
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tehlikelerin ne ka'uar geniş ölçüde ortaya çık
masının muhakkak olduğunu görmek için son 
bir iki yıllık gelişmemize bakmak yeter zanne
diyorum. Tehlike bütün Senatonun sayın üyele
rinin hâfızalarmdadır : Bundan 1,5 yıl önce 
Parlâmento kapısına kadar yalmayaklı işsizle
rin yürüyüşler yaptığı günler hatırlardadır. 
«antiemperyalizm», «antikapitalizm» «çirkin 
patron» diye dövizlerin bugünkü siyasi düzeni
mizi temelinden yıkmaya matuf sloganların, dö
vizlerin sokaklarda yer yer dolaştırıldığı hatır
lardadır. Bu kadar ürküntü ile bekliyen ve çı
karılması bugün bile hâlâ yeryer tenkid edilen 
kanunlar, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu, Yeni Sendikalar Kanunu yürürlüğe gi
reli 5,5 - 6 ayı geçmiş bulunuyor. Artık sokak
larda, gazeteelrde bu sloganların hiçbirine tesa
düf edilmiyor. Daha ancak, 1,5 yıl geçmiştir, 
parlâmentoya yalmayaklı yürüryüş yapıldığın
dan, birçok şehirlerde yalmayaklı yürüyüşler 
yapıldığından bu yana. Fakat geçen hafta Bur-
sa'da Türk İş'in genel kongresine gitmiştim. 
Orada şöyle bir hâdiseye şahit oldum. Bir sen
dikacı kalktı, kürsüde, «yalmayaklı Türk işçi
si» diye bir söz sarf etti ; bütün kongre üyeleri 
ayağa kalktılar, protesto ettiler; «Türk işçisi 
yalmayaklı değildir» dediler; «sendikacı sözünü 
geri alsın» dediler. Bunun üzerine o da, «ya
lmayaklı demek istemedim, ayakkabı parası bu-
lamıyaıı demek istedim» dedi. Ve kongre üyele
ri, «şimdi oldu» dediler. 

Bir buçuk senede bu kadar yol alabilmişsek, 
bu sosyal adalet ve güvenlik tedbirleri sayesin
de olmuştur ve bunu bir sınıf farklılığı şeklinde 
yorumlamak çok güç olur, sanırım. 

iEvet, şimdilik bu kanunlar yalnız işçiye teş
mil edilmekle bir dengesizlik doğuruyor. Fakat 
arkadan imkân buldukça diğer zümrelere bun
ların teşmili gelecektir. Ama biz sanayi işçile
rine teşmil etmek için o zamanı bekleseydik, o 
zaman asıl tehlikeli sınıf farkı, işçi ile işveren 
arasında çıkacaktı. Çünkü, gerçek odur 
ki, sosyal adalet tedbirlerine dikkat etmeksizin 
girilen bir smaileşme döneminde zenginin zen
ginliği devamlı artar, ve yoksulun yoksulluğu 
da devamlı artar. Ve asıl tehlike, sınıf uçurum
ları bu şekilde işçi ile işveren arasında açılmış 
olur. Bugün Türkiye'de, Yüksek Heyetinizin de 
kararlariyle alınmış ve alınmakta olan tedbir
ler, sosyal adalet tedbirleri, şimdilik yalnız bir 

— m -. 



C Senatosu B : ı 

sim fi, bir zümreyi ilgilendirse bile, bu bahset
tiğim tehlikeleri, zannediyorum, geniş ölçüde 
önleyici niteliktedir. 

Esnafı unutmamalıyız, dedi Sayın Bangu-
oğlu. Unutmadık. Plânda da bu husus yer al
mıştır ve îşçi Sigortalan Kurumu şimdi, esnaf, 
küçük sanatkâr ve serbest meslek adanılan, fi
kir işçileri için de bir sosyal sigorta tasarısı ha
zırlamaktadır. Bu hazırlıklar da kısa zamanda 
tamamlanarak huzurunuza getirmeye çalışıla
caktır. 

Sayın Banguoğlu, bizim rejimimizin sınıf 
farkı gözetmeksizin ve bütün sınıflarla birlikte 
toplumu yükseltmek olduğunu, söylediler. Ben 
bunun da izin verirlerse, ilerisine gidip, sınıf 
farklarını ortadan kaldırarak, Atatürk'ün de
yimi ile, sınıfsız bir toplum olarak yükselmenin 
amacımız olduğunu söyliyeceğim. Yapılan bü
tün çalışmalar da bu hedefe yönelmiştir. 

Millet Partisi adına konuşan Sayın Neşet Çe-
tintaş, işçi çok düşük ücretlerle çalışıyor, dedi
ler. Ve misal olarak da maden işçisinin bizde 
8 liraya, Belçika'da 70 liraya çalıştığını söyle
diler. 

Bizde belki işçilerin aldığı ücret çıplak ola
rak bu. Yani sosyal yardımlar olmadan hesabe-
dilirse bu kadar tutar. Böyle hesaplanınca Bel-
çika'daki ücretin de 50 liraya düştüğü görü
lür. Ama bâzı sektörlerde asgari 8 - 8,5 lira 
olan maden işçilerinin asgari ücreti kimi yerde 
10 - 12 liraya çıkmış bulunmaktadır. Bu da 
yeni kanunların bir sonucudur. Kaldı ki, Tür
kiye'deki işçi ücretlerini bâzı ileri Batı ülkele
rindeki işçi ücretleriyle kıyaslamak bir ölçü
nün ötesinde doğru olmasa gerektir. Bu ücret 
ve hayat seviyeleri arasındaki fark yalnız'işçi
ler için değil, herkes için mevzuubahistir. Öyle 
ki, meselâ Amerika'da bir işçinin asgari ücreti 
Türkiye'de bir milletvekilinin, senatörün aldığı 
ödenekten daha yüksektir. 

Gerek Sayın Neşet Çetintaş, gerek başka bir 
arkadaşımız yurt dışındaki işçilerin mânevi ih
tiyaçları için din adamları göndermenin lüzu
mundan bahsettiler. Bu lüzum Hükümetçe de 
görülmüş bulunmaktadır. Diyanet İşlerinin bağ
lı bulunduğu Devlet Bakanlığı Almanya'ya ve 
Belçika'ya yeteri sayıda iyi yetişmiş din adam
ları göndermek kararındadır. Bunun için ha
zırlık yapmıştır. Bu arada işçilerimize büyük 
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ilgi gösteren Belçika, işçilerimiz için bir güzel 

' cami de inşa etmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca İş ve İşçi Bulma Kurumu, Diyanet 

İşlerinin faydalı neşriyatından geniş miktarda 
Almanya ve Belçika'ya göndermek kararmda-

i dır. 
Sayın Neşet Çetintaş, sendikaları tam hür-

} riyete kavuşturmaktan çok uzak bulunan 5018 
I sayılı Sendikalar Kanununun artık yürürlükten 
I kaldırılması temellisini ileri sürdüler. Bu ka

nun 6,5 ay evvel Yüksek Heyetiniz tarafından 
yürürlükten kaldırılmış ve yerine 274 sayılı 
Yeni Sendikalar Kanunu geçmiş bulunmakta-

I dır. 
I Yine, muhterem arkadaşım, işe almada ve çı

karmada siyasi nüfuz önlenmeli, dediler. 
| Bunu önlemek içindir ki, 1962 yılı < başında 

çıkarılan bir kararname siyasi nüfuzu önlemede 
önemli rol oynamış; Devlet kesiminde işe alma-

j cak işçiler münhasıran İş ve İşçi Bulma Kurumu 
kanalı ile alınması şartı kabul edilmiştir. 

Sayın Celâl Tevfik Karasapan, C. K. M. P. 
I adına yaptıkları konuşmada sendika üyesi sayı

sını belirterek, 213 bin dediler; sanırım bu ra
kam, rapordan-almış oldukları rakamdır. Doğ-

j rusıı bugün bu rakam 300 binin üstündedir. 
1 Bu rakamda, bir sayın Senatörün sorusuna da 
i cevap vermiş olayım, toplu sözleşme düzenine 

geçildiğinden beri süratle artmaktadır. 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonun 

I iddiasına göre Konfederasyona bağlı sendika
ların üye sayısı şimdiden 400 binin üzerine çık-

j mıştır. Bu artış da ancak bu sayede sağlanabi-
lirdi. Çünkü toplu sözleşme düzenine geçmedik
çe, bu hakkı olmadıkça sendikacılık gerçek gö
revini yapamayacağı için sendikalı sayısının dü
şük kalmasını' da pek tabiî kabul etmek gerekir. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — 4 000 mi, 
! 400 000 bin mi? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EC.EVİT (De-
ı vamla) — Sendikalı üye sayısının 400 000 i aştığı 

iddiasındalar efendim. 
Sayın Celâl Tevfik Karasapan yurt dışına 

giden işçilerin -sıra işçileri olduğu, kalifiye iş
çiler olmadığı ve vasıf aranmayan işlerde çalış-

| 'tığını ifade etmek suretiyle hakikati bu konu
da daha iyi aksettirmiş, belirtmiş oldular. An-

i eak böyle olmasında ben bir mahzur görmüyo-
\ rum. Çünkü, hiç'bir iş öğrenmeden gelse bile, 
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bir arkadaşımızın belirttiği gibi, «ayın Kazım 
Dağlının belirttiği gibi, iş disiplini öğrenmiş ol
maları bile bu memleket içi yeter birşeydir. 
Sonra, Atatürk Devrimlerinin bir amacının, Ka
tili hayat görüşünü benimsemek kendi gelenek
lerinim Batılı anlayışla ahenkleştirmek oldu
ğunu düşünürsek vo şimdiye kadar Batılılaşma 
hareketlerinde, Batı ile temaslarda önayak olan
ların sadece dar bir aydın zümreye inhisar et
tiğini düşünürsek, şimdi bu Batı ülkelerine gön
derilen ve daha çok geniş halk kütlelerini tem
sil eden kimselerin Batılı anlamdaki iş hayatı 
ile, Batı ile temasa geçmesinin Atatürk Dev
rimlerinin köklerinin Kalka kadar inmesi bakı
mından büyük bir fayda sağlayacağına inanı
yorum. 

Sayın Kilini Onat arkadaşımız muhtelif so
rular sordu; işçi hakları konusunda Plânın ge
tirdiği yenilikler nelerdir, dedi. 

İzin verirlerse bu soruya uzun uzun cevap 
vermeyeyim; e Linki saymakla bitmez. Ve Yük
sek Heyetiniz de plânın öngördüğü işçi hakla
rına dair kanunları çıkarmakta, hükümler koy
maktadır; ümidederim ki bundan sonra geti
receğimiz tasarılar vesilesiyle de daha uzun bir 
süre bu haklar üzerinde çalışmalar yapacaktır. 

.'Î008 sayılı İş Kanununun hâlâ yürürlükte 
olmasını tenkidlerinde haklıdırlar. Ancak, Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, eski 
İş Kanununun artık lüzumsuz, fuzuli olan mad
delerini yürürlükten kaldırdığı için, ;>()08 sayı
lı İş Kanunu değiştirilmesinde geç kalınmış ol
masında büyük bir mahzur kalmamıştır. Kal
dı ki yeni İş Kanunu tasarısı Hakanlığımızda 
hazırlanmış ve Hükümete sunulmuştur. Yakın
da huzurunuza gelecektir, ümidediyorum. Bu 
arada yeni Deniz İş Kanunu da hazırlanmış ve 
Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Yurt dışına işçi gönderilmesi bakımından, Sa
yın Onat bâzı endişeleri ileri sürdüler. Bu endi
şelerinin bâzılarını daha önceki izahatımda ken
di görüş açımdan cevaplandırmış bulunuyorum. 
Gerek Sayın Onat gerek başka bâzı sayın sena
törler Devlet olarak, Hükümet olarak işçilerin 
döneceği günler için ne düşündüğümüzü, ne ha
zırladığımızı sordular. Vatandaşların müşterek 
gayretine dayanan demokratik düzen içindeki 
bir kalkınmada her şeyi sadece Devletten bekle
mek doğru bulunmaz. Bizim asıl yurt dışına 
giden işçilerden beklediklerimiz vardır. Öyle 

zannediyorum ki, orada gördükleri ile, Hazım 
Dağlı arkadaşımızın çok iyi ifade ettiği gibi, ora
da, edinecekleri değişik çalışma, disiplinli çalış
ma anlayışı ve yeni hayat anlayışı ve dünya 
görüşleriyle, bu memleketin kalkınmasına ve do
layısiyle memlekete yeni iş sahalarının açılması
na hız katacak vatandaşlar olarak, insanlar ola
rak' yurda döneceklerdir. 

Geçenlerde yurdumuzu ziyaret eden bir Al
man Bakam yurt dışına işçi göndermemizin bir 
büyük faydası olacağına dikkatimizi çekti. «Şim
diye kadar Alman sermayedarları dışarıda yatı
rım yapmak' istediği halde Türkiye'ye gitmekte 
tereddüt ediyordu. Şimdiye kadar Türkiye'de 
aranan nitelikte, işe sarılan, işe eli ve aklı yatan 
işçi bulacağını sanmıyordu. Fakat Almanya'ya 
Türk işçileri gelmeye başladı ve bütün yabancı 
işçilerden daha iyi, daha disiplinli çalıştıklarını 
gösterdiler. Bu işçileri Almanya'da tanıyan 
Alman iş verenler Türkiye'ye daha çok yatırım 
yapmayı düşünmektedirler. Bu işçiler Türkiye'
ye döndükçe, Almanya'dan Türkiye'ye sermaye 
akımı da artacaktır.» dedi. 

Saym. Onal :Mf> sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu tatbikatının bizleri tat
min edip etmediğini sordular. Bu kantin yürürlü
ğe-gireli 5,f> ay olmuştur. Bu zaman içerisinde 
sessiz sedasız 115 toplu iş sözleşmesi imza edilmiş
tir. Buna mukabil mahdut dört beş müessesede 
greve yol açan is ihtilâfı olmuştur. Gazeteler, da
ha çok doğru gitmiyeıı, aksak giden toplu iş söz
leşmelerinin durumunu aksettirir.. Buna karşı-
lık, dört - beş iş yerindeki ihtilâf dışında, toplu 
sözleşmelerin başariyle sonuçlandığını birçok kim
seler bilmektedir. 5,5 - fi aylık' grev dolayısiyle 
kaybedilen iş günü, yani, iş yellerinde grev ya
pılan gün sayısı ile bu greve katılan işçi sayısını 
çarpınca elde edilen rakam 30 binden ibarettir. 
Bunun fi aylık devrede çalışılan iş gününe nisbe-
ti yüz binde !(> dan ibaıcttir. Halbuki aynı dev
rede hastalık dolayısiyle kaybedilen iş günü sayı
sı bunun bin mislidir. Memleketimizde sık sık 
tatiller olduğu malûmdur. Bir günlük tatil dola-
vısiyle kaybedilen iş günü sayıları, fi ayda. yapı
lan grevler dolayısiyle kaybedilen iş günün 40 
mislidir. Dolayısiyle toplu iş sözleşmesi, grev ve 
lokavt hakkının memleketimizde lıie de endişeye 
mahal vermiyecek bir şekilde işlediği görülmekte
dir zannediyorum. 

BAŞKAN Sayın Bakan, bir dakika nıiisaa-
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(İC eder illisiniz?. Kf endim, Sayın Bakanın konuş
ma müddeti dolmuştur, devamını, sözlerini ikmal. 
etmek için bil" karar almamız lâzımdır. Sözlerini 
ikmal etmek üzere..." - {-Sorulara geçsin efendim 
sesleri)... Oyunuma sunuyorum... Kaimi edenler... 
Hhmiyeiilei'... Kabul edilmiştir. Yalnız kısa söy
leyin Sayın Bakan, buyurun. ..._... 

ÇALIŞMA BAKANİ BÜLENT BCEVİT 
(Devamla) — Herek Sayın Onat, ve diğer birçok 
sayın. senatörler, (jalışma Bakanlığı Teşkilâtının 
yetersiz olduğunu haklı olarak belirttiler. Bu mak
satla Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanununu tadil 
edici bir tasarı hazırlanmış ve mütalâaları alın
mak için Bakanlıklara sevk edilmiştir. Yakında 
huzurlarınıza getirilecektir.. 

Sayın Onat'da 5018 sayılı Sendikalar Kanu
nunun ne zaman değişeceğini sormuşlardı. Arz 
ettiğim izahatla bu soruyu da cevaplandırdığı
mı zannediyorum. 

Sayın İveşat Zaloğlu, yaptıkları konuşmada, 
yurt dışına »'iden işçilerin 14 binini Bakanlığın 
göndermiş olduğunu ileri sürerek bunun İş ve 
İşçi Jkılma Kurumunun ne kadar kötü çalıştığı
nın bir delili olacağını söylediler. 4.1 bin işçinin 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile gön
derilmiş olduğunu izah ellik. 'Bumıh dışında özel 
aracılar vasıtasiylc bir kısım işçi gönderilmiş
tir. Yetersiz imkânlarına rağmen İş ve İşçi Bul
ma Kurumu ayda dört - beş bin işçinin yurt dı
şına »itmeleri imkânını sağlamaktadır. 

Sayın Saim Sarıgöllü 'nün çok ilginç konuş
malarına, uzun ıızadıya cevap verebilmek' ister
dim. Fakat aynı istikamette Sayın Banguoğlu 
arkadaşımızın fikirleri ve sordukları sorular üze
rinde dururken, Sayın Sarıgöllü'nün görüşleri 
karşısında düşündüklerimi de geniş ölçüde be
lirtmiş olduğumu zannediyorum. Yalnız Sayın 
Sarıgöllü bir noktada daha ileri giderek, sınal-
leşmenin tehlikelerinden bahsettiler. 

Tarım işçiliğinin bâzı hasletlerinden bahse
derek âdeta bir özlemle, bahsederek smaileşme 
eylemi içinde Bu güzel vasıfların ortadan kalk
tığını zannederim, ima. ettileV. Her yenilik insana 
bâzı bağlandığı değerleri kaybettirir. Ama ye
nilikler de sıhhatli toplumlarda bâzı değerleri 
de beraber getirir ve bu yeniliklerle de bu sıh
hatli bir toplum kurmak mümkün olur. Herhal
de çağımızın teknolojik ilerlemesine ayak uydur
mamak, geçmişteki bâzı değerlerimizi muhafa
za etmek gibi bir iyi niyetle de ok;a Türkiye'nin 

8-2.1964 O : 3 
esenliği için, hattâ bağımsızlığı için seçilebile
cek bil' yol olmasa gerektir. Kaldı ki, biz tarım
da ne kadar ilerlersek ilerliyelim. sanayide geri 
kalmış memleketler tarımdaki sınai bakımından 
ilerlemiş memleketler kadar ileri gidemezler. 
'Dünyanın en çokjaııaileşm.iş memleketlerinden 

...W-ri"~oTaıı AnTerîka'da her hangi bir tarım ürünü
nün maliyeti, Türkiye'deki her hangi bir tanın 
ürününün maliyetinden çok daha düşüktür; 
Onun için biz sanayide geri kaldığımız ve tarımı 
kesimindeki iş gücü fazlasını sanayi kesimine 
çekemediğimiz takdirde Türkiye'de tarım alanın
da dahi yeteri kadar ilerlemiyeceğiz kanısında
yım. 

İşçi hakları konusunda attığımı/ adımlarla 
bizim Türkiye'de bir sınıf farklılaşması ve çatış
ması doğurduğumuz iddiasını ileri sürdü. Sayın 
Sarıgöllü. Fakat, daha önce de arz ettiğim gibi 
Yüksek Heyetin tasvipleriyle çıkarılan kanunlar, 
bence, aksine, sınıf ayrılıklarını ortadan kaldırıcı 
bir niteliktedir. O kadar ki, mesele bir ba^kat 
arkadaşımızın tenkidetfiği iktisadi Devlet Te
şekküllerinde idare ve kâr işçinin katılması1 

Türkiye'de sanayinin aşağı - yukarı yüzde kır
kını hattâ biraz dalha fazlasını teşkil eden Dev
let kesiminde işçinin zihninden ayrı hir sınıf 
olduğu şuurunu kaldıracak niteliktedir. 

Çünkü bir yandan da yarı işveren olmak
tadır... Yine 274 sayılı 'Kanun sendikalara ge
niş yatırım ve işletmecilik serbestiyi vermek 
suretiyle işçilere ve sendikacılara, bir yandan 
işçi gibi yaşarken, bir yandan da sermayedar 
olma imkânı 'veımıek suretiyle işçi ile serma
yedar arasında, işçi ile patron arasında kesiti 
bir sınır çizme'yi önleyici bir çığır açmıştır. 

Nitekim 'bulgun bir sendika İş>çi Sigortaları 
Kurumunun yaptırdığı oteli işlet meye aiçmaya 
hazırlanmaktadır. Oradaki iışıçilere isterseniz 
i>,çi gözü ile bakabileceksiniz, istersen:K O ote
lin patronları, sahipleri güzü ile hakaeaksıurz. 
Bunun sınıflar arasında açacağı uçurum nere
sinde? 'Bu gToi tedbirler, açılmakta, •a'-çılmı.̂  
olan uçurumları kesin olarak kapatmak, hattâ 
sınıflar arasında farkı silmek anlamına, (gele
cektir. Zannediyorum, 

Sayın Sakıp 'Önal haklı olarak sağlık si
gortası kurulması üzerinde durdular. Sayın 
Sağlık Bakanı ile hu konunun 2 Bakanlık ara
sında derhal, bir ortak anlayışla ele alınma
sı konusunda anlaşmış Ibülımuyoruz. 
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Sayın Hazım Dağlı Ibâzı işçil'ejrimke Alman

ya'da mukavelelerinde yazılı olandan başka ve 
dalha 'kötü işler' yaptırıldığını ileri sürdüler. 
tBımuii hiç değilse nazari olarak doğru olma
ması >gere.kiı\. Bize 'ki konuda müşıalhfhas bir
kaç misal Verirlerse, ;blinüirlcDfey}lkhir-¥e^^i; 
•ha ilyi tedbirler alınmasında yararlı ıolaca.ğmı 
talhmin ediyoruz. 'Bize 'bu konuda 'bir iki ta
ne misal verilmiştir: Bunun da talhkikatmm 
sonucunun ne olduğunu işiımidi pek iyi !biln%o* 
rum. Fakat (bu işçilerimizin yaptıkları: anlaş
malar burada 'bizler tarafından kontrol edil
mektedir. Orada da Almanya'daki ilgilileri
miz tarafından kontrol 'edilmektedir. Ancak 
bâzı işçilerimiz; öncelikle yurt dışına ıgidebil-
»meleırilni temin için mesleklerini saklamakta
dırlar. Meselâ bir sanat enstitüsü 'mezunu, bir 
tekniker, çabuk gidelbilımek için vasıfsız işıç.i 
olarak yazılmakta, Sonra oraya gidip yapa-
mıyaeağı bir işi yapmak durumunda kalmak
tadır. Kendisine ıgü'ç. gelen bir işin yükü al
tına -girip, ben ne işde yetiştim, ne işde çalılşı-
yorium, diye sızlanmaktadır. Yaihut, bütün 
ikazlara rağnien, İş ve İşici Bulma Kurumu 
aracılığı ile değil de, özel araıeılar yolu ile gi
den bâzı iş'çiler mıaalesef bu durumla karşılaş
maktadır. Fakat resmî yoldan, kanuni yol
dan giden işçilerin böyle bir durumla karşı
laştığını sanmıyorum. Sayın Hazım Dağlı ar-
kadaşMYiız lütfedip 'belirli misaller verirlerse* 
onlar üzerinde dikkatle dururuz. 

Mulhteli'f arkadaşlarım üzerinde durdular. 
Çalışma Bakanlığının hakikaten ihtilafça cevap 
verecek tarzda 'calılşacıak şekilde takviyesi ge
reklidir. Dalha 'önce de Ibelirttiım, pek yakın
da huzurunuza 'gelmesini temenni ettiğimiz Ça
lışma Bakanlığı Teşkilât Kanunu değişiklik ta
salısında bunu sağlıyacak hükümler yer almış 
bulunmaktadır. 

'Sayın Alâeddin Çetin, benini bâzı 'beyanla
rı m'da işiçilerin fail.)likaların kârlarına iştirak 
edebilecekleri yolundaki konuşmaalrımı ten
kiti ettiler. (Bence artık bu tenkidin muÜıata-
bı 'benim ııaiçiz şallısını değil, aynı zamıanda 
Yüksek Heyetiniz .olmalıdır. Çünkü Yüksek 
Heyetinizin kalbul etmiş bulunduğu bir kanun-* 
la 'bu •husus gerçek!.esmiştir. Daha doğrusu, 
tasarı, 'Senatonun yaptığı 'bâzı değişiklikler, 
IMillet Meclisinde görüşüldükten sonra kanırn-
I.a;şaea:kt.ır, Bu da. İktisadi Devlet Teşekkülle -

i'iııih yeniden teşkilâtlanması ile ilgili kanun
dur. Buna göre kamu kesiminde işçiler kârın 
yüzde 10 una ortak olabilecekleri .gibi, kendi 
gayretleri veya tavsiyeleriyle sağlanacak ve
rim artışından .hisse alabilecekler ve yönetim 
kurullarında temsil edilerek İdareye iştirak 
edebileceklerdir. 

Bu, esas itibariyle kârdan, verim artışın
dan İıisse olduğuna göre, Say m Çetinin arzu
suna da uygun istikamettedir, zannediyorum. 
Çünkü 'gayretleri nisbetin.de, gayretleri dere-. 
cesind'e 'bir menfaat saığlamiış (olacaklardır. Ye 
Devlet kapitalizminden çlok İlmik kapitalkımi-
ne gidilmelidir, dediler Sayın Çetin. Zanne
derim 'hazırladığımız kanunlar da o istikamet
tedir. iBiir kere Devlet .sektöründe (mutlak 
Devlet idaresi yerine, çalışanlarla (birlikte, ka
bili eaizs'e bir halk idaresini, 'halkın idareye iş
tirakini, çalışanların idareye iştirakini sağla
maktadır. Bunun da dışında sendikalara ya
tırım yapmak imkânı vermek suretiyle işiçilere, 
Toplu iş sözleşmesi, gre^v 've lokavt Kanunun
da bir yandan 'bâzı işletmelere Ihissedar 'olma
ları, 'hisseler satınalıp ortak 'olmaları, bir yan
dan işçiliklerini ve işçiliğin avantajlarını ıııııı-
ihafaza etmek imkânı sağlanmak suretiyle Tür
kiye'de şimdiye kadar sadece Devlet elinde 
ve 'belirli özel ışalhıslar elinde kütuplaşan ser
maye alanları arasındaki Iboşluğıı bir (halk ser
mayedarlığı alanı ile doldurmak yolu zanne
derim açılmış 'bulunmaktadır. 

İş ve işçi Bulma Kurumu daimî kontrol al
tında tutulmaktadır. Sık sık teftişler yapılmak
ta ve yolsuzluk tcsbit edilen yerde gereken ted
bir alınmaktadır. Kurumun, ilmî çalışmalarını 
daha yeterli bir halde yapabilmesi ve meslek eği
timine hız vermesi hususundaki temenniler ye
rindedir. Bu maksatla Bakanlık iki kanun tasa
rısı hazırlamıştır. Bunlardan birisi, meslek eği
timi, diğeri sanayide eğitimle ilgilidir. Bunlar 
dan biri iş ve işçi Bulma Kurumuna yılda 15 - 20 
milyon lira sağlıyacak bir kanun tasarısıdır. Bu
nu Bakanlıklar, Maliye Bakanlığı da dâhil ol
mak üzere, kabul etmiştir'. Böylelikle bu kanun 
geçince, sırf sanayide eğitim için, bugün haklı 
olarak Yüksek Heyetinizin maddi imkânlarını 
yetersiz bulduğu bu Kurum, yılda 15 - 20 mil
yon gibi yeni bir imkâna kavuşacaktır. 

Ayrıca belirli sayının üzerinde işçi çalıştıran 
müesseselerde işçi eğitim mükellefiyetinin sağ-
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lanması bakımından bir kanun tasarısını da bu
nunla birlikte hazırlamış bulunmaktayız. 

İşçilerimizin yurt dışında! kazandıkları para
larını döviz olarak yurda getirebilmeleri için 
bir çare bulunmamış olmasını, birçok sayın üye
ler tenkidetmişlerdir. Bu çare aranmadığından 
değil, çare bulmanın güçlüğündcndir. Bu çarele
ri bâzı sayın üyelerin tahminleri hilâfına Mali
ye Bakanlığına kabul ettirmek güç olmamıştır. 
Bilâkis çareleri Maliye Bakanlığı bulmuş, ama 
bâzı milletlerarası teşekküllere kabul ettirmek 
mümkün 'olmamıştır. Bizim teklif ettiğimiz ve 
bâzı arkadaşlarımızın da burada tekrar ettikleri 
ileri sürdükleri bâzı teklifler daha önce Hükü
metimiz tarafından da düşünülmüş fakat bunun 
devalüasyon anlamına geleceği gerekçesiyle bağ
lı bulunduğumuz milletlerarası malî teşekküller 
tarafından bunlar reddedilmiştir. Ancak şimdi 
kimsenin itiraz edemiyeceğini tahmin ettiğimiz 
bir formül bulunmuş, Maliye Bakanlığı tarafın
dan, buna uygun bir kanun tasarısı hazırlanmış
tır. Bu kanun tasarısı Meclise gelmiş, fakat bir
takım hususların değiştirilmesi için geri alınmış
tır. Kısa bir zaman sonra Meclise yeniden sunu
lacaktır. Bu kanun geldiği zaman, öyle zanne
diyorum ki, işçileıimiz tasarruflarını döviz ola
rak memlekete sokmak imkânını elde edecekler
dir. 

Senatonun sayın üyeleri o kadar etraflı ve 
geniş ölçüde sorular sordular ki ; kendi sorula
rını cevaplandırırken anlatmayı tasarladığım 
hususları da ifade etmiş bulunuyorum. Çalışma 
Bakanlığına gösterdiğiniz ilgi için ve beni ve de
ğerli mesai arkadaşlarımı çok mütehassis eden 
duygularınız için teşekkür eder, hepinizi saygı
larımla selâmlarım. (Alkışlar) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, sualimiz var... 

BAŞKAN — Peki sualinizi! sorun. Filvaki o 
da kifayete giriyor ama, sorun. Yalnız rica et
tiğim gibi mütalâa teatisi ile değil... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Zaten yazılıdır, okuyorum. 

1. Cenevre'de her yıl toplanmakta olan Mil
letlerarası Çalışına Teşkilâtının Genel Kurul top
lantısına bir ay müddetle bâzı belli kimseler git
mektedir. Ve Sayın Vekilin de malûmu olduğu 
üzere bu 10 binlerce liraya malolmaktadır. Fa
kat bu konferanslara devamlı olarak yüksek rüt
beli bir memurun gönderilmesinin sebebi nedir? 
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Ve âdeta bu, turistik bir gezi mahiyetine bürün
müş bulunuyor. Bugüne kadar birçok çalışma
lara katılmış bulunan bu delegelerin Bakanlığa 
sağladıkları faydalar nelerdir? 

2. İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâ
tının Sosyal Komisyonu toplantısına yine aynı 
zevat gitmektedir. Ancak Bakanlık teşkilâtı 
bünyesinde bu toplantılara iştirak edecek du
rumda başka kimse yok mu ve bunların gön
derilmesinde sosyal adalet esasına göre neden 
hareket edilmiyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sual çok uzun oİ-
du ama, cevap her halde kısa olacaktır. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Efendim, bu Cenev
re'deki yıllık Milletlerarası Çalışma Konferansı
nın turistik Mr gezi sayılmaması gerektiği yo
lunda sayın arkadaşımızın görüşleri çok yerin
dedir. Biz de öyle telâkki ettiğimiz içindir ki, 
gideceklerin tesbiti sosyal adalet esasına göre 
değil, geçen yıl şu gitmişti, bu yıl bu gitsin, şek
linde değil, bu mevzuu en iyi bilen, bu mevzuda 
en çok tecrübesi olan ve Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtının havasına alışmış kimselerin gitme
sinde fayda görmekteyiz. Kongrelere memur 
göndermekte de benim prensibim şudur: Konu
yu ve konferansta konuşulan dillerden birini çok 
iyi bilmek. Eğer bu şartlara riayet etmeseydim 
o zaman turistik maksatlarla oraya personel 
gönderdiğim iddia edilebilirdi. (Alkışlar) 

Yüksek ücretli memurların gönderilmesinden 
şikâyet etti sayın arkadaşımız. Bu da yine kon
feranslara memur göndermek hepimizin malûmu 
olan, memurların malî durumundaki güçlüğü 
bunun telâfi için düşünülen bir tedbir değil, 
onlardan bu konferansın maksadına göre istifa
de etmek için başvurulan bir yoldur. Kaldı ki, 
Milletlararası Çalışma Konferansında devletlerin 
ve özellikle Çalışma Bakanlıklarının en yüksek 
seviyede tesbit edilmesi gerekir. Birçok Hükü
metler buraya bir değil birkaç bakan gönderir
ler ve konferansın sonuna kadar tutanlar olur. 
Evvelki yıl ben hiç gidememiştim, Bakan olarak. 
Bakanlığın benden sonra gelen en yüksek memu
ru olan müsteşarın gitmesi şarttır. O gitmiştir. 
Geçen yıl ancak iki gün için gidebilecektim. Fa
kat üç günde hastalandım. Böylece ceman beş 
gün kaldım. Konferansa ancak iki gün iştirak 
edebilme imkânı bulabildim. Ben olmadığım za
man da yine benden sonra bakanlığı en yetkili 
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olarak temsil edecek zatın burada bulunması şart 
idi. Onun için müsteşar gitmiştir. Muhtemelen 
gelecek yıl da yine müsteşar bu heyete dâhil 
olacaktır ve olması lâzımdır. Kendisi yüksek tah
silini kısmen İsviçre'de ve kısmen de İtalya'da 
tamamlamış olup, Fransızca ve İtalyancayı çok 
iyi bilen değerli ve her bakımdan Bakanlığa fay
dalı bir arkadaşımızdır. Ayrıca geçen yıl kendi
siyle birlikte Çalışma (ienel Müdürü ve İşçi Si
gortalarından bir değerli arkadaşımız, daha ön
ceki yıl da Araştırma Kurulu Başkanı olan de
ğerli arkadaşımız gitmişti. Esas prensiplerimizi 
bu şekilde ifade ettikten sonra bu arada şunu da 
belirteyim ki, sırf görgü ve bilgi artırmak için 
yapılan seyahatlerde yabancı dil. bilgisinin şart 
sayılmaması için, daveti yapan devletlerden bil
hassa anlayış istemekteyiz. -Ve bu gibilerden ve 
bu bilgi ve görgü artırma imkânlarından muhte
lif arkadaşlarımız arasında âdil bir istifade im
kânı sağlamak çabasmdayız. Ancak görgü ve bil
gi artırmak için yapılan davetlere icabet edilir
ken dikkat etmekteyiz. İzin verirseniz, sorunun 
ancak genel prensipleri ilgilendiren kısmını ce
vaplandırmak niyetindeyim. Arkadaşlarım, arzu 
ederlerse teferruat ile ilgili ve «Kimler kaç defa 
gitmişlerdir?» sualine bil âhara 3̂ azı ile cevabımı 
kendilerine arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önal. 
SAKİP ÖNAL (Adana) — Efendim, Kas

tamonu'da Ballı dağda bir buçuk milyonluk bir 
suiistimalden bahsetmiştim. Yine bir milyon li
ralık bir zarar vardır. Yine kurumun İstanbul 
Belediyesinden alacağı borçta, 34nlış hesaplar 
neticesinde bir milyon liralık bir eksiklik var
dır. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Kısaca arz edeyim efendim. Mâ
ruzâtımı kısa zamana sığdırabilmek endişesi ile 
bu hususları atlamışım, özür dilerim. Hakikaten j 
bahis buyuru]an tahkikat konuları mevcuttur. 

İstanbul'da Samatya ve Paşabahçe hastanele
ri inşaatı ile ilgili bir yolsuzluk iddiası yapılmış 
ve derhal Bakanlığımızca bu meseleye el konul
muştur. Tahkikat ileri bir safhaya vardığı sıra
da çıkan Af Kanunu, bu tahkikat mevzuunu kap
samı içine.aldığı kanaatine teftiş heyetimizce va
rıldığı için, bu kanaat belirtilerek, konu Bakan
lığımızca savcılığa intikal ettirilmiş, fakat savcı-
lı'k Af Kanunu şümulüne girmediği kanaatine 
vararak bu konu ile ilgili dâvayı açmış bulun

maktadır, bu dava görülmektedir. Sonucunu bek
liyoruz. 

Ankara'da emanet voliyle yapılmakta olan ve 
24 milyon lira kadar tutan, - zannederim 1958 
den bu yana devam etmektedir - bâzı inşaatta 
büyük ölçüde yolsuzluk yapıldığı iddiası ortaya 
atılmış, bunun üzerine derhal geniş bir heyet 
tarafından teftiş başlamış ve hakikaten bâzı açık
lar olduğu yolunda bir kanaate varılmıştır. Tef
tiş Heyetinin bu kanaate varması üzerinedir ki, 
ön plânda sorumlu olması muhtemel kimseler ki, 
şimdiden kimseyi itham etmeye hakkımız yok
tur, fakat bu ihtimal varit görülen kimselere iş
ten el. çektirilmiştir. Ballı dağdaki Sanatoryum 
inşaatında da hakkedilmemiş bir para ödenme
si şeklinde bir yolsuzluk tes-bit edilmiş ve derhal 
sorumlularına işten el çektiril mistir, mahkemeye 
verilmişlerdir. Bakanlığın îşçi Sigortaları Ku
rumu ile ilgili ve bunun dışında bir iki ufak tah
kikat mevzuu vardır. Bunların, özellikle büyük 
önem taşıyan muhtelif emanet işleriyle ilgili tah
kikatın birkaç haftaya kadar sonuçlanacağını 
umuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bat ur. 
SUPHİ BATTIR (Sinop) — Efendim, kredi 

vermek suretiyle işçilerin iş yerlerine daha ya
kın mmtakalarda lojmanlar için, işçilerin iskâ
nı için bir fon var mı? Böyle bir fon düşünül
mekte inidir? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Mesken kredisi, konut kredisi yo
lu ile ancak biz... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Hayır, sanayici
lere kredi vermek suretiyle, vadeli kredi vermek 
suretiyle... 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — İşçi sigortaları Kurumu sanayici
lere ancak sanayi kredisi, işletme 'kredisi olarak 
kredi vermektedir. Mesken için sadece işçilere 
kredi verilmektedir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) —- Yani düşünül
memektedir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Birin
ci sorum: Bu yıla kadar Avrupa'ya gitmiş olan 
işçilerimizden kaçı yurda dönmüştür? Bunların, 
durumlarına göre, her hangi bir yere yerleştiril
meleri yapılmış mıdır? Ve bunlara fazla ücret 
verilmesi düşünülmekte midir? Çünkü gittikleri 
veri erde bir şevler öğrenmişlerdir. 
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İkincisi, Avrupa'ya giden işçilerimiz vilâyet

ler yüzdesi itibariyle hangi bölgelerden daha faz
la gitmişlerdir? Ve nekadardır? 

Üçüncü sorum, işçiler için yapılmış olan mes
kenler, bilhassa büyük şehirlerdekilerden büyük 
bir kısmının işçilerin elinden çıktığı söylenmek
tedir. Bu söylenti doğru mudur, değil midir? 
Hali hazırda işçilerimiz için yapılan bu mes
kenlerden Ankara, İstanbul vilâyetlerinde olan
larından bâzılarının elinden alınmış, başkalarına 
verilmiş olanlar var mıdır, yok mudur? Bunlar 
hakkında bir tedbir var mıdır? Bu hususta ba
kanlık olarak ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

Duyduğumuza göre 40 bin liraya malolan bu 
meskenlerin borcunu işçiler ödıyemedikleri için 
başka yerlere devredilmekte midirler? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT (An
kara) — Efendim bunlara hemen cevap vere
bilecek durumda değilim. Sayın Mehmet Ali 
D'smir lütfedip yazılı olarak verirlerse kendi
lerine gereken cevabı arz ederim. 

BAŞKAN —• Efendim son söz senatörün ol-
nvası itibariyle Sayın Inceoğlu'nun. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, ben işaret etmiş ve son söz rica etmiş
tim. 

BAŞKAN — Sıra înceoğlu'nun, Sayın Tarlan 
söz sıranızda size söz verebilirdim, fakat o sı
rada içerde yoktunuz... 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Ama Sa
yın Başkanım içeri geldiğimde işaret etmiş 
ve son söz için not ettirmiştim. 

BAŞKAN — Her isteyene son söz veremeyiz 
ki Sıtfada olana verilir. (Gülüşmeler.) Sayın 
înceoğlu, 

MUSTAFA ÎNCEOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Sayın Baka
nımıza vukufla vermiş olduğu izahattan do-
ljayı teşekkürlerimi arz ederim. 

Esnaflarımızın ve tarım işçilerimizin sos
yal güvenlikten mahrum olmuş olduklarından 
Sosyal Sigorta Kanunundan istifade ettirilme
lerini tem-snni etmekteyiz. Onların da Sosyal 
Sigorta Kanunundan istifade edeceklerini 
vahdettiler memnun oldum teşekkür ederim. 
Ancak şunu arz 'ötmek isterim ki, memleketi
mizde gizli işsizlik mevcuttur. Bu da köylüle
rimizin heder olan zamanlarıdır. Boş geçen 
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saatleri 50 şer kuruştan hesabetmişler; bunun 
yekûnunun bugünkü bütçemizden daha fazla 
olduğu görülmüştür. Bunun için, memleketimiz
deki, gizli işsizliğe, bir çare bulunması lâzım-
gelmektedir. Çarelerden birisi; - bendenizin dü
şündüğü - bâzı alanlurda makinalardan sarfı-
nazarla bu işçilerimize iş bulunması lâzımdır. 
Ve köylerimizde ev ev el sanayiine önem ver
mek ve bu suretle onların emeklerinden istifa
de etmek lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi ücretlerinin 
tesbitinde ileri memleketlerin tatbik ettikleri 
modern usullerin kullanılması lâzımıgeldiğin-e 
ve bu meyunda işçiyi teşvik etmek, randımanı 
artırmak için işçilerin verimi yükseltttikleri 
nisbette, bir prim almaları es'ası kabul edil
melidir. Hattâ, İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
tekrar teşkiltâlanmalı, bu teşkilâtın idaresine 
ve kararlarına işçilerin de iştirak edecekleri 
tarzda bir yönetim kurulu kurulması lâzım
dır. Asgari ücret tarifesinin her işçi koluna 
ve her yerde tatbikine çalışılmalıdır, demiştim. 
Sayın Bakanımız bu hususların temin edilece
ğini vait buyurdular, teşekkür ederim. İşçile
rin eş ve çocuklarının da parasız tedavi edil
meleri ve münferit mesken kredibri verilme
leri de temennilerimiz meyamnda idi. İktisadi 
Devlet Teşekkülerinde çalıştırılan işçilerimiz, 
halen tatbik edilmekte olan değerlendirme üc
ret sistemi işçiler arasında haksızlık ve hoşnut
suzluk yaratmaktadır. Eskiden olduğu gibi hem 
kıdeme, hem de ehliyete önem vermek suretiyle, 
zaman zaman terfi ettirmek ve her terfide 
yeni unvan vermek suretiyle onların psikolo
jik bakımdan mutlaka tatbik edilmeleri lâzım
geldiği kanaatindeyim. 

İşçi Sigortaları Kurumunun işçilere taahhü-
clettiği vecibeleri, maksadına uygun, istik
balde olsun, yerine getirebilmek için, bu Ku
rumun, kuruluş maksadına uygun bir şekilde 
çalışması lâzımgelirken, bu müessesenin va
zifesini frakkiyle ifa ettiğini söylemeye maa
lesef imkân göremiyoruz. Ne teşkilâtı ve ne de 
elemanları bugünkü modern sanayiin çok çe
şitli kollarında çalışan işçilerin menfaatlerini 
sağlıyacak, hasılı, sosyal güvenliği temin ede
cek vaziyet ve karakterde değildir. Bunlara 
da önem verilmesini, hassaten rica eder 
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1964 yılı bütçesinin millet ve memleket için 

hayırlı ve uğurlu olmasını candan temenni ede
rini. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN - - (."alışma. Bakanlığı bütçesinin tü
mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bölümle
re geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... l'îtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

B. Lira 

1.1.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edeınler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 8 ()7:î 46.1 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenleıi'... Kabul, edilmiştir. 

14.000 Yönetim giderleri 9(>4 770 
BAŞKAN - - Kabul edenden-... 
Etmiyenleır... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4(5 (KM) 
BAŞKAN — Kabul edende»-... 
Etımyetnleır... Kabul edilmâgtür. 

45.000 Kurum giderleri 2.49.500 
BAŞKAN — Kabul üdenl'etr... 
Ktmiyeınler... Kabul edilmiştir. 

Hi.000 (Jeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edemleır... 
Et illiyettiler... Kabul edilmiştir. 

0 000 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira. 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi

derleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edeader... 
Etmiye<n.le,ı\.. Kabul edilmiştir. 

24.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımla
rı ve onarımları 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'or... 
Etmiye'nlei'... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

44.000 Malî transferler 1 022 827 
BAŞKAN — Kabul ede-nicr... 
Etmiyeinler... Kabul edilmiştir. 

45.000 Sosyal transferler 4 015 500 
BAŞKAN — Kabul eden ler... 
kltmiyenlor... Kabul edilmiştir. 

4o'.00() Borç ödemeleri 2 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu suretle (Jalışma Bakanlığı 
bütçesi Yüksek Senatoca kabul, edilmiş bulunmak
tadır. Yeni bütçenin, Çalışma Bakanlığına ve 
memlekete hayırlı olmasını temenni eder, Sayın 
Bakanı ve mesai arkadaşlarını gösterdikleri gay
ret dolayısiyle tebrik ederim. (Alkışlar) 

Sanayi Bakanlığı bütçesinin müzakeresine ban
lamak üzere yarım saat ara veriyorum. 

Saat 24 de başlanacaktır. 

Kapanma saati : 23,30 
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D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati : 24,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbsan Hamid Tigrel 
KÂTİPLER : Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Sakıp Önal ( (Adana) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — OÖRÜŞ^ 

1. — 1964 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/587), 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

V) SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı ile, Petrol Da
iresi Başkanlığının 1964 yılı bütçesinin müzake
resine başlıyoruz. Bu iki bütçenin birlikte müza
keresini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şim
di söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Şevket Akyürek, 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sabahattin 

Orhon. 
Millî Birlik Grupu adına Selâhattin Özgür, 
C. H. Partisi Grupu adına Fehmi Alpaslan, 
O. K. M. Partisi topluluğu adına Enver Kök 

söz istemişlerdir. 
Şahısları adına : İskender Cenap lige, Nevzat 

Sengel, Hilmi Onat, Rasim Giray, Hüseyin Otan, 
Mustafa Dinekli, Mehmet Ali Demir, Veysi Yar
dımcı, Sadi Koçaş, Nihat Pasinli, Cahit Okurer, 
Mehmet Hazer, Ahmet Naci Arı. Yalnız söz isti-
yenierden Sengel söz sırasını müracaat ederek 
Ahmet Naci Arı'ya bırakmıştır. 

Yalnız arkadaşlara söz vermeden evvel bir hu
susu arz edeceğim. Hatipler kürsüde beyanda bu
lunurlarken Bakandan sual soruyorlar. Bakan ce
vap verdiği zaman da sual soran arkadaşımızın 
burada bulunmadığı görülmektedir. Binaenaleyh, 
gecen sene bu gibi vaziyetlerde Bakanın cevap 
vermek mecburiyetinde olmadığı neticesine varıl
mıştır, dikkatlerinize arz ederim. Binaenaleyh, 
sual soran ve konuşan arkadaşların neticeyi bek
lemeleri mecburiyeti mâneviyesindedirler. Dik
katlerinize arz ederim. («Bravo» sesleri) 

[*EN ÎŞLER 

Cahit Okurer'den sonra Alâeddin Çetin'in is
mi vardı; ismini okumayı okurken unuttum, af
federler. 

Söz Adalet Partisi adına Şevket Akyürek'in. 
A. P. GRUPU ADİNA ŞEVKET AKYÜ

REK (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler huzurunuza getirilmiş bulunan Sa
nayi Vekâleti 1964 bütçesi hakkında Adalet 
Partisinin görüşlerini arza çalışacağım. 

Sanayileşmiş bir dünya kalkınması içinde 
Türkiye'mizin durumunu tetkik etmek başta 
gelen vazifemiz olmalıdır. 

Sanayi, milletlerin hızla yükselmelerinin tek 
yolu ve çaresidir. 

Bu durum karşısında, bu meselenin bir ba
kanlık görüş ve çalışması içinde mütalâa etmek, 
yerinde değildir. Bunun, uzun vadeli bir Hü
kümet politikası, olarak, tesbit edilmesi lâzım
dır. Dağınık tedbirlerin alınması, bir fayda 
vermiyeceği gibi, ileride büyük zararları tev-
lidedebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi, bilhassa 
sanayii alanında da imzalanmış bulunan, Or
tak Pazar sanayii seviyesini göz önünde bulun
durarak şimdiden tedbirli hareket etmesi ge
rekmektedir. Ortak Pazar Andlaşmasma imza 
koyan devletlerin sanayii dallarına, tanıdıkla
rı vergi sistemleri, kredi hacim ve faiz nisbet-
leri ile bu sanayi kollarını teşvik eden hüküm
lerin tetkiki ve o yoldaki adımların ilgili ba
kanlıklar ile birlikte koordine bir çalışmaya 
geçilmesi ve cari plân tatbikatlarında, bu hu
susların göz. önünde tutulmasını zaruri gör
mekteyiz. 

Sanayii dalı, millî ekonominin temeli oldu
ğuna göre, bu daim, gümrük rejimleri, kota 
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tanzim işlemleri ile alâkası aşikârdır. Dahili 
sanayii, verimli ve kaliteli hale getirmenin ted
birleri şiddetle ve vakit geçirilmeden alınma
lıdır. % 

Bu itibarla da, teşekküllerdeki görüşlemizin 
dikkate alınmasını faydalı mütalâa etmekte
yiz. 

Elektrik mevzuu : 
Dünyanın elektronik sistemiyle çalıştığı 

ve eiva lâmbaları ile aydınlatıldığı bugün, biz 
hâlâ birçok kasaba ve köylerimizde ne elektrik 
enerjisine ve ne de icat edildiği günkü düşük 
frekanslı aydınlatıcı lâmbalara sahip değiliz. 

Parlâmentoya geldiğimiz günden beri, bu 
hususta yaptığımız tcnkicl ve temenniler de ma
alesef hiç kale alınmamıştır. 

Hattâ, mevcut elektrik istihsal eden tesis
lerin de, tam kapasite ile çalışarak memleket 
ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tesislerin, 
kurulmasında veya kurulmuş olanların, çalış
malarını engelliyecek gayretler sarfedildiği de 
müşahade edilmektedir. 

Elektrik istihlâkinin az olduğu saatlerde bil
hassa gece 22-6 arasında akıp ziyan olan elek
trik akımını kıymetlendirmek ve ucuz tarife 
tatbik için ayarlı elektrik saatlerinin, Makina 
Kimya Kurumu, mevcut tesislerden de istifa
de ederek imâlini kabul ettiği ve tanınmış bir 
firma ile de lisans anlaşması yapmış olduğu 
halde, hâlâ imalâta alınması için gerekli tali
mat verilmemiştir. 

Yüksek voltajdaki ana hatlardan, civarın
daki köy ve kasabalara da elektrik ve elektrik 
enerjisi verebilmek maksadiyle, izmir'de Dev
letin ve ecnebi sermayenin iştirakiyle bir 
Transformotör Fabrikası kurulmuştur. Fab
rika işletme ihtiyaçlarını malzemeyi sipariş 
ediyor, ve malzeme gümrüğe geliyor;, bilinmi-
yen sebeplerden dolayı malzeme gümrükte bek
letiliyor ve nihayet transformotör fabrikası da 
bir aydan (beri faaliyetini durdurmak mecburi
yetinde kalıyor. 

Bu haller bize, devletçilik zihniyeti ile bir 
fabrikanın faaliyetini, diğer taraftan da ecne
bi sermayeye verilen kıymet derecesini göster
mektedir. 

Petrol sanayii : 
Ekonomik ve sanayi kalkınmamızda büyük 

rolü olan petrol endüstrisinin devamlı olarak 
değişik karar ve faaliyetleri artık programlı 
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bir şekilde yürütülmeli ve standart ölçülere 
göre ayarlanmalıdır. 1963 bütçesi müzakerele
rinde de arz ettiğimiz gibi yarımca, Mersin ve 
Batman rafinelerinden 70 bin ton ilpeci gazı 
yani bütan gazını elde etmek mümkündür. 

Halen petrol ortaklığı ile yaplan mukavele
lerin aksaklığı yüzünden ve dünya piyasasın
da ıbu gazın tonu 200 liradan satıldığı halde, 
bizde 700 liradan tüccarlara 3 bin liradan da 
müstehlike satılmaktadır. Bu gaz standart kâr 
nisbetlerine göre satılacak ve ayarlanacak olur
sa, 70 bin ton likit gazının hepsinin satılması 
mümkün olacak ve bu suretle de odun ve kö
mür israfımız da azalacaktır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında derpiş edil
diği gibi, kömüre nispetle daha ucuz satılma
sı hesaplanan Fuel Oil ile çalışmak üzere fab
rikaların büyük bir kısmı kömürle işliyen te
sislerini Fuel Oil ile çalışacak şekilde tebdil 
etmişler ve 4311' kısmı da etmekte iken fuel oile 
gelen ani zamlar yüzünden işletmeler -tekrar 
kömüre dönmüş ve fuel oil için kurdukları te
sisleri de muattal bir halde bırakmışlardır. 

Endüstride büyük rolü olan fuel oil'in fiyat 
artırma ve eksiltmelerinde kömür sanayimiz ile 
paralel edilmesini, hem petrol sanayimiz ve hem 
de kömür işletmelerimiz için faydalı mütalâa 
etmekteyiz. 

.Petrol müştaklarını kıymetlendirmek mak
sadiyle, kurulmasına karar verilen Petrol Kim
ya sanayiine derhal başlanmasını ve muayyen 
fikirlerin tesiri altında kalarak aynı tesise 
amonyak tesislerinin de ithali ile beraber mü
talâa edilmesi hususunu şiddetle tenkid etmek
teyiz. 

$eker sanayii : 
Peryotik bir tempo ile işletme rantablitesi-

ni dikkat ve titizlikle yürütmeye çalışan bu 
müessese, 1962 ve 1963 bütçe müzakereleriııde-
ki tenkid ve temennilerimizi de nazara alarak 
tali madde olarak husule gelen 120 ton melas
tan 10 bin ton melası hayvan yemi olarak kul
lanılmasında âzami gayreti sarf etmişlerdir. 

İspirto istihsali için senede 75 bin tondan 
fazla melas kullanılmaktadır. Tekel Vekâleti ile 
koordine tesis edilerek bir program çerçevesi 
içerisinde melasın hayvan yemi olarak kullanıl-. 
masında revaç arttıkça, melasın tamamen hay-. 
van yemine tahsisini ve. Tekelin de ispirto, ih-. 
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tiyacı için meyva çürükleri ve kabuklarından 
faydalanmak üzere, ispirto istihsali cihetine git
mesi hususunda işbirliği yapılmasını Sayın 
Sanayi Vekilinden rica etmekteyiz. 

Maden tetkik : 
Volkanik Türkiye'mizde henüz keşfedilemi-

yen daha birçok maden ve sanayi toprakları 
bulunduğu muhakkaktır. Ancak senenin muay
yen aylarında arama ve arazi üzerinde tetkik
lerin yapılması mümkün olacağı cihetle, İver 
halde kadroların takviye edilmesi zarureti var
dır. Zira, 3 sene evvel bulunduğunu öğrendi
ğimiz bir madeni bu sene yine yeni bulunmuş 
gibi ortaya çıkartmak suretiyle bu müessese
nin ya sürmenaj olduğunu veyahntta perso
nel sıkıntısı içinde bulunduğunu göstermekte
dir. Bu hususta tipik bir misal vermekle ikti
fa edeceğiz. 1968 bütçe müzakerelerinde Sayın 
Oelikbaş iki sene evvel fosforit bulunduğunu 
beyan etmişlerdi. Bu senede Tarım Vekili fos-
foritin memleketimizde henüz bulunduğunu ve 
artık bu sene gübre işininde yerli fosforitten 
karşılanacağını beyan ettiler. 

Kendi yaptığımız tetkiklerden de fosforitin 
daha 3 sene evvel şark bölgemizde tesbit edil
diğini öğrenmiş olduk. Hal böyle olunca, ma
den tetkik müesseselerinin madenden evvel ken
di bünyesinin tetkik edilmesine lüzum hâsıl ol
duğu kanaati bizce kuvvetlenmiştir. 

Etibank : 
Yeraltı kıymetlerini meydana çıkaran Eti-

bankın evvel emirde bugünkü teknik kadrosu
nu Umum Müdürlük binasında vazifelendire
ceği yerde, işletmelerinde vazife vererek kıy
metlendirdiği takdirde, daha müspet nelice 
vereceği ümidindeyiz. Zaman tasarrufu bakı
mından yalnız bakır cevheri ve istihsali hak
kın d a m üt a lal arı mı zı a ç ık 11 ya ca ğı z. 

ıStratejlk bir kıymet olan bakır hususunda 
Beş Y'ıllık Kalkınma Plânında yaptığımız tek
lifler ekseriyetle kabul edildiği halde, maale
sef o günkü icraat ile bugünkü icraat arasın
da en ufak bir değişiklik kaydedilmemiştir. 

Büstir bakır 'elektrolize edildikten sonra 
harice satılmasının ve icabediyorsa M'akina -
Kimya Kurumu 3 bin ton kapasiteli elektrolize 
tesislerini lüzumu kadar tevsi etmelerini tek
lif etmiştik, kabul edildi. Fakat tatbika geçil
medi. Bu sebepten de senede harice sattığımız 
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12 bin ton blister bakırdan fason ücreti dola-
yısiyle, asgari 50 dolardan 6O0 bin dolar za
rar etmekteyiz. Aynı zamanda, bakırın 'içeri
sindeki altın ve gümüş miktarının tâyininde 
de yine bir miktar zararımız mevcuttur. Bun
lardan daha mühim; her ton bakırda 'as
gari 360 gr. sercn.iyum. ve 120 gr. da kobalt 
'elektrolize yapan ecnebi firmaya terk edil
mekte ve bunun hesabı da sorulmamaktadır. 

Bu kıymetli iki madende kaybımız ise, 12 
bin ton bakırda asgari 3 milyon liranın üze^ 
rindedir. Memleket dâhilinde mutfak eşyası 
•içıin işlenen 4 bin ton civarındaki blister bakı
rının içerisindeki kıymetler de aynı şekilde zi
yan olmaktadır. 

Bakır istihsalinde ve pritin yanmasında 
husule gelen cürufları etrafa döküp ziyan 
edilmiyerek kıymetlendirilmesin i temenni et
miştik. SİKA Umum Müdürlüğü senelerden 
beri çöplüğe, denize ve etrafa döktüğü senede 
8 bin ton cürufu çimento fabrikalarına tonu 
.10 liradan satmak suretiyle hem pislikten kur
tulmuş ve hem de 80 bin lira gelir sağlamıştır. 

SKA Umum Müdürlüğü kendi cephesin
den vazifesini yapmıştır. Fakat, Etibank ve 
(Maden Tetkik vazifelerini yapmamışlardır. 
Oünkü pritten husule gelen bu cürufun çimen
to içerisine karışmak suretiyle bir daha kıy-
metlendirilmesine imkân kalmamıştır. Halbu
ki 8 bin ton cüruf işlendiği zaman içerisindeki 
madenler ayrılacak ve 80 bin lira yerine 2 mil
yon Liranın üzerinde bir kıymet sağlanacaktır. 

Şayet Etibank bu cürufu bugün işliyemiye-
cek durumda ise, çimento fabrikalarına satışı 
durdurmalı ve ilerde işlemek üzere bir sahaya 
depo ettirmelidir. 

Büyük döviz1 kaynağımız olan bakır sana
yiine önem verilmesi ve istihsal kapasitesinin 
artması için teknik personelin işletmelerde tak
viye edilmesini temenni etmekteyiz. 

Sümerbank : 
İlk kurulan Devlet teşekküllerinden biri 

olan Sümerbank zamanın icaplarına güre, de
ğişik mevzularda tesisler kurmuştur. Günden 
güne sanayileşen memleketimizde özel sektör
lerde gelişmiş ve Sümerbankmj eski ve demo
de olmuş makinalarımn imalâtı, modern ma-
kinalarm imalâtı karşısında satılmaz hale gel
miş ve kâr nisbeti de her sene düşmeye başla
mıştır. 
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Bu durum muvaeehesind'e, Sümerbank ge

niş bpancardaki faaliyetlerini konzentir-e et
meli ve aşağıda arz edeceğimiz hususların etü
dünü yapmalıdır. 

1. 'Faaliyetlerinin büyük kısmını teşkil 
eden tekstil sanayiinin mumul ve nim mamul 
pamukluya çevirmeslnıi ve pamuk ihracatımızı 
daha ziyatde işlenmiş olarak kıymetlendirilmesi1 

cihetine gidilmesini faydalı mütalâa etmekteyiz. 
2. Zarar etmekte olan Ankara Çimento ile 

Sivas'taki Çimento Fabrikalarını Çimento Sana
yiine, Filyos'taki Ateş Tuğlası Fabrikasını Ka
rabük Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarına dev
retmesi daha rantabl olacaktır. Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikaları, Gemlik Suni ipek ve Kü
tahya Kiremit Fabrikaları özel sektörlere devre
dilmeli veya müstakil teşekkül haline getirilme
lidir. 

3. Yeniden kurulması derpiş edilen tesisle
rin yabancı sermaye ve özel sektörlerle müşte
reken yapmalarım faydalı mütalaa etmekteyiz. 

Demir - Çelik Sanayii : 
Bu sanayiimiz gerek Devlet tarafından ve 

ve gerekse ecnebi sermaye ve özel sektörler ta
rafından inkişaf etme yolundadır. Biz bu mev
zuda yalnız Karabük İşletmelerindeki iki husu
sun aydınlatılmasında zaruret görmekteyiz. 

1. Kapasitenin artması için fabrikaya üçün
cü bir yüksek fırın ilâve edilmiştir. Üçüncü fı
rın için santraldeki kazanlara lüzumlu besleme 
suyunu temin gayesi ile «Foint -1» (ilk çamur 
temizleme) tesisi 2 milyon lira sarfı ile yapılmış 
ve bu tesis yapıldığı günden beıi işletilmediği 
için fabrika su kifayetsizliği yüzünden tam ka
pasite ile çalışamadığı orada çalışanlar tarafın
dan iddia edilmekte ve bu tesisin çamur içine 
terkedilmiş olduğu belirtilmektedir. Açıklanma
sını talebetmekteyiz. 

2. İşletme personeli için fabrika tarafından 
yaptırılmış lojmanların, işletme ile hiçbir alâ
kası olmıyan ve fabrikanın memur kadrosunda 
da bir münasebeti bulunmıyan kaymakam ve er
kânı ile hâkimlere, savcılara ve öğretmenlere 
tahsis edildiği hakikat mıdır? Hakikat ise, fab
rikanın işletilmesinde meşakkat çeken ve fera
gat gösteren personelin bir kısmının kiralık ev
lerde 'oturmasını ve personel üzerindeki reaksi
yonları ve psikolojik durumları Umum Müdür
lükçe nazara alınmış mıdır? 
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Makina - Kimya Kurumu : 
Türkiye'nin en büyük entegre tesisi olan Ma

kina - Kimya Kurumundan aşağıdaki arz ede
ceğimiz hususlara önem vermelerini faydalı gör
mekteyiz. 

Mevcut 3 bin ton kapasiteli bakır elekrolize 
tesislerini tevsi etmeyi ve Etibankla irtibat te
sis ederek memleket dâhilinde ve haricinde yal
nız elektrolize edilmiş bakır satılmasını memle
ket ekonomisi için en önemli görmekteyiz. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında etüt ve kon-
strüksiyon tesisleri için 8 milyon lira ayrıldı
ğı ve aradan iki sene geçtiği halde, hâlâ başlanma
ması bizde etütlere kıymet verilmediği zehabını 
uyandırmaktadır. Bununla beraber memleket 
sanayii için çok lüzumlu olan takım çeliği mev
zuunda en seri şekilde halledilmesini rica etmek
teyiz. 

Çimento ve Kâğıt Sanayiimiz : 
Bu iki sanayi hakkında gerek Beş Yıllık Kal

kınma Plânının müzakerelerinde gerekse 1963 
bütçe müzakerelerinde, ısrarla graf kâğıdı fab
rikasının kurulması teklif ve temennimiz, ran
tabl olmıyacağı mülâhazası ile reddedilmiştir. 
Keza her şeye rağmen 400 bin ton kapasiteli 

çimento fabrikasının kurulmasına ısrar eder
ken, Yüksek Plânlama Teşkilâtı mevcut tesisler 
ile istihsal edeceği çimentodan 214 bin ton ihraç 
edeceklerini 1963 programına almışlardı. 

Çimento Sanayii programa nazaran % 16 dan 
fazla bir istihsal yaptıkları halde, 110 bin ton 
çimento ithal etmek zaruretinde kalındı, şayet 
istihsalde % 16 artış olmasaydı, 214 bin ton ih
raç yerine 300 bin ton ithalât yapmak mecburi
yetimde kalınacaktı. Müspet delillerle İsrarla 
üzerinde durduğumuz gerek kraft kâğıdı fabri
kasının kurulması gerekse çimento fabrikaları
nın artırılması hususlarındaki görüşlerimizin 
doğruluğu, 1964 senesi bütçesinde her iki tekli
fimizin de kabul edilmiş olması ile teyidedilmiş 
oldu. 

Her iki sanayide de bir sene geç de olsa gö
rüş ve temennilerimize itibar edildiği için mem
nuniyetimizi belirtmek isteriz. 

Azot Sanayii : 
Memleketin azotlu gübre ihtiyacını karşıla

mak üzere kurulan bu fabrika her sene mali
yetlerini biraz daha indirmeye muvaffak olmuş
tur. 
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Beş Yıllık Kalkınma Plânında halen 130 bin 

ton kapasiteli fabrikanın ya tevsi ile 570 bin 
ton kapasiteye çıkarılması veyahut da petro 
kimya kompleksleri içinde Azot Sanayiini de 
mütalâaa ederek 440 bin ton kapasiteli bir fab
rika kurulması derpiş edilmiştir. 

Bu mevzu halen Yüksek Plânlama Teşkilâ
tında karara bağlanmak üzere müzakere edil
mektedir. Kanaatimizce, bu mevzuda yalnız 
Kütahya'daki fabrikanın tevsii hususunda mü
zakere ve mukayese yapılmalıdır. Çünkü Kü
tahya'daki fabrika kurulurken kapasitesinin üç 

misli artacağı nazara alınarak temel, kanalizas
yon ve diğer müşterek tesisleri de beraber ya
pılmıştır. Aynı zamanda 200 milyon ton rezer
vi olan linyit kömürünün de külünün % 40 ve 
kalorisinin de 2800 oluşu dolayısiyle, başka bir 
maksatla kullanılmasına imkân görülememekte
dir. Bu kömür rezervi ise fabrikanın 300 sene
lik kömür ihtiyacını da garanti etmektedir. Di
ğer iptidai maddelerini de civarında bulduğu 
ocaklardan temin edecekleri cihetle, 440 bin ton
luk tevsiden sonra, fabrika kârla çalışabilecek
tir. 

Diğer taraftan henüz petrol ihtiyacımız mem
leket dâhilinden temim edilmez iken, petro kim
ya komplekxleri arasında bu sanayii mütalâa et
mek sebepsiz yere büyük rizikolara girmek de
mektir. Yüsek Plânlama programına göre, 1964 
senesinde memleketin 400 bin ton kadar da sü-
perfosfat gübresine ihtiyacı vardır. Mevcut fos
fat gübresi fabrikalarımızın kapasitesi bu mik
tar gübrenin ancak yarısını hazırlamaya müsait
tir. Bu miktar gübre için de yine 200 bin ton 
fosforite ihtiyaç vardır. 

Sayın Tarım Vekilinin beyanlarına göre, 
bu seneki 400 bin ton süperfosfat gübresi tama
men yerli fosferitten karşılanacakmış? Bu beya
nın ne derece sıhhatli olduğunu Sayın Sanayi 
Vekilinden işitmek isteriz. 

Kömür İşletmeleri : 
Maalesef iki seneden beri bu işletme vatan

daşı istismar eden bir müessese haline getirilmiş
tir. 

îki sene evvel kömürde normal rutubet % 3 
iken fazla gelen kısım için fark tartıdan tenzil 
edilirdi. 22 Ağustos 1962 tarihinde Vekâletten 
çıkan bir karar ile % 3 rutubet % 12 ye çıka
rılmış bu suretle kömürlere indirek % 9 zam 
yapılmıştır. Aradan bir müddet geçtikten sonra 
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da kül mevzuu ortaya çıkmış ve normal kül 
% 14 olarak kabul edilmiştir. Şayet kendi yap
tıkları analizde kül miktarı % 10 ise, her % 1 
fark için 5 lira fazla ödemek mecburiyetinde 
kalınmaktadır. Bu şekildeki indirek yollarla, 
kömüre tonunda asgari 45 lira zam yapılmış te
lâkki edilmektedir. 

Bu gibi zamlardan bilhassa işletme malzeme
si kömür olan fabrikalar büyük zararlar görmüş
tür. 

Hele çimento fabrikaları gibi fiyatları don
durulmuş işletmeler her ton çimento için 1/3 
ton kömür kullandıkları cihetle, zarardide olmuş
lardır. 

"Netice olarak : 
Hükümetlerin muvaffakiyetleri ve o memle

ketin kalkınmasında en büyük âmil elektronik 
mesuliyetleri üzerine alan vekâletlerin tutumu
na bağlıdır. Bizde bu vazife Sanayi Vekâletine 
tevdi edilmiştir. 

Kariyer dışından geldiği görülen idarecilerin 
ekserisi eski meslekleri olan müfettişliğin terk 
edilmez itiyatları ile kılı kırk yaran bir mizacın 
tesirlerinden kurtulamamakta ve bu hal işleri 
köstekleyici bir mahiyet taşımaktadır. 

Memleketimizin endüstri mukadderatını uh
desinde bulunduran Sanayi Vekilinin politik bir 
mevkii işgal etmesi dolayısiyle, ihtisas sahibi ol
ması mutlak şart değildir. Fakat muhtelif kol
lara ayrılan vekâletin ihtisas mevkilerinin başın
da da vekilin icraat ve muvaffakiyetine hizmet 
edebilecek mütehassısların bulundurulmasını za
ruri görmekteyiz. 

Yeni Sanayi ve Enerji vekillerinin yukarda 
arz ettiğimiz hususların detaylarına hulul ede
rek mevzuları değerlendirecekleri ümidiyle, 1964 
senesi bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi adına 
Sayın Sabahattin Orhon buyurun. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler; 

Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına, 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşleri
mizi arz etmeden önce, Sayın Sanayi ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlariyle bu Bakanlık
lar camiasının muhterem erkânını hürmetle se
lâmlarım. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Sanayi Bakanlığı 1957 yılında, İşletmeler 

Bakanlığının yerine geçmek ve aynı zamanda 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bâzı dairele
rini de içersinde toplamak ve bilâhara Bayındır
lık Bakanlığına bağlı bulunan bir daireyi de bün
yesine ilâve etmek suretiyle kurulmuş bir teşek
küldür. 

Sadece Devlet sektörüne dâhil bir kısım ikti
sadi teşebbüslerin işleriyle meşgul olan, İşletme
ler Bakanlığını istihlâf eden ve resmî, hususi 
sektör fafkı gözetmeksizin yurdun sanayi, ma
den ve enerji işlerini umumi menfaat icapları
na uygun bir şekilde, bir elden yürütülmesini 
sağlamak amaciyle kurulmuş olan Sanayi Bakan
lığı, kuruluşundan buyana sekizinci bütçe yılını 
idrak ederken ve henüz bugüne kadarki faali
yetleriyle, eski İşletmeler Bakanlığı faaliyet sa
hası ve ölçüsü dışına çıkamamış bulunduğu hal
de ve Teşkilât Kanununda belirtildiği konulara 
ve özellikle özel sektör cephesinden kendisine te
veccüh eden görevlere bihakkın el atamamış du
rumda iken, bu kere üçüncü İnönü Hükümetiy
le, bu Bakanlığa mevdu işlerin bir kısmını yeni 
kurulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na devretmek mecburiyetiyle karşılaşılmış bulun
maktadır. 

Bugün gerçek şudur ki, Sanayi Bakanlığı ku
ruluş gayesinin gerektirdiği görevlerin büyük 
bir kısmını yapamamakta, yapmaya gayret gös
terdiklerinden de olumlu bir sonuç alamamış bu
lunmaktadır. 

İlerde temas edeceğimiz veçhile bunda, teş
kilâtın kifayetsizliği kalifiye teknik ve idari ele
man fıkdanının da mühim rolü olmakla beraber, 
biz Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu olarak 
asıl âmilin Bakanlığın günlük politika içerisin
de boğularak, esas çalışma konularına mütaallik 
kendi çalışmalarını düzenliyememiş ve Türkiye-
nin sanayileşme konusundaki ana meselelerine 
şümullü etütlere dayanan uzun vadeli program
larla el atamamış, aktualitenin içersinde palya-
tif tedbirlerle daha ziyade statikoyu kurtarma 
çabası içerisinde bocalayıp durmasında görmek
teyiz. 

Memleketimiz, iktisaden geri kalmış bir ülke
dir. Kalkınma ve medeni milletler seviyesine eriş
mek için yapılacak hamlelerde Sanayi Bakanlı
ğına düşen görevin önemi bu yüzden büyük kıy
met taşımaktadır. Bu görevlerin lâyıkı ile ifa 
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edilip edilmemesinin, netice üzerindeki müess'iri-
yeti, bilhassa plânlı bulunduğumuz bir devrede 
inkâr etmeye imkân yoktur. 

Hususi teşebbüsün risklere girmek, projeleri
ni tatbikata intikal ettirebilmek hususunda ve 
güç işleri başarmak yolunda, ikdisadi kalkınma
mızda gittikçe artan ehemmiyetli rolünü karma 
ekonomi anlayışı içerisinde inkişaf ettirme de, 
keza Sanayi Bakanlığına mühim görevler düş
mektedir. Plânın muvaffakiyetle tatbikata inti
kalinde çok önemli gördüğümüz bir husus, hu
susi teşebbüsün faaliyetine meydan verecek uy
gun bir zeminin yaratılmış olmasının icabedeceği 
gerçeğidir. Ancak Sanayi Bakanlığının alacağı 
tedbirlerle bu zeminin sağlam temellere istina-
dettirilmesi mümkün olabilecektir. 

Bu derece ciddi iştigal konularına sahip Sa* 
nayi Bakanlığının Yüksek Senatoda birkaç gün 
önce kabul buyurduğunuz kanunla katılacağımız 
Ortak Pazar konusunda imzaladığımız anlaşma
nın birinci merhalesini teşkil eden, Türkiye'nin 
Ortak Pazar topluluğuna karşı iktisadi kalkın
masını gerçekleştirmesini sağlıyacak hazırlık 
devresinde bilhassa büyük vazife ve sorumluluk
lar beklemektedir. 

İşte böylesine büyük problemleri çalışma mev
zuları arasında cem eden Sanayi Bakanlığı, he
nüz kendi iç bünyesine taallûk eden meselelerini 
halledecek bir organizasyona kavuşmadan, bu 
kere çalışma mevzularını diğer bir Bakanlık ile 
paylaşmak zorunda kalmaktadır. 

Yeni Bakanlığın iştigal sahasına intikal et
tirilecek konuların tefrikinde, işletmelerin ve hiz
metlerin insicamını bozucu ayırmaların tahad-
düs edebileceği, esasen özlenen koordinasyonu 
sağlıyamamış bulunan Bakanlığın, büsbütün bir 
dezorganizasyona, bu sefer iki Bakanlık halinde 
düşebileceği başlıca kaygımızdır. Burada şüp
hesiz önce prensip meselelerinin halledilmesinin 
büyük önemi vardır. 

Muhterem Senatörler; 
Gerek bütçenin tümü üzerindeki konuşmala

rımızda, gerekse Bakanlık bütçeleriyle, Yüksek 
Umumi Heyetinizdeki bu ana kadar cereyan eden 
müzakerelerinde, hemen her vekâletin yeni bir 
organizasyona ihtiyacı bulunduğu hakikatinin, 
dikkatlerinizden kaçmamış bulunduğuna kaaniiz. 

Bu, Türkiyemizde hakiki ve âcil problemin, 
umumi merkezi idare teşkilâtının Reorganizas-
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yonu konusu olduğu gerçeğini gözlerimizin önü
ne sermektedir. 

Bu bakımdan biz Yeni Türkiye Partisi Sena
to (frupu olarak, henüz memleketimizin merkezi 
idare teşkilâtı meselesinin halle muhtaç bir konu 
olarak ortada bulunduğu, bütün Hükümet faali
yetlerinin plânlı bir devreye intikal ettiği bu sı
rada, reformist vaitlerlc iş başına gelen üçüncü 
İnönü Hükümetinin hangi prensiplere dayana
rak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını ih
das etmiş bulunduğunu kavrıyamamakta ve bu 
sebeple işlerin her iki Bakanlıkta da aksayaca
ğından duyduğumuz endişeyi ishar eylemekte
yiz. 

Bu bakımdan, Bakanlıklara tefrik edilen ko
nuların, yeni Bakanlığa intikal sırasında hangi 
inandırıcı sebeplere dayanıldığı, bu konular üze
rinde eski Bakanlık faaliyetlerinin niçin gayri-
kâfi görülmüş olduğu, tefrikte dayanılan pren
siplerin neler olduğunun, Senatomuzda izahında 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bütün çalışma konularının aksaklıklara mey
dan verilmeden halli ve Sanayi Bakanlığı bün
yesinde kalacak konuların arzulanan bir istika
mette yürütülebilmesi için, bu Bakanlığın teknik 
ve idari personele büyük çapta ihtiyacı bulundu
ğuna kaaniiz. Bakanlık bütçesi giderleri tetkik 
edildiğinde, Bakanlığa bu yıl da muhtaç bulun
duğu kaliteli personeli temin edebilme imkânı
nın yaratılmamış olduğunu müşahede etmekte
yiz. 

Her ne kadar bir hizmetin görülmesinde mu
vaffakiyet nisbeti, her zaman ona ayrılan ödenek 
miktarı ve yapılacak harcama ile alâkalı gibi gö
rülmeyebilir ise de, bu takdirde organizasyonun, 
özlenen bir seviyede olması icabeder. Oysa ki, 
bizler, aynı zamanda organizasyon kifayetsizli
ğinden de yakındığımızdan Sanayi Vekâleti büt
çesine gerekli giderlerin tahsis edilmemiş bulun
masını bu yüzden tenkid eylemekteyiz . 

Halen Bakanlık personel kifayetsizliğini, ca
miasına dâhil Devlet İktisadi Teşebbüslerinin da
ha ziyade yüksek maaşlı ve tecrübeli elemanları
nı, maaşları ve her türlü özlük hakları kendi te
şekküllerince sağlanmak üzere, Bakanlık kade
melerinde istihdam suretiyle giderilmek gayretin
dedir. 

Mevzuata aykırı olduğu kadar, teşekkülleri 
için de çok külfetli olan bu tatbikat; her ne ka
dar İktisadi Devlet Teşebbüslerinin reorgani-
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zasyonuna mütaallik kanunun kabul edilen mu
vakkat maddesiyle, geçici bir devre için tasvi
binize mazhar olmak suretiyle meşruiyet kazan
mış ise de, bu geçici devrenin mümkün olduğu 
nisbette kısaltılması için gereken tedbirlerin bu 
yıl bütçesinde alınmamış olduğunu görmekten 
mütevellit üzüntülerimizi arz ederiz. 

Kanaatimizce bu yol Bakanlığı olumlu bir 
sonuca ulaştıracak bir tedbir olmaktan uzaktır. 
Kaldı ki; memurlarının Bakanlık teşkilâtında ça
lıştırılması, mensuboldukları teşekküller bakı
mından çok cepheli menfi neticeler de vermek
tedir. Bunları burada tadada lüzum görmemek
te ve her halükârda, esasen muvakkat bir devre 
için kabul edilmiş bulunan bu usulün tatbikatı
na en kısa zamanda son verilmesini temenni ey
lemekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Bugünkü rayiçle 50 milyar Türk Lirasının 

üstünde bir değer taşıyan liktisadi Devlet Te
şebbüslerinin, büyük kısmının murakabesi, Sa
nayi Bakanlığının vazifeleri arasında bulunmak
tadır. 

Bakanlığın camiasına dâhil Devlet İktisadi 
Teşebbüsleriyle olan münasebetlerinde, halen 
meri bulunan 3460 sayılı Kanun ile teşekkülle
rin kendi kuruluş kanun ve statülerindeki hü
kümler, hoş karşılanmıyacak bâzı alışkanlıklar 
hasebiyle tam itibar bulamamaktadır. 

Çoğu ahvalde Bakanlık bu teşebbüslerin ça
lışmalarına kendi kanunları ve statülerine göre 
umumi istikamet vereceği yerde, hattâ tefer
ruat kabilinden işlerine dahi, gerek şifahi ve 
gerekse yazılı talimatlarla geniş çapta müdaha
leci bir tutumu muhafaza ettiği, yakın zamanda 
reorganizasyon kanununun tedvini münasebetiy
le huzurunuzda cereyan eden görüşmelerde de 
teyidetmiştir. 

Bu münasebetle, reorganizasyon kanununun 
müzakeresinde; bu teşekküllerin karar ve yöne
tim organlarının teşekkül tarzında, idarecilerin 
tâyin usullerinde ve terfih şekillerinde benim
senmiş Hükümet tutumunun tadili mevzuunda
ki uzun müzakereleri, Bakanlık zihniyetini te
barüz ettirmeye vesile verir ümidi ile hatırlat
makta fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bir itiyat haline gelmesinden endişe ettiği
miz, bu zihniyetin, nasıl ayakta bulunduğunu 
göstermeye vesile olur ümidi ile, Bakanlık büt-
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ederinden yapılması gereken birtakım hizmet 
ve harcamaları, bu teşekküllere yaptırmaktan 
halen de çekinilmediği, meselâ Bakanlık makam 
odalarının tadili, tezyini ve tefrişinin bu mües
seselere kaça mal olabileceğini arzını sırf bir 
misal olmak için zikrediyorum. 

Bakanlığın, geçen yıl içerisinde bu müesse
selerin, sermaye kifayetsizliğinin giderilmesi, 
finansman kaynaklarının sağlanması, memur ve 
işçi norm kadrolarının tesbiti ve bilhassa sami
miyetle tatbiki, verimsiz ve gaye dışı iştirakle
rin tesviyesi, kurulmuş ve işlemekte bulunan iş
letmelere hususi sermaye iştirakinde ne gibi 
esaslara riayet edileceği, kaliteli teknik perso
nel teminini mümkün kılacak bir ücret sistemi
nin kanuni yollarla teminat altına alınması ve 
saire gibi çok önemli konulardaki çalışmaların, 
kâfi derecede yol gösterici ve olumlu şekilde 
geliştirilmiş bulunduğunu iddia etmek güçtür. 

Filhakika reorganizasyon kanununun meri
yete girmesi halinde ve Devlet Yatırım Banka
sının faaliyete geçmesiyle önümüzdeki yıl zar
fında bu problemlerin bir kısınma., daha olumlu 
hal çarelerinin, bulunabileceği hakkında, ümit
ler beslemekteyiz. 

Fakat, bütün bu tedbirlerin üstünde, zihni
yet değişikliği olmadığı takdirde, ümitlerimizin 
önümüzdeki yıllar icraatiyle hüsrana dönmesin
den endişeli bulunmaktayız. 

Muhteerm senatörler; 
Kanaatimizce aşağıya satırbaşı şeklinde sı-

ralıyaeağımız Devlet İktisadi Teşebbüslerimizin 
bellibaşlı problemleri üzerinde Sanayi Bakanlı
ğı, önümüzdeki yıl zarfında başarılı bir politi
ka takibedebildiği takdirde memleketimiz ikti
sadiyatında ferahlamalar dolayısiyle kalkınma
mızda hamleler beklemekte kendimizi haklı 
görmekteyiz. Şimdi bu problemleri arz ediyo
ruz : 

— Sermaye kifayetsizliği, 
— iştigal mevzuları dışındaki iştiraklerin 

tevlidettiği ağırlıklar ve menfi neticeler, 
— idari bünyedeki zorluklar, 
— Verim düşüklüğü, 
—- Maliyet yüksekliği, 
—• Kalifiye teknik personel kifayetsizliğine 

mukabil, fazla işçi ve memur çalıştırmaları ve 
norm kadroya intibak imkânlarının bir türlü 
sağl an amamış bulun m ası, 
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—- Yurt içi piyasalarının lâyıkı ile etüdedil-

nıcsi, 
—• İhtiyaç ve ihtiyaç doğurabilecek yönden. 

piyasa icaplarının araştırllmasındaki kifayet
sizliklerin giderilmesi suretiyle, mamullerin ve
ya hizmetlerin sürümünü sağlıyacak ciddî ted
birlerin alınması, dolayısiyle, fiyat ve satış po
litikasındaki aksaklıkların izalesi, 

— Âtıl kapasitelerin faaliyete geçirilmesi, 
Bütün bu meselelerin başında, yukarda da 

işaret ettiğimiz idare ve murakabe şeklindeki 
itiyatları terk. edecek bir zihniyetin yaratılması 
inkilâbı olmalıdır. 

Reformist gayretlere sahibolarak kendisini 
takdim eden Üçüncü İnönü Hükümetinin bu 
mevzuda yapacağı reformu büyük bir takdirle 
izliyeceğimizi ve hararetle karşılayacağımızı arz 
ederiz. -

Bu yıl milletimizden, kalkınma yolunda sarf 
edilmek amacı ile yeni mükellefiyetlerin talebo-
lunacağı anlaşılmaktadır. Katlanılacak bu feda
kârlıkların gerçek karşılığını bulması ve mille
timizin yatırım faaliyetlerine, daha geniş bir 
ölçüde katılmalarını sağlaması. Devlet organ
ları içerisinde en çok Sanayi Vekâletinin meş
gul bulunduğu konuların müessir bir şekilde 
halledilmesine bağlı görülmektedir. 

Bu bakımdan, idarenin ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesinde, per
sonel sisteminin ıslahı konularına önem verile
ceği yolundaki Hükümet programında ifadesini 
bulan vaitlerin, tatbikatını dikkatle izliyeceğiz. 

Muhteerm senatörler; 
Memleketimiz için hayati bir konu olan kü

çük sanatlar mevzuıınun halli için de geçen yıl 
zarfında, kâfi gayretin sarf olunduğu iddia edi
lemez. Bu konu, ekonomik yapısı itibariyle, 
ekonomik tekâmülümüzün bugünkü merhale
sinde Türkiye'nin henüz küçük sanayi ekono
misi içerisinde bulunduğu gerçeği karşısında 
ehemmiyetini önemle muhafaza etmektedir. 

Filhakika, geçen yılki müzakereler sırasın
da, zamanın Sanayi Vekili bu mevzua el atıl
dığını, küçük sanayi dünya birliğinden bir mü
tehassıs celbi için teşebbüste bulunulduğunu, 
bu suretle memleketimizin meselelerini yerinde 
tetkik ettirmek, bu meselelerin halledilmesi için 
alınacak tedbirler ve kurulacak teşkilât mevzu
unda tenevvür edilmek, suretiyle esaslı bir po-
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İitikanm tesbitine itina edileceğini, beyan eyle
miş bulunmaktaydı. 

Bu bakımdan neler yapılmış olduğunu (iğ
renmekte fayda vardır. 

Öylesine tâyin, olunacak bir politikayla kü
çük sanat erbabını bugünkü perişanlığından 
kurtarmak, memleketimizde itibar »ören bir 
kütle olarak yaygın hale getirmek,'demokratik 
rejimimizi sağlam temeller üzerine yerleştir
meyi de sağlıyaeağı cihetle, büyük millî men
faatimiz bulunan bir mevzu olarak ele alınma
lıdır. 

Muhterem senatörler; 
Bütçe görüşmelerinin yorucu saatlere inti

kal ettiği şu sırada, her biri memleketimiz şart
ları bakımından ayrı bir hususiyet taşıyan Sa
nayi Bakanlığı çalışma konuları üzerinde daha 
fazla durmak suretiyle huzurunuzu işgal etme
mek için sözlerime nihayet verirken, Yeni Tür
kiye Partisi Senato Orupu adına hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Ötfgür, Millî 
(Birlik G-rupu adına, buyurun. 

MÎLLÎ BİRLİK ORUPU ADINA SALÂ-
TTATTÎN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sayın Başkanı 
sayın senatörler ve Sayın bakanlar ve Bakan
lık erkânı, 

Devlet ve özel teşebbüse ait, sanayi faaliyet
lerini, aynı iktisadi poltika içinde geliştirmek 
prensibine uygun olarak birçok bünye değişik
liklerinden sonra, bugünkü geçici durumunda 
bütçesini tetkik ettiğimiz .Sanayi Bakanlığının, 
üzerine düşen kamu hizmetlerini, memlekete 
faydaflı bir şekilde, plân ve programa uygun 
olarak yapabilmesi, çok güçtür. Lüzumlu bünye 
değişikliği, son Karma Hükümette kabul edilen 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ilâvesi 
île ciddiyetle ele alındığı kanısını vermekledir. 
Ancak yeni doğun bu bakanlıklara bağlanacak 
kurumlar ve dairelerin çok iyi seçilmesi ve bu 
suretle doğuştan bir fonksiyon hatasına düşül-
memesini temenni ederiz. 

•Bu teşkilâtlanmada bakanlıkların kendilerin
den ayrılacak daireler hususunda fazla mutaas
sıp davranma yerine yeni Bakanlığın adına ya
raşan niteliği sağlıyalak daire ve kurumların 
buna bağlanmasına yardım etmelerini Hükümet 
içinde ortak sorumluluğun bir gereği sayarrz. 

Meselâ Etibankı tüm olarak Sanayi Bakan-
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lığı bünyesinde bulundurmayı bu Bakanlık is-
tiyebilir, fakat Etibankı tüm olarak dışarda 
bırakan bir Bakanlığın Enerji Bakanlığı niteli
ğini taşıyabileceği, fonksiyonunu yerine getire
bileceği çok şüpheli olur. 

Plân ve program tatbkatı bakımından, Özel
likle 'bdürtmek isteriz ki ; memleketin, sanayi 

. sahasında beklenen hizmetlerdeki aksaklık ve 
(gecikmelere, iktisadi bünyesi müsait değildir. 
Ve plânın tatbikatını büyük ölçüde olumsuz şe
kilde etkiler. 

(Bugünkü bünyenin, aynı görevleri yapan di
ğer kamu müesseseleri ile Devlet Plânlama. 
Dairesi ile çatıştığı ve sanayiin memleket için
de gelişmesi için yeterli koordinasyondan yok
sun olduğu malûmdur. 

Bakanlığın, personel, iskân, teşkilât, koor
dinasyon ve kendisine bağlı İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri ile olan münasebetlerindeki aksak
lıklar ve alınacak tedbirler hakkında «Merkezi 
Hükümet teşkilâtı kuruluş ve görevleri adlı ra
porlarda, öngörülen değişiklikleri benimsiyor, 
'bu hususta bilinen şeyleri tekrarlamaktan çeki
nerek, sadece raporlardan istifade edilmesinin 
muhtacolduğu organizasyona, biran evvel ka
vuşmasının, zorunhığuna işaret ediyoruz. 

Muhterem üyeler, plânda emredilen hedefe 
ulaşmak için, rota tashihi değil, rota tebdili 
yapmak icabetmektedir. Süratle illerliyen za
man, ve ihtiyaçlar hedefe vâsıl olmadan bizi 
karaya çıkarabilir. 

(Esefle şunu da kaydetmek isterim ki, se
çimlerden beri, Sanayi Bakanlığına ait yüce hu
zurunuza parmakla sayılacak kadar az kanun 
•teklifi veya tasarısı getirilmiştir. 

Bu da gösterilen gayretin derecesine bir 
işaret sayılabilir. 

Şurada plândan alacağım birkaç ilke ile 
onun tatbikatı arasındaki çatışmayı önünüze 
koyacak devam eden zihniyette her hangi bir 
değişiklik olup olmadığını takdirinize sunaca
ğım. 

Plânda, imalât sanayii ana ilkeler (V) ben
dinde aynen şöyle denmektedir : 

«İthalât politikasının, sanayii koruma ted
birleriyle bunların uygulama oranlarının kal
kınma hedeflerine uygun olarak tesbit edileceği 
ve yerli sanayi mamullerini ithal mamullerine 

, 'göre elverişsiz durumda bırakan idari ve hu-
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kıikı aksaklıkların kaldırılacağı düşünülmüş
tür.» 

•Keza ana. ilkeler başlığı altındaki (g) ben
dinde de «yeteri kadar ve istenilen nitelikte 
yerlisi yapılan mallıların ithaâtı korama hedef
lerine uygun şekilde desteklenmesine, ya da tam 
ya s a ki anması n a gid i I eh i 1 e e ekti r.» 

Şimdi gelelim 1064 yılı programında yazılı 
olanlara. 

Fayans ve porselen sanayii hakkında ne de
miş. 

«1963 yılında 32 000 ton kapasiteli bir 
fabrika işletmeye açılmış böylece üretim kapa
sitesi talebi karşılayacak bale geldiği halde 
özel sebeplerle ithaılâta devam etmiştir diyor.» 
(Ben ise devam edecektir diyorum. Ve neticede 
de fabrikanın büyük güçlüklere düşerek, faa
liyetini tatil etmek mecburiyetinde kalacağına 
in anı yo ııım. Neymiş özel sebepler? Arkadaşlıar 
a.nlıya.madık. Her halde anlıyanlar 'vardır. 

Meselemiz memleket sanayiinin gelişmesi 
olup şunun bunun gelişmesi değildr. 

(Arkadaşlar, kâğıt üzerinde yazılanlar baışka, 
tatbikat başka türlü cereyan etmektedir, întı-
Ibak çok güçtür-. Eski zihniyet ve alışkanlıklar
dan kurtulmak çok güçtür. 

'.Kıymetli vakitlerinizi pek fazla, almamak 
için bir misalle bu türlü zihniyete son bir defa 
daha dokunarak bu bahsi kapatıyorum. 

Devamındaki vebali de sahiplerine bırakıyo
ruz. 

Devlet Yatırım Bankası tasarısına, komis
yonda, prensibine değil de, getirdiği esaslara 
itiraz etmiş, bu halde çıkacaksa, Amortisman 
Kredi Sandığı göreve devam etsin demiştik, 
çok yadırgandık arkadaşlar. Ama bugün büt
çeye bakıyoruz, şunu görüyoruz, İktisadi Dev
let Teşebbüsleri açıklarını kapamak için 700 
milyon Hazineden verilecek, 'bunun 100 milyo
nu Amortisman Kredi Sandığı kârlarından bir 
kısmı da Amerikan yardımından sağlanacak. 
l laniya arkadaşlar Devlet Yatırım Bankasının 
finansmanını teşkil eden Ambrtismlan Kredi 
(Sandığı kârları Devlet Yatırım Bankasına veri
lecekti'? Kârlar uçmuş giıtmiış ne yapalım? Susa
lım .mı? Hayır susmayacağız. Zihniyeti değişti
rme ey e kadar uğraşacağız. 

iMuhterem arkadaşlarım, mevzuatında emre
dilen, fakat uzunca bir zamandan beri toplana

mayan Sanayi Şûrası, Bakanlığın görevlerine 
yardımcı olacak hususi teşebbüsün fikirlerinden 
istifadeyi, mümkün kılamamaktadır. Biz Şûra
nın toplanmasında, fayda görüyoruz. Bakanlık 
ne der bilemiyoruz. Sanayi envanter ve sicili ba
kımından mevzuattaki çatışmalar ve salâhiyet
ler, tekrar gözden geçirilmeli ve Bakanlığın hiz
metine yardımcı olacak şekilde düzenlenmeli
dir. 10 senede bir yapılacak sanayi envanterinin 
pflıânlı bir devrede ne kadar yetersiz olduğunu 
ifade etmek isteriz. 

Bu Önemli konulardan biri de standardizas-
yoıı kontrolüdür. 

.'Maalesef, personel ve teknik bakımından 
meVcudolan eksiklik dol ay isiyle bu hizmet çok 
a ks a k y ür üm ek t e d i r. 

Bu kontrolsüzlüğün, imalâtımıza ve halkı
mıza yaptığı tahribatı takdirlerinize arz edi
yor, 'Sanayi Bakanlığını ikaz ediyoruz. 

dhtira beratları problem olarak durmakta
dır. Senelerden beri bir sicil tutulmaktan ileri 
ıgitmemiş ve bir sınıflandırma yapılmamıştır. 

Bu mevzua değinirken, Bakanlığın dikkatini 
bir konuya çekmekte fayda, görmekteyim. Muh
terem üyeler, Kurucu Meclis zamanında ihtira 
beratı kanunu muvakatasınm 2 ve 3 ncü mad
delerinin teşriî yorumlanması ile maddei as
liyesi ilâç olarak kullanılacak, kim(yevi madde
lere ihtira boratının veril emiyeleği karar al
tına alınmış ve bunun neticesi ilâç fiyatların
da, büyük ölçüde bir ucuzluk sağlanmıştır. 

İhtira beratı Kanununun, yeniden ele alına
rak üzerinde çalışmalar yapıldığını öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

'Samimî dileklerimiz, bu kanun hazırlanır
ken Kurucu Meclis kararma uyularak 4 mad
dei asliyesi ilâç olarak kullanılacak m addedere 
ihtira beratı verilmemesidir. 

Maden işlerimiz, plânın hedef ve ilkelerine 
uygun olarak yürüt ülememektedir. Zaten aşa
ğıdaki hususlar temin edilmeden, bu işin ya
pılmasına da imkân yoktur. 

1. Hakların tesbitinde 1/2T>000 ölçoklIİ hari
talara dayanan krokiler kullanılması. 

2. 'Maden Kanununun istediği «iaden sici
linin tutulmasına, öncdlikle başlanması ve bu si
cile kaydedilen hakların tapu siciline de geçiril
mesi lâzımdır. 
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Petrol mevzuuna gelince; Türkiye'de arama 

ve işletme işlerinin düzenlenmesi Sanayi Bakan
lığına aidolup petrol konusundaki hizmetler 
Petrol Dairesi, TPAO ve Ticaret Bakanlığı ta
rafından yürütülmektedir. Bu konuda, petrol 
ekonomisinin sıklet merkezinin, istihsal ve rafi-
nada doğru kaymasından dolayı aramadan pe
rakende satışa kadar zincirleme işlerle ilgili 
karar yetkisinin, aynı elde toplanmjası prensibi
nin en kısa zamanda uygulanması plâna sada
kat bakımından mecburidir. 

Enerji işleri, Türkiye'de çok değişik eli rede 
bulunmaktadır. Bunun neticesi sorumluluk]arın 
sınırlarını tesbit etmek çok güçtür. Üretimden, 
tüketime kadar olan işlerin plânlı bir şekilde 
plân ve programlara uygun olarak yürütülme
si icabetmektedir. 

Bunun sağlanması ise, sanayi, aydınlatma ve 
tarım sahalarındaki enerji ihtiyacı, zamanında 
ve ucuz olarak temin edilmeli ve bu hususta 
her çeşit üretim, imjkânlarından faydalanmalı. 
yokluğu hissedilen teknik emek ve sermaye is
raf edilmemeli, genel ucuz bir tarife yürürlüğe 
konulmalıdır. 

Muhterem üyeler. Sanayi Bakanlığı bütçesin
de mümkün gördüğümüz hususi an yüksek hu
zurlarınızda arz etmiş bulunuyoruz. 

Dileklerimizin, gerçekleşmesini görmek, bizi 
memnun edecektir. 

Sanayi Bakanlığının bütçesinin milletimiz 
için başarılı ve hayııiık olmasını diler, sizleri, 
'Sayın Bakanları ve [Bakanlık mjensuplarını say-
gılanmızla selâmlarız. ('Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi adına 
Sayın Fehmi Alpaslan. 

O. I I P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Cumhuriyet Senatosunun Sa
yın Başkan ve üyeleri. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi hakkında Cumhu
riyet Halk Partisi Senato Grupunun görüşünü 
arz ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin başında bulun
duğu, karma hükümetlerin geçen bir yıllık 
hizmet döneminde, Sanayi Bakanlığı ile ilgili 
teşekküllerdeki, şikâyet konularından pek çoğu 

işlerden bir çoğu 
gelmiş olduğu ve 

ortadan kalkınış ve özlenen 
gerçekleşmiş, veya o safhaya 
mütevazi 1964 bütçesi prensip bakımından, 
şikâyetleri asgariye indirecek ve ümitleri bü-
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yük çapta gerçekleştirecek nitelikte bulun
duğu cihetle yüksek tetkikinize arz edilmiş 
olan Sanayi Bakanlığı bütçesini, Grupumuz , 
memnunluk ve tasviple karşılamaktadır. 

1957 yılında, Ticaret Bakanlığı bünyesinden 
ayrılıp, müstakil hüviyet almış bulunan Sa
nayi Bakanlığı, Devlet sektörüne ait sanayi, 
madenler ve enerji sahalarındaki çalışmalara, 
memleket bünye ve menfaatlerine uygun bir 
veçhe vermek ve onları rasyonel bir çalışma 
düzenine sokmak, idare etmek; özel sektöre ait 
kurulmuş ve kurulacak sanayinin de kendi-
asli mahiyetine ve, millî menfaatlere uygun 
yünde rantabl çalışmalarını kolaylaştırmak ve 
ona her mânada yardımcı olmak görevi ile 
dolu bir teşkilât olarak millî hizmetleri omuzla-
mış bulunmakta idi. 

Hizmetleri, yalnız sınai hayatta kalmayıp 
Millî Savunma ve tarımsal faaliyetlerimize de 
sirayet eden Sanayi Bakanlığının çalışmaları, 
bilhassa millî bünyeye yepyeni bir zihniyet 
ve düzen getiren yeni Anayasamızın ruh ve 
büyük mânası içerisinde ehemmiyetim bir kat 

daha artırmıştır. 

27 Mayıs ihtilâlinin suyun yüzüne çıkarmış 
olduğu ve Anayasamızda çok açık ve kesin 
hal şeklini bulan binbir sosyal ve ekonomik me
selenin tatbikatını birinci derecede omuzlamış 
bulunan bu Bakanlığın geçen tatbikat yılında 
çıkmasını beklediği teşkilât ve kadro kanunu, 
senelerdir bekliyen Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanunu, Maden Kanunu, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin idari, hukukî ve malî bünyeleri
nin yeniden düzenlenmesi Kanununun, samimî 
gayretlere rağmen Maden Kanunundaki bâzı 
değişiklikler müstesna, şimdiye kadar çıkma
mış olmasının ağırlığı, şüphesiz ki, Yüee Mec
lislerin omuzlarındadır. 

Cari kıymetleri elli milyarın çok üstünde 
bulunan sabit tesisleri ve kıymetleri ile yatı
rım ve istihsal ünitesi olarak millî ekonomi
mizde önemli bir yer işgal eden İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile, asli vasfı olan bu Ba
kanlığın Sanayi, Maden, Maden Tetkik Arama, 
Petrol Enerji, Etüt Daireleri gibi, diğer iş sa
halarının bugün olduğu üzere, çeşitli idari ve 
hukukî bünyeye sahip teşekküller halinde ça
lışmasının mahzurlarının devam ettirilmesi de 
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elbetteki dikkatten kaçmıyacak mahiyette gö- I 
riilecektir. 

Mevzuat hu derece karışık, sayısı, mevzuu 
vo is. hacmi bu derece çok, geniş ve derin olan 
bu Bakanlıkta, hizmetlerin geçmişle mukayesesi I 
caiz olmıyaeak kadar, başarılı neticeler vermiş I 
bulunmasını, iş başında bulunanların samimiyet, I 
ciddiyet, ve fedakârlıklarına borçlu olduğumuzu 
kabul etmek ve dile getirmekten kendimizi ala- I 
iniyoruz. I 

Ancak takdir buyuru!ur ki, hizmet erbabı- I 
ımı fedakârlığı ne kadar büyük olursa olsun ta- I 
lıammül ve muvaffakiyet, beşeri takat ile mu
kayyettir. 

İşte bu vaziyeti dikkate abın yeni Hükümet, I 
'bir taraftan Büyük Meclisin tetkikinde bu- I 
lunan, sınai hayatımızla alâkalı kanunların çık- I 
masına gayret sarf ederken, bir taraftan da I 
hizmetlerin altından kalkılması imkânım sağlı- I 
yacak yeni bir Bakanlık teşkil etmek ve Enerji I 
ve Tabii Kaynaklar adlı bir Bakanlığın kuru
luş Kanununun hazırlanmasına geçilmiştir. I 

Plânın, enerji kaynaklarımızı süratle geliş
ti rmiye verdiği (»nem ve tabiî kaynaklarımı- I 
zm daha iyi değerlendirilmesi ihtiyacından do- I 
ğan yeni Bakanlığın kuruluşunu, hattâ geç ka
lınmış çok yerinde bir hareket olarak telâkki 
ediyoruz. 

Merkezi TTüküır.et teşkilât araştırma proje
sinde bir Bakanlığın kurulması konuşandık*. 
gerekçenin de bu vesile ile benimsendiğini gör
müş olduk. 

Teni kumlan Bakanlığın, Enerji idaresi, 
Elektrik İşleri Etüt Dairesi, Atom Enerjisi 
Komisyonu, Maden Dairesi, Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu, Petrol Dairesi Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı, Petrol Ofisi, Etibank ve Devlet 
Su İşlerini bünyesine alacağı söylenmektedir. 

Enerji ve tabiî kaynakların, tek elde top
lanmasını ve muhtelif ve fiilî hizmet sahalarına 
girenlerin galip vasıflarına göre enerji ile alâ
kalı olması halinde bu teşekküllerin de enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasını 
uygun bulmaktayız. Ancak böylesine teşkilât- J 
lanmaya gidilirken, yeni Bakanlığa her bağla
nacak teşekkül kuruluşunun da Sanayi Bakan- | 
lığı uhdesinde kalanlarla birlikte gözden geçi- ı 
rilıip muhtaç bulundukları reorganizasyona ! 
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tabi tutulmalarını ve yeknesak bir mevzuata 
bağlanmasını da zaruri görmekteyiz. 

Bu itibarla, ahenkli çalışma imkânını vere
cek ve şikâyetleri ortadan kaldıracak olan teş
kilât kanunlarının süratle Meclise getirilmesi 
samimî temennimizdir. Maden mevzuatının 70 
küsur maddesinde yapılan değişiklik yapıcı !bir 
zdhniyetle vatandaşın hizmetine arz eden Ma
den Dairesinden şikâyetlerin azaldığını müşa
hede etmekle pek memnun ve ilgililerine mü
teşekkiriz. Dünya çapında bir yabancı uzma
nın da katılmacı ile, üzerinde çalışılan Maden 
Kanununun özlenen bir hale getirilmesi ve 
kadro noksanlarının ikmali halinde, toprak-
altı servetlerimizin gerçek mânada değerlen
dirileceğinden şüphe etmiyoruz. 

Maden Tetkik ve Arama» Enstitüsünün, her 
türlü imkânlarla teçhiz ve takviye edilerek, yer
altı kaynaklarınıızı süratle ve daha şümullü 
arama ve bulma, faaliyetine sevk etmesi zaru
retini de nazarı dikkate arz ederiz. 

Bilhassa, turistik alanda pek müessir olan 
el' sanatlarının! inkişafı için görmekte olduğu 
teşviki artırarak devanı ettirmenin lüzumu
na kaaniiz. Zira, bu suretle iktisadi kalkınma
mız içinde, istihdam ve üretim yönlerinden 
büyük çapla' faydalanmak mümkün olacaktır. 
Onun için küçük sanayi ve el sanatlarının teş
kilâtlanma, yev, kredi ve eğitim ihtiyaçlarmın 
ehemmiyetle karşılanması lüzumunda ısrarlı
yız. Bunun için de sanayi yerli mamullerin 
kalitelerinin ıslahı ve standart mallarımızın 
tesirli ve şümullü, bir murakabeye ta;l>i tutul
masına, daha çok (»nem verilmelidir. 

Bu sdbeple, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun artık, yasama organı komisyonların
dan çıkması ve Çıraklık Kanununun da meriye
te ulaştırılması lâzımdır. 

Bundan başka, küçük sanatların şimdiden 
teşkilâ ti anmal a rina., konfederasyonun O el ala r 
Birliğine mütenazır hale getiralmesine hemen 
teşebbüs olunmalıdır. 

İthalât rejiminde, kotaların tanziminde kü
çük sanat erbabı ile esnaf ihtiyaçlarının tesbit 
ve karşılanmasında teşvik ve himaye edici ted
birler alınmalı ve Ticaret Bakanlığı bu mev
zuda. Sanayi Bakanlığı ile daha ciddî ve ahenkli 
bir çalışmada bulunmalıdır. 

iktisadi alanda ticari esaslara göre faali
yet göstermek üzere kurulan iktisadi Devlet 
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Teşekküllerinin de reorganizasyonu kanunu ve 
Devlet Yatırım Bankası Kanunun son safha
sına gelmiş olup bunların yeni bütçe ile bir
likte yürürlüğe geçmesi en samimî arzumuz
dur. Çünkü özlenen eserleri, yaşanılan yeni 
zihniyetin tatbikine imkân verecek olan, bu 
kanunlarla sağlamak mümkün olacaktır. 

Bakanlığı kurulduğuna göre, Türkiye Ener
ji Kurumu Kanunu ela bir an evvel çıkmalı 
ve memleket daha fazla dağınıklığa mahkûm 
halde bırakılmamalıdır. Bütün dünyada pek 
önemli mevki işgal eden atom enerjisi çalış
malarının, radyo kimya, sağlık fiziki, nükleer 
elektronik ve radyo izotop üretim lâ'boratu-
varları kurmak suretiyle hızlandırılıp, Atom 
Enerjisi Komisyonu ile hastane ve üniversiteler 
arasında verimli işbirliği kurularak atomdan 
faydalanma, ve nükleer patlamaların doğurdu
ğu radyo aktif serpintilerden korunma husu
sunda gerekli eğitim ve tecrübeler edinme gibi 
yaygın bir hale getirileceğini programında 
vadeden Hükümetin bu. vadini gerçekleştire
cek olan yeni Bakanlığın ne hayırlı bir hizmet 
yolunda olduğunu izaha bile hacet görmemek
teyiz. 

Hükümetin ve dolayısiyle bütçesini tetkik 
etmekte olduğumuz Sanayi Bakanlığının tutu
mu ile batık halinden kurtulmuş veya bu umu
du vermekte bulunan İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin, karma ekonomi anlayışı içinde, mo
dern işletme kurallarına uygun verimli, çalışır 
kurumlar haline getirilmesi ve Hazineye yük 
olmıyan, iç ve d iç. pazarlarda rekabet imkânla
rına sahip ve gelecekteki yatırımları için fon 
yaratabilen işletmeler olmasını sağlamak için, 
çıkacak kanunların tesirli bir surette tatbik 
sahası bulacağına olan inancımız, tüm ku
ruluşları ile bir arada bu Bakanlığın geleceği 
hakkındaki umudumuzu ziyadesiyle kuvvetlen
dirmektedir. 

Bu arada. Türk sanayiinin Ortak Pazarın 
sağladığı imkânlardan faydalanırken, ek o no-
•ntimdzin ortaklık anlayışının bize ilerde yük-
liyeeeği vecibeleri taşıyabilecek bir bünyeye 
ulaştırılması ve dış rekabete dayanabilmesi 
için gerekli gayretin gösterilmesi ve tedbirle
rinin alınması lüzumuna da. işaret etmeden ge
cem iveceğiz. Burada kendilerinden önemli hiz
metler beklediğimiz ve ümitlerimizi bağladığı-
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mız bu bakanlıklardan beklenileni alabilmek 
için bu bakanlıkların muhtacolduğu yüksek va
sıflı elemanların, serbest sektör tarafından çe
kilmekte bulunması da hesaba katılmak sure
tiyle bu elemanların hiç olmazsa bir kısmının, 
Personel Kanunu tam olarak uygulanıncaya 
kadar sözleşme ve yevmiye ile istihdamına im
kân verilmesi zaruretine bilhassa işaret etmek 
isteriz. Aynı konuyu geçen yıl bütçesinde de 
değerlendirmeye çalıştığımız halde, müspet 
•bir sonuca, varılamamış olmasınıın husule getir
diği aksaklıkları dikkate alması icab eden Hü
kümetin, bu teklifimizi ihmal etmiyeceği unju-
dunıı muhafaza etmek isteriz. Burada, kendi
lerinden önemli hizmetler beklediğimiz ye 
umutlarımızı bağlamış olduğumuz bu bakanlık
lardan beklenileni •alabilmek için; plân ve pro
grama göre, ciddiyetle çalışıp, hakların • ta
hakkuku ve hazırlıkların tatbikinde siyasi ka
naatleri müessir bir kuvvet olmaktan çıkar
mış ve bu sebeple başarı yolunu tutmuş bü.u-
n-an Sanayi Bakanlığı ile ve ona kardeş Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlık]arının 1964 yılı
nı ; aziz Türk Milletinin hayatında alabildiğijne 
değerlendireceklerinden eminiz. Bize bu emni
yeti, geçen bir yıllık tutum ile tetkikımızda 
bulunan ve esasları üzerinde ana hatları ile 
bilgi sahibi olduğumuz getirilecek mevzuat İve 
bunların hepsinin ' üstünde herbiri birer cev
her olan genç, dinamik ve enerji ile ddlu 
bakanlarımız vermekte; tabiatiyle mevzuat tve 
bakanlara kuvvet verecek olan kıymetli ele
manlar da güvenimizi artırmaktadır. AncaVk, 
bu derin, büyük hislerle dolu olduğumuz teş
kilât için, 1'964 yılının dar bütçesini gelecek 
için bir geçit telâkki etmek isteriz. 

Bu vesile ile büyük mile timize hayırlı hiz
metini esirgemiyen bakanlar camiasının c'e-
ğerli unsurlarına/ teşekkür ve en derin dilekle
rimizi sunarken, 1964 yılı bütçelerinin ş-ahıs 
ve teşekküllerinde aziz milletimize hayırlı Ve 
uğurlu olmasını yürekten dileriz. Saygıları
mızla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sayın Enıver Kök'ün, 
O. K. M.P. Topluluğu adına. 

O. K. M. P. TOPLIILfüĞU ADINA ENVER 
KÖK (Chıımhurnaşkanmca S. Ü.) — Savın 
Başkan, muhterem 'Senato üyeleri, saygı değer 
bakanlar. 1064 yılı bütçesi dolayısiyle, !bu ha
kanlığın vazifelerinin ikiye taksim edildiği bir 
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sırada, bu (bakanlığın iştigal mevzuuna giren, 
yıllardan 'beri vatandaşın, faaliyetinden billur 
su gibi 'akmasını beklediği memleketimizin zi
rai mahsullerini, 'madenlerini kıymetlendirmek 
çabası içinde bulunan değerli teknisyenler, bu
rada bir defa daiha selâmlamakla sözlerime 
başlıyacağını. 

Arkadaşlar îstiklâl Savasından sonra yakıl
mış, yıkılmış bu vatan toprakları üzerinde, kal
kınma hamlelerinin ilk İhedafin'i hize (göstermiş1 

•oi an 'Büyük Kurucunun anlayış içinde tatbik-
çilerin, muvaffak olanların, olmıyanlarm bu
rada, 'huzurunuzda teşhir edilmesi, 40 yıl zar
fında elde ettiğimiz 'bunca tecrübelerden son
ra, yeni .Anayasanın çizdiği plânlı, profgramlı 
bir detvrede, tutulması lâzımfgelen yol üzerinde, 
bâzı mühim noktalara da t om as etmeden geçe-
miyeceğim. 

Kapitilâsy'onlarda, millî .haysiyetinin ren
cide olmasının ve istiklâle kavuşmasının hızı 
içerisinde, dış 'memleketlerden ıgelen sermaye
leri tasfiye eden, millîleştiren, zaman 'zaman 
millîleştirme dozunu kaçıran, ecnebi sermaye
yi ürküten hallere de 'temas etmekte fayda 
'görmekteyim, arkadaşl ar. 

Madenler, •ormanlar, demiryollarının millî-
1 ettirildiği sırada., hususi tielşebbüsü de teşvik 
eden, Teşviki Sanayi. 'Kanununun işlediği 
devirleri de unııtımatnıa.k lâzımdır, işte orada 
Devletin yapacağı âmme işleriyle, vatandaşın 
'hususi sahada ıgayretini artıracak teşvikleri 
de müşafhade ederiz. 33u devri igeçtikten son
ra, plânlı kalkınma devresinde bir karma eko
nomi ve karma ekonominin hudutları meselesi 
yine gelip çatmıştır. Bir yandan, 'Devlet ken
di faaliyetleri içinde kendisine tanıdığı imti
yazla, bir yandan vatandaşa hususi .sektörde 
çalışma teşvikleri yaparak, kati hududunu çi'z-
tmedikten s!onra, bilhassa hususi teşebbüsün, 
cesaretle işe girişemiyeceğini Iburada belirt
mek, bir hakikatin ifadesi 'olacaktır. Meselâ; 
İçendi branşında, orman sanayiinin, orman iş
letmelerinin hududunun nerede başlayıp, nere
de bittiğinin katî olarak, kesin olarak tâyin 
edilmeyişi, Tarım Bakanlığı tarafından mad
dei iptidayisi temin edilen her hangi bir 'mad
de, hususi .sektör içinde nereye kadar igidece-
ğini cesaretle söylemek mümkün olamaz. Bir 
bakanlık, Devletin kendi sahasında, Devletin 
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içine aldığı, ağaç sanayii mamullerine bakar-. 
sanızı o meşelikleri atar, fakat hususi teşeb
büs samanla çöpü birbirine karıştırıp kontra-
plâk yapar. Devlet bunu görür, ben de yapa
cağım dediği vakit, mevzuun ve iştigalin dışı
na çıkmış olur. Ye sanayii teşvik yeıriııe hu
susi sektördeki bu teşebbüsü akamete uğratır. 
Bunu karma ekonomiyle nasıl mezcedarsiniz. 
tşte Sanayi 'Bakanlığı hu noktalarda sarih 'ol
madıkça, beş yıllık kalkınma plânının hususi 
sektöre cevaz gördüğü dört milyar, belş mil
yar; aded neyse, bu miktarın tahakkuku bir 
parça şüpheye 'girer, arkadaşlar. 

Bu noktaların sarih olarak müdafii, mura
kıbı, ıtanzimcisi bu Bakanlıktır. Ziraat Bakan
lığı, Orman Umum 'Müdürlüğü bir adım ileri
de bulunduğu zaman, plânın tahakkukunda 
ilk çatışacak olan bu iki 'bakanlıktır. Biriçiok 
sanayiin sermayesini ancak böyle temin et
mek mümkündür. Eğer hu zihniyet yeni Hü
kümette ibâ'kim ise reform diyen Ibir memleket
te, bir memleketin kalkınmasında bu yol tu
tulursa kendisine destek olmak bizim için bir 
vatanperverlik vazifesidir. iSarillı 'olmanın. 
ciddî olmanın, yuvarlak lâflardan kaıç.ınmanın 
zamanının artık gelmiş olduğunu 'burada bir 
delfa daha işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; biz öyle plânlar 
gördük ki, yıllarca evvel Tarım Bakanlığı bir 
merinos havasına kapıldı. Karşınızda konuşan 
hatip o zaman çok gençti. Nasreddin Hoca'nm 
çalılardan toplıyacağı yünle fabrika kurmak ve 
ismini buna vermek suretiyle, merinos ismini 
vermek suretiyle bir fabrika kurdu. Merinos 
koyunları yetiştirecek, bunun yünleri çoğalacak, 
dışardan döviz verip maddei iptidaiyesini getir-
miyeceğiz. Yıllar geçti; o plâna, göre Bursa Me
rinos Fabrikasının maddei iptidaiyesinin on sene 
zarfında bu memlekette yetişen Türk merinosla
rından temin edilmesi gerekirdi. Yapabildi mi? 
Tarım Bakanlığı koordinasyonsuz, iş birliği ha
linde çalışmamanın güzel bir misalini zannadiyo-
rum ki, sizlere vermiş oluyor. 

Muhterem arkadşalarını, gecenin bu geç sa
finde, sizlere yıllar yılı bu işlerin içinde tecrü
be görmüş, zıııaıı zaman bu işin mücadelesini 
yapmış bir arkadaşımız olarak, başınızı ağrıtmak 
istemiyorum. Sanayi Bakanlığı karşısındaki va
tandaşa plân içinde ve plânın emniyet içinde ça-
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lışmayı temin etmek, kendi kanaliylc hami ol
mak, yoliyle gittiği zaman, kendisine müzahir 
olmak prensip ve niyetinde olduğumuzu ifade 
eder hepinizi hürmet ve sevgiyle selâmlarım. Sağ 
olun arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar ve toplumlar adına 
konuşmalar bitmiştir. Şahısları adına konuşmak 
istiyenlere söz veriyorum. İlk sözü alan Sayın 
İskender Cenap Ege, konuşmak hakkından vaz
geçmiş ve sırasını Sayın Alâeddin Çetin'e bı
rakmıştır. Buyurunuz Sayın Alâeddin Çetin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Sayın se
natörler, memleketimizde tarıma mı öncelik ta
mah, sanayie mi öncelik tanımalı? Mevzuu zan
nederim artık halledilmiş durumdadır. 

Şöyle ki, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe
ler ve memleketin realitesi, şunu gösteriyor ki, 
tarımdaki ilerlemenin de bütün şartı, sanayide
ki inkişafımıza bağlıdır. Çünkü, tarımda bu
gün öne sürülen, baş şart olarak öne sürülen i 
husus, toprak reformudur. Bu toprak reformu- ; 
nun bütün güçlüğü de şurada; artık Türkiye'de • 
bu toprak dağıtılması mânasına gelmekten çık- i 
mıştır. Çünkü dağıtılacak Devlet toprağı kalma- Ş 
mış. Bilâkis, sürülü arazinin dörtte birine ya- \ 
km bir kısmını tekrar meraya terk zorundayız. ; 
Şu halde kabili ziraat arazi azalıyor. Muayyen ' 
çiftliklerse, topraksızlara veya az topraklıya kâ- j 
fi değil. Küçük işletmeler cüce araziler vardır, i 
Bunlar kifayetsizdir. Şu halde, faraza beş tane j 
arazi sahibinin, dördünü, bir kişiye devredecek- j 
siniz. Biri rençber olarak kalacak. Ancak, böy- \ 
lece 80 - 100 dönümlük bir işletme sahibi olacak, i 
Diğer dördünü ise en geniş iş sahası olan, sana
yi sahasına aktarmaya mecbursunuz. Bunu yap
madığımız takdirde, bugünkü realite, Türkiye'
de toprak ve ziraat reformunun olmıyacağmı 
göstermektedir. Sanayi ise bir piyasaya muhtaç
tır. En geniş piyasa yine köylüdür. Köylünün 
iş gücüne, iktisadi güce sahibolması lâzımdır. 
Bu da, keza ziraatın gelişmesine tabidir. Durum 
doğrudan doğruya, tamamen, biribirine sıkı sıkı
ya bağlı, iki problem halindedir. Onun için sa
nayinin Türkiye'de, ziraat de dâhil, bütün geliş
memizin artık ilk şartı olduğu kabul edilmeli
dir. Fakat, üzülecek bir hal var. Dünyanın di
ğer milletlerini tetkik buyursunlar. Meselâ Ja
ponya; bizden 30 sene sonra medeni âlemle te
masa geçmiş. Yani 1860 tan sonra. Buna rağ-
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men 40 sene gibi kısa bir zamanda, dev sanayii 
kurmuş, büyük Devlet olmuştur. Biz hâlâ, Tan-
zimattan beri bocalarız, maalesef bir türlü sa
nayimizi kuramamışız. Bunun sebebi nedir?... 
Bunun sebebi kapitülâsyonların, Türkiye'nin 
kendisine mahsus iktisadi ortamının, yarattığı 
şartlardır. Biz maalesef, sosyal tarihini, hele 
iktisadi tarihini, ziraat tarihimi kâfi derecede 
bilmiyen bir toplum halindeyiz. Bunları bilmek
te, istikbalde muvaffak olmamız için cidden fay
da vardır. Bugün, Türkiye'de, gayet kolay ka
zanç sağlıyan bir ticari zümre vardır. Arz etti
ğim gibi, kapitülâsyonlar devrinin sağladığı im
kânlarla büyümüş, nihayet Devleti dahi borçlu 
hale sokacak muayyen bankerler zümresi sonra
dan, Cumhuriyetten sonra, bu kötü alışkanlık
ları şekil değiştirse de devam ettiren, muayyen 
ithalâtçı zümresi halinde inkişaf etmiştir. (Bra
vo sesleri) Sanayicilerimiz gayet iyi bilirler, in
safla tetkik etsinler, kurdukları müesseselerin 
hayatını, hepsinde bu kolay kazancı bırakmak 
istemiyen bu zümrenin sabotajını görürler. Tür
kiye'de kurulmuş her fabrikanın kendine göre 
acı bir tarihi vardır. 

Devlet sanayiinin memur elinde olması, Dev
let kapitalizminde maalesef bu gelişmeye imkân 
vermiştir; o fabrikanın başına gelmiştir, o im
kânın başına gelmiştir. Nihayet kendi malı da 
değildir. Eğer insaf sahibi değilse, veya gafil ile, 
pekâlâ bunlara alet olmuş, dolayısiyle işletmele
rimiz kâfi kemalini bulamamıştır. Benim vaktiy
le meslek icabı Merinos yetiştirmesiyle yakın te
masım dolayısiyle, Merinos işliyen mensucat sa
nayiine de yakın temaslarım oldu. Kimseyi itham 
etmek istemiyorum. Bugün dahi devam eden bir 
acı hale, Hükümetin nihayet vermesi için, bunu 
tescil etmek istiyorum.. Türkiye'de Merinos geliş
mesine mâni olan maalesef, bizzat onu teşvik eden 
Devletin, ona milyonlar ayıran Devletin yine bir 
uzvu olan Sümerbank Müessesesi olmuştur ve ol
maktadır. Şöyle ki, Türkiye bilhassa Avustural-
ya'dan, geniş çapta merinos yapağısı ithal eder. 
Malumlarınızdır ki, bu 150, 200 milyon liralık, 
bir tablo içindedir. Buraya ithal için gidilir. Yü
nün birçok evsafı üzerinden fiyatı tesbit edilir. 
Dolayısiyle, eğer suiistimal edilmek istenirse, sui
istimale çok müsait bir piyasadır. Yerli sanayiin, 
yerli meriııosçuluğun gelişmesi, birçok, bundan 
menfaati olan kimseleri endişeye düşürmüş ve 
bizzat bendenizin şahidolduğu, memuriyet haya-
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tunda uzun yazışmalara sebebolan birçok acı ıııü-
şahadelerini gördüm ki, burada zikrinde fayda 
görmüyorum, sizleri yormamak için. Yalnız neti
ce şudur : Biz fiyat meyzuıuıda karşımıza daima 
merinosçuluğıın inkişafına mâni olarak, esefle 
kaydediyorum, Sümerbankı gördük. Bilhassa za
man zaman, ithal imkânlarının güçlü günde, fi
yatlarının müsaidolduğu devirlerde, bu yapılabi
lirdi. Nitekim Sümcrbank merinosa kâfi fiyat 
A-erdiği devirlerde ki, (kilosu 30 - 35 lira verdiği 
günlerde) memlekette süratle merinosçuluk ya-
yılmış halk buna itibar etmiş, vaktaki fiyatlar dü
şürülmüş şu veya bu sebeple, merinosçuluk da 
gayet tabiî gerilemiştir. 

Her memleketin sanayiinin gelişmesi içinde 
bulunduğu şartlara göredir. Mâlûmâlinizdir ki, 
Avrupa sanayii müstemlekelerin, diğer geri mil
letlerin, hudutsuz istismarı sayesinde süratle ge
nişlemiştir, dev sanayii kurmuştur. Ama Japon
ya bu imkânı bulamamış, müstemlekesi olmadı
ğından kendi işçisini asgari hayat şartları içinde 
çalıştırmış, işçinin 'emeğini milletin menfaati na
mına istismar etmiş. Bu ucuz emekle, kâr arasın
daki farkları, yatırıma vermiş. Kısa zamanda bu
günkü dev sanayiini kurmuştur. Almanlar'da yi
ne müstemleke sahibi olmadığından, Orta - Avru
pa'ya sıkışmış vaziyette, onlar da devletçilikten 
başka çare bulamamışlar, tik devirlerde Devlet 
müdahale etmiş. Fakat bizim gibi bunda İsrar et
memiş süratle bunu halk sermayesi haline getir
miş Devlet sadece bir nâzım rolü oynamış, hattâ 

şu veya bu şahıs eline geçmemesi, tekel kurulmama
sı için sermayeyi dahi tahdideden yollara gitmiş, 
gerçek karma ekonomi ile bugünkü yüksek se
viyesini bulmuştur, ingilizler malûmunuz, libe
ralizm yolu ile, bu inkişafı elde etmiş ; fakat müs
temlekelerini kaybedince, dahilî şartların tesi
riyle fakir tabakalarla kapitalistler arasındaki 
farkların doğurduğu endişeler neticesinde, bâzı 
müesseseleri devletleştirmiş, fakat sanayiini bu 
sefer liberalizm yolu ile başladığı sanayiini, kar
ma ekonomi ile bir nevi müdahalecilikle yine 
muhafaza edebilmiştir. Türkiye'nin müstemleke
si olmadığına göre, işçilerimize de gayet tabiî 
olarak medeni haklar tanıdığımıza göre, iş gü
cünün bol olmasına rağmen, sermayemizde kifa
yetsiz olduğuna göre tutacağımız yol ortadadır. 
Toprak reformu yaparken, Sanayi Vekâleti ile 
Ziraat Vekâleti teşriki mesai yapmalıdır; topra
ğı satılan, toprak verilmiyen veya kendiliğinden 
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ayrıfan çiftçilerin, ellerindeki üç, beş kuruşun 
heder olmaması için bunları sanayi sahasına his
se senetleri olarak aktarmanın yolu bulunmalı
dır. Bunu, toprak reformu yapan diğer millet
ler yapmıştır. Ve tercihan bu gibi insanlara iş 
sahası verilmelidir. Böylece, Devletin muhtac-
oldıığu sermaye ve teşekkül edecek, topraksız 
kalan çiftçilerimiz de sanayi sahasında iş gücü 
olarak kıyıuetlenecektir. Bu yapılmadığı takdir
de itimat buyurunuz ne ziraatimiz ne sanayiimiz 
hayır görür. 

İkinci yıl, demin Çalışma Bakanlığının bütçe
sinde arz ettim. Şimdi Hükümetin temsilcisi 
ve bu sahada mesul olan Sayın Sanayi Bakanın
dan rica, ediyorum. Bize tavzih etsin, buna ih
tiyacımız var. Burada Plânlama Dairesi müste
şarına aynı mealde bir sual sordum. Dedim ki, 
!karma ekonomiden maksadınız nedir? Ayrı ay
rı, Devlet sektörü ayrı çalışacak, hususi sektör 
ayrı çalışacak, bu mudur? Yoksa, hususi sek
törle, Devlet sektörü müsait, olan yerlerde, âm
me karekteri olmıyan yerlerde, iştirak yapacak 
mı? Zabıtlar ortadadır, çok acı biri ifadedir 
benim için. Bu iştiraki mahzurlu gördüklerini, 
çünkü yerli sermayenin, Devletin bin bir emek
le kurduğu müesseseleri, suiistimal etmek teh
likesi olduğunu, ancak İktisadi Devlet Teşekkül
leri reorganizasyonu kanununda ya'bancı serme
ye ile Devletin müşterek çalışma imkânını haiz 
olduğunu ileri sürdüler. Ben şahsan buna çok 
üzüldüm. Biz artık, kendimize itimat etmemek, 
kendimizi hor görmek gibi duygulardan uzak ol
mak zorundayız. Kötü misaller teşmil edile
mez. Devlet, kötü misalleri önlemekle mükel
leftir. Yoksa onlara istinaden kötü bir gidişin 
devamına cevaz veremez. Şimdi, bu ışığın al
tında, şu sualimi soruyorum : Bugün ziraat sa
hasında sanayi - traktör sanayi, şeker sanayi 
ve diğer sanayide - derhal halkın iştirakine yol
lar bulunacak kadar imkânlara sahiptir. Dev
let buralardan artıracağı para ve sermayelere, 
yeni yatırımlar yapacak durumdadır. İşçilerin 
fazla mesaisini kıymetlendiririz, fakat bunu pa
ra ile değil, onlara hisse senedi olarak ödiyebi-
liriz. Böylece işçilerimiz de fabrikalara ortak 
olur, daha benimser, kendi inalıdır, daha iyi 
çalışır. Bu, grevi de önler, lokavtı d'a önler, 
birçok içtimai şeyi de önler. Ve en iyisi en gü
zeli çok çalışmayı, rantbl çalışmayı, sağlar. 
Ucuz imalâta âmil olur. Türkiye'de işçilik ucuz 

— 892 — 



C Senatosu B : 41 8 • 2 • 1964 O : 4 
yevmiyeler dünyanın en düşük yevmiyesi, ipti
dai madde bâzı sahalarda çok ucuz; buna. rağ
men, Avrupa bizden bu ham maddeyi, iptidai 
maiddeyi alır, bizim ücretin on mislini işçisine 
verir. Bir de ucuz mal imal eder. Burada bir 
hastalık var. Bunuda iktisat ve sanayicilerimi
zin halletmesi ve bizim Avrupa ile rekabet eder 
hale gelmemiz zaruridir. Mütemadiyen himaye 
edilen bir sanayiden belki kendi ihtiyacımızı te
min ederiz. Fakat dış rekabete tahammül et
meye ve bilhassa döviz teminine imkân kalmaz. 
Ve zirai mahsûllerden de fazla bir şey beklemeye 
artık imkân yoktur. Çünkü mahsûllerimiz sa
nayiimizin ihtiyacına, gıda olarak da çoğalan nü
fusumuzun ihtiyacına ancak kâfi gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Çetin vaktiniz geçmiş
tir. 

ALÂEDDİN ÇETlN (Devamla) — Peki 
efendim toparlıyorum. 

Benim üzerinde ehemmiyetle durduğum mev
zu budur. Sayın Sanayi Bakanımız, bize bura
da, Hükümet hamına, kati bir açıklamada bulu
nabilirse, .bu politika da görüşümüze uygunsa 
gayet tabiî umumun desteğini görecek, ve mu
vaffakiyetine de, tahmin ederim ki, bu bir âmil 
olacaktır. Açıkça konuşulmalıdır, halkın, halk 
sermayesi olarak, şahıs tahakkümü istemiyo
ruz. Halka yaygın bir sermaye olarak Devlet 
fabrikalarında muvafık gördüğü sahalarda, ko
laylık gösterecek midir?. Yoksa Devlet ayrı, 
onun karşısında cılız sektör ayrı ayrı yaşayabi
lecek midir? 

Bunun dışında bir temenniyle ayrılıyorum. 
Sanayiimizin, gecekondu sanayii olmasından, fır
satçı sanayii olmasından bir an evvel kurtarılma
sı zarureti vardır. Norm denen nesneyi artık 
sanayie tatbik etmeliyiz. Müşteri aldığı malın 
evsafından kalitesinden emin olmalıdır. Millî 
servet de, millî varlık da artık israf edilmemeli
dir. Hürmetlerimle, efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Naci Arı. 
AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler Sayın Bakan ve mesai 
arkadaşları. 

Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebe
tiyle petrol ve maden mevzularma kısaca temas 
etmek istiyorum. 

Yer yüzünün hemen "her yerinde olduğu gibi, 
memleketimizde de petrol ve ürünleri, sosyal 

ve ekonomik hayatımızda, savunma gücümüz
de pek önemli bir mevki işgal etmektedir. 

Bugün, petrolün aranması, istihsali, işlen
mesi, ithali ve ihracı, dev şirketlerin ve serma
yelerin inhisarı altında, ezici bir tahakküm ve 
rekabetin etkisiyle, çoğu zaman; deprem dal
gaları halinde ülkeleri sarstığı, idarelerde hâ
kimiyetlerini olanca gücü ile hissettirdiği aşi
kârdır. 

Bu tesir dalgalanmalardan mümkün mertebe 
yoksun olabilmek için, tek çıkar yol: Petrole 
sahibolma mazhariyeti ile, onu işliycrek değer
lendirip, milletin istifadesine arz edebilmek
tir. 

Memnuniyetle görüyor ve öğreniyoruz ki, 
yurdumuzda idealist, yapıcı bir düşünce ve 
güçle çalışan petrol ilgilileri, bu faydalı ve de
ğerli maddenin arama, keşif, istihsal, işleme 
ve satışı üzerinde hassasiyetle çalışmakta, pet
rol ve ürünleri ihtiyacımızın, dâhilen her gün 
daha fazla temini ile, yurt ekonomisine faydalı 
olaibilme gayreti içindedirler. 

Halk arasında da yaygın kanaat odur k i : 
Türkiye'de petrol vardır, bulunmuş bulunmakta, 
istikbale doğru her gün daha emin, daha sevin
dirici adımlarla yol alınmaktadır. 

Türk ham petrolünün, müstehlik, büyük, 
hareketli pazarlardan uzakta bulunuşu, petrol 
ürünlerinin satışında zaman zaman güçlüklere 
sebehiy et vermektedir. 

Bu yüzden stoklar artmakta, tanı kapasite ile 
çalışamama endişeleri yanında, millî sermayenin 
donmuş hale gelmesiyle, plân döneminde gerek
li yatırımların yapılmama ihtimalinin belirme
si, satış ve tevzi işlerinin organizasyonunda sü
ratli ve kesin tedbirler alınmasını ieabettirdiği 
müşahede edilmektedir. 

Petrol ürünlerimizin satış ve tevzi işleriyle 
Petrol Kanunu muvacehesinde Petrol Dairesi
nin ilgisi olmasa gerek. 

Büyük malî yatırımlar yaparak Türk petro
lünü bulan, işliyen, fakat: Satış zorlukları ile 
karşı karşıya kaldığı müddetçe, haklı olarak, 
müstakbel inkişaf endişesine kapılan Türkiye 
Petrolleri Anonim ortaklığını. Ve dolayısiyle 
bu millî servetimizi, istenilen seviye ve üstüne 
ulaştırmak, satış ve tevzi işin de; organize bir 
çalışma ile gerekli kanuni tedbirlerin süratle 
alınması lâzımdır. 
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Bunun için de: Türk petrol faaliyetlerinin 

murakabe, takip, tevzi satış ve randıman gücü
nün artırılması için, beş yıllık plânın da ön
gördüğü üzere bir elde toplanması teinin edil
melidir. 

Petrol Dairesi, petrol ofis, Türk Petrolleri 
Anonim ortaklığı arasında karşılıklı münasebet 
ve davranışlarda iş ve düşünce birliğine varıla
rak, koordine ve ahenkli çalışmaya önem veril
melidir. Vazıh ve esaslı kararnameler ile Türk 
petrolünün inkişaf çalışmalarının düzenlenmesi 
yanında, yabancı şirketlerinde hanı petrolü 
memleket dâhilinde daha geniş çapta arayıp 
bulma ve işlemeye, sermaye yatırımının artımı
na teşvik etme, Petrol Dairesini de: / Memleke
timiz için baha biçilmez değeri olan jeolojik ra
porlar, jeofizik harita, orijinal sismik kayıtlar, 
foto jeolojik harita, kesek, numuneden, yoksun 
bırakmama göz önünden uzak tutulmama
lıdır. 

Evvelâ daha çok politik etkilerle tevzi edilen 
petrol ofisi acente ve bayilikleri üzerinde eğili-
nerek, yabancı şirketlerin bu sahadaki tesis ya
tının! arı ve hizmet, servis şekilleri göz önüne 
alınarak, petrol ofisi tevzi ve satış tesisleri İs
lah ettirilerek modern, ihtiyaçlara cevap vere
cek hale getirilmeli, Devlet dairelerinin ofise 
olan borçlarının tasfiyesinde sürat sağlanmalı
dır. Petrol mevzuunda Ticaret, Maliye, Güm
rük ve Tekel, Enerji bakanlıkları yeni bir ruh 
ve anlayışla daha koordine, daha süratli ve ve
rimli bir çalışma tarzına yönelmeli, formalite güç
lükleri giderilerek, Türk Petrolleri Anonim or
taklığının yabancı emsalleri gibi, tevziatçı ve 
satıcı hüviyet kazanıp, 5 nci Siirt Bölgesinin 
dışına taşarak arama ruhsatına sahibolduğu 
Trakya, Ankara, Sivas, Gaziantep, Adana böl
gelerinde de faaliyete geçerek kanuni mükelle
fiyetlerini yerine getirme fırsat ve imkânları 
temin edilmeli, kendi bünyesi içinde daha ikti
sadi olarak ve rantbl çalışına için genel müdür
lüğün iş ve istihsal yerine nakli üzerinde durul
malıdır. 

Petrolden sayıları -30 zu aşkın ürün ve ma
mul eşya elde edildiği ifade edildiğine göre, 
petrol kimyasının geliştirilmesine, uçak ve jet 
-benzini imâline çalışılmalı, petrol kimyası mev
zuunda yabancı sermaye teşvikinde gayretli 
davranılmalıdır. 
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Petrol; refahlı Türkiye idealinin ümit kay

naklarından biri ve belki de başta gelenlerden 
biridir. Üzerinde milletçe hassasiyetle durduğu
muz bu mevzuda, her türlü hissi -düşünceler bjr 
yana, aklî, cezai tedbirlerde en ufak bir müsa
mahaya dahi imkân vernıiyerek, beklenen ge
lişme sağlanırsa, Türk ekonomisi büyük çapta 
geniş ve rahat nefes alına imkânına kavuşmuş 
olacaktır inancındayım. 

Maden Kanununu ye]) yeni bir zihniyetle ele 
alıp düzenlemekten ziyade bâzı maddelerini mer
keziyetçi bir davranışla değiştirmekle yetinmek, 
evvelce de ifade ettiğim gibi beklenen randımanı 
asi a vermiyeeekti r. 

Nitekim J968 yılı maden ihracında 10 milyon 
doların üzerinde bir ihracat noksanlığını, yet
kili İmkanlar bu kürsüden ifade etmişlerdir. 

Bu tutumla Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
maden ihracından ümit edilen 1 milyar 4b'0 mil
yon liralık gelirin nasıl temin edileceği meraka 
bir konu olmakta devanı edecektir. 

Türkiye'nin, yakıt, enerji ve tabiî kaynakla
rının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı adı 
altında isabetli ve yeni bir kuruluşta toplanarak 
organize edilmelerinden büyük, bir hizmet gücü 
ümidetnı ekteyiz. 

Bu yeni kuruluşun, petrol ve maden gibi 
yurt ekonomisinde hayati önemi olan konular 
üzerine gerekli önemle eğileceğini ümitle; 

Sanayi Bakanlığı B)(H yılı bütçesinin Türk 
Ulusu için hayırlı ve başarılı olmasını dilerim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onat, 
HIDMT ONAT (izmir) — iSâym Başkan, 

Yüce 'Senatonun 'Mülkterem üyeleri, Sanayi 
Bakanlığı kuruluşu 'bütçesi içinde 'Ve meimle-
'ket varlığında temel taşı /vazifesi 'gören ana, 
dövk kaynağı Türk petrolüne ben de değine
ceğim. Her yıl 'millî gelirimizde büyük değe is
let* taşımaktadır. Türkiye'de petrole verilim 
önem dımÜıuriyet devrinde W24- yılında 'baş
lar zaman zaman hareke t l'enir ve ;bazende ilh-
•male uğrayarak gecikir. 1933 de 'bir Petrol 
Kanunu 've 1935 te de Petrol Arama 've İşle-1-
me Dairesi kurubmıştur. Bilâhara inkişaf e/ite
rek Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü '1941 -
1954 yılları arasında faaliyetinde Kaman ve 
Garzan bölgelerinde" 18 yılda of) kuyu açarak 
53 9'2S m. sondaj yapılmıştır, 
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'1954 yılında Yeni Petrol Kanunu çıkması' 

ve 'T. P. A. O. nm kuruluşu sayesinde T9Ö5 -
1959 yılları aracında 49 kuyu akılmış 71 918 mı. 
sondaj yapılmıştır. P>urada arz etmeliyim, ki 
!bu süre içinde 'ben de 'bu faaliyetleri Şark: gö
revlimi yaparken izlemiştim. 'G-örevİm İm 'böl
genin sabotajlara karşı korunmasını sağlam'ak 
emniyet ve trafik 'hizmetlerini tedvir etmekdi, 
Hatıralarım çok derindedir. Tunçlaşaıı teknik 
personelimiz gece gündüz nasıl çalıştığını iş 
başında gördüm. Pompaların her petrol 'bası
şında kuyu üzerindeki sinyal lâmjbasmm yanar 
sönerini göğsüm ka'bararak seyrettim. P>ir çöl
de nasıl .mamureler yükselebileceğine burada, 
inandım. 1955 yılma kadar Devletin iverdiği 
ve ayırabildiği 5 - 10 milyon lira ile yürütülen 
işler Petrol Kanununun yeni şekli ile 'bu safha
ya, 'birden bire yabancı sermayeyi yatırılma baş
lattı. Kısa zamanda sermaye 396 6'5'3 000 lira 
yükseldi. Böylece 1948 - 1959 yılları arasın 
da petrol arama işlerine Devlet eli ile 34 8Ö2 000 
lira sarf edilmiş loldu. Ayrıca. T. P. A. O. eliy
le 271 '183 000 lira, yabancı şirketler eliyle do 
334 608 000 lira »harcanarak Türkiye'de petrol 
tesis ve sistemi gerçekleşımiş oldu. İlk gün
lerde tatminkâr olmıyan hu yatırım son gün
lerde ümit verici hal almıştır. Nitekim Ramaıı 
ve Garzan bölgelerinde zengin petrol sa.haları 
!bulunmuş T. P. A. O. tarafından Iburada gö-
rülmiye değer salhane 380 000 ton kapasiteli ve 
tamamı yerli 'ham petrolü işliyen bir rafineri 
tesis edilmiştir. Diyarbakır'dan Kurtalan'a 
geçen her yiolcunun geceleyin 'bu pırıl pırıl ya
nan ışıklar ve mis gibi kokan petrol karşısın
da sevinçten gözlerinin yaşardığı Ibir ıv'âkıadır. 
Eseri, meydana getiren elamanlar var -tolsunlar. 
Şimdi Şark bölgesinin gaz ilhtiyacı :b liradan 
karşılanmaktadır. Tesisin (600 000) ton ka
pasiteye çıkarılacağını duymaktayız. Bu hu
susa bakanlığının yardımcı olmasını gönülden 
istemekteyiz. Acalba bu mümkün olacak mı
dır, soruyorum ? 

1. Türkiye'nin bugünkü petrol istihlâki 
ordu ihtiyacı hariç '2 000 000 ton 'olduğuna 
göre millî gelire 'hizmeti ive sağladığı döviz ta
sarrufu ne kadar olacaktır.? Daihası var o 
zaman yeni yürürlüğe giren Petrol Kanunu sa
yesinde yabancı sermaye İzmit'te Kalteks Şir
keti tarafından 1 000 0O0 ton kapasiteli ve Şell, 
Biriiiş Petrol, Sokoni Mobil şirketleri tarafın-
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dan Mersinde 3 000 000 ton kapasiteli 'birer 
rafineri kurul'muştur 've faaliyete geçımişleir-
dir. 

2. Bu 'hale göre memleket istihlâki !bu üç1 

rafineriler kapasitesi altında olduğundan faz
lasının İhracı memlekete muazzam nir döviz 
kaynağı sağlıyalbiliyor mu? 

3. Memleket kalkınmasında motorize kuv
vete Sanayi Bakanlığı inanmakta olduğuna ve 
Ibıınun da petrole dayandığı cihetle bu işlet-
imeciliği Sanayi Bakanlığı ne gi'bi yardımlarla 
ve kolaylıklarla desteklemektedir! 

4. Memleketimizde 50 000 otomobil, 12 O'OO 
otobüs, 24 000 kamyon, .15 000 motosiklet, 
f)3 000 traktör-, çalışır durumda tokluğuna gö
re 'bunlar için (her 'hangi bir karlı vukuunda 
stok seviyeleri mevcut mudur? 

5. 'Toplu sözleşme, grev ve lokavt Kanunu 
meriyete girdiğine göre işçi elbette emeği kar
şılığını alma çalıası içine girecektir. Bu tak
tirde meydana gelecek istilhsal kaybı süresince 
ne gibi çareler düşünülmektedir. ? 

'6. Yukarda 'beyan ettiğim şartlar muivalce-
hesinde neden 19'63 yılı içinde 43'9 milyon Türk 
liralık 'hamı petrol almıştır? 

7. Niçin meıııbaı 'belli olan 'bu toprak al
tı ürünü memleketten 'başka ordu iihtityaçları
nı dalhi karşılıyacak Ibir seviye ve kapasiteye 
çıkanlamıyor? 

8. İktisadi ilimlerle meşgul ^otoriteler sa
nayicilerle aynı kanaatte olup son fiyat artış
ları talep sttiktüründeki değişmelerin genel 
ekonomi üzerindeki etkileri çok taraflı iolacak 
ve petrtol maihsulleri fiyatları arasındaki mev
cut münaselbetler ıbaki kaldığı takdirde, 1968 
yılı içi istihlâk ;bünyesine yerleşen temayüller 
10 yıl devam edeiCektir deniliyor. Bu doğru 
mudur ve son fiyat artışlarında bu Ihususlar 
düşünülmüş müdür1? 

Yeni «bütçenin millet hayrına çalışmasını 
temenni eder, sözlerime son verirken memleke
tin 1903 yılı içinde istihsal kapasitesini 12 000 
varilin üstüne çıkaran Türk Petrolleri A. O. nı 
ve onun tunçlaşmış vatanperver müttıendis ve 
teknik elemanlarını selâmlarım. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Basim Giray?.. (Yok 
sesleri) Köz sırasında Sayın Hüseyin Otan, on
dan sonra Mustafa Dinekli geliyor. Bu iki 
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.mııihterem üy'e Karma Bütçe Komisyonunum | 
üyesi bulunmaktadırlar. Milletvekili 've sena
tör olarak Bütçe raporunun imzalıyan 50 üye
den 11 i «söz 'hakkım mahfuzdur» kaydilyle iım-
'za ettikleri için (bunlara söz verilmesi lâzım'-
dır. Fakat »gerek IS'aym Otan, ıgerekse Dinek-
li böyle bir şerh veıPm;eimişler ve raporu 'oklu
ğu 'gi!bi imza etmiş 'bulunmaktadırlar. 

Eski 'îiçtîüızüğün 'bir ''fıkrası şu şekildedir: 
«kendisinin muhalif kaldığı mazbatada musar-
rah bulunmadıkça tarafından imzalanmış bir 
mazbata aleyhinde encümen arasından biri söz) 
söyliyemez,» diye bir hüküm 'vardır. Kırk se
nelik tatbikat 'bu hükmü teyidetim.eıktedi'r. Bu
nu teyideden encümen raporunda da söz hak
kı mahfuz kalan kaydı bulunanlar yalnız ko
nuşabilir kaydı bulunmaktadır. Yeni 'içtüzük 
de 'bu kadar açık saralhat bulunmamakla bera
ber, bir 'zühul eseri olarak öteden ''beri tatbi
katı edilen ve mantığa uygun olması esbabı 
mucibe dolayı siyle kendilerine söz vermek im
kânına, mı atik bulunmamaktayım. 

Söz sırası Sayın Mehmet Ali Demdir'in. 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, ımuihterelm (bakan
lar ve erkânı; 'bütçesi görüşülmekte 'olan Ba
kanlığın 'bünyesinde 'bulunan 'Şeker Fabrikala
rı Umıı'm Müdürlüğünün yatırım programı ile 
ilgili !bir konu üzerinde Karma Bütçe 'Komis
yonuna tevcih ettiğim bir soruya verilen ceva
bı tatminkâr bulmadığım için huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum, 

Muhterem arkadaşlar, yüksek huzurunu-
'za her çıkışımda bölgeler ve vilâyetler ara
sında dengeli bir kalkınmanın kurulmasın
dan ısrarla bahsederken plânın igördüğü bölge
ler arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve di, 
ğer bakımlardan dengeli 'bir kalkınmanın ıg.ei'-
ıç ekleştiril meşini de her vesile ile ve ısrarla bu 
kürsüden tekrarlamaktayım. Bu ısrarımın se
bep ve hikmetini mahrumiyet bölgesinin tem
silcisi, hem de öyle bir 'temsilcisi ki, nülfu-
sunun % 'ö'O sinden [fazlası ilk ıçağ hayatı yaşı-
yan 'bir 'bölgenin insanlariyle, yıllarca hemdert 
olmuş kader birliği yapmış, onlarla aynı pe
rişan hayatı yaşamış, halen de .geniş bir aile 
ıefradı ile aynı bölgenin aynı gerçeklerini ya
şamakta olan bir temsilci sııfatiyle konuşmam
da aramanızı istirham edeceğim, 
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ıBuraya bir mim koyduktan sonra esasa 

girmek isterim. 
Muhterem arkadaşlar, plân ve 5 yıllık kal

kınma prolgramı çerçevesine ıgireıı İç Anado
lu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile 
Kuzey Anadolu bölgesini içine alan topyekûn 
Anadolumuzun sınai, ekonomik, ticari ve her 
alanda kalkınmasında, kaydedeceği 'büyük 
hizmetleri aşikâr olan Keban Barajının yapıl
ması ve dolayiisiyle barajın arkasında bir ha
vuz vücuda 'getirilmesi münasebetiyle 'bundan 
birkaç yıl önce aynı alanda, kurulmuş olan 
Elâzığ Şeker Fabrikası 'burada 'mahsur kal-
'maktadır. Fabrikanın Elâzuğ hudutları içinde 
bırakılıp, bıraikılmıyaealğma dair sorduğum so
ruya Sayın Bakan, «kaldırılmasında -zaruret 
olduğu» 'fakat nereye kaldırılacağının belli ol
madığı konu ile ilgili 'olarak ealiişımalar yapıl
dığı» şeklinde cevap vermişler idi. 'Oysa., ha
kikat derecesinin ne olduğunu kesin olarak 
bilmemekle beraber, bu fabrikanın Fırat ' ın 
Batısına doğru kaydırılacağını, hattâ Marma
ra bölgesinde bulunan bir ilçeye kadar götü
rüleceğini Plânlama Dairesinden sızan haber
lerden anlamaktayım. Filhakika muhtelif ve
silelerle bu kürsüye gelen sayın senatörlerin bir
çokları aız gelişmiş bölgelerden büyük şdhire 
doğru nüfus akımlarının durdurulması ve böl
geler arasındaki dengesizliğin giderilmesi, an
cak ıo bölgelerde smai tesislerin kurulması ve 
her alanda geniş yaitırıımların yapılması müm
kün olacaktır delmektedirler. Sayın hatipler
den bâzılarında bulgun yaptıkları bütçe konuş
malarında buna değindiklerini müşalhade et-
m iş bulun m aktayız. 

Muhterem arkadaşlar, temenni ve lenkidler 
yalnız Senatonun tutanaklarına geçmekle kal
mamalı. Tatbiki mümkün olanlar, ilgili kim
seler tarafından bütçe yılı içinde de değerlen
dirilmelidir. 

Devlet Plânlama bütçesi görüşülürken, Sa
yın Plânlama Dairesi Müsteşarına tevcih edi
len sorulardan biri de, plândaki, kalkınmasın
da öncelikle tanınan 17 vilâyet içinde, kıstasın 
ne olduğu idi. Sayın Müsteşar bu soruya kal
kınmada kendilerine öncelik tanınan vilâyet
lerden, hayat standartları normalin altında 
olanı vilâyetlerdir şeklinde cevap 'vermişler 
idi. Oysa Doğu Anadolu'nun, Batı ucunda 
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bulunan Elâzığ'da bu 17 vilâyetten birisidir. 
Hayat seviyesi normalin altında 'bulunan bir 
vilayetteki, fabrika zaruri sebeplerle yerin
den sokulurken 'bu fabrikanın kuralaca.gr yeni 
yer için, Elazığ vilâyeti hudutları dâlhilinde 
veya 'Elâzığ vilâyetinin Dolgu, Kuzey, yahutta 
Güneyindeki 'bölge ve vilâyetlerde, Ihiçbir tet
kik yapılmazken, hu fabrikanın (söylenenler 
doğru ise) 'Fırat'ın Batısındaki 'vilâyet ve ka
zalardan birine kaldırılmasını düşünmek aıca-
ba, bölgeler arasında dengeli kalkınma kura-
eağuz diyenlerin fikir ve ıgö mislerin e aykırı 
düşmez mi \ 

Evet 'muhterem arkadaşlar yukarda arz et
tiğim az gelişmiş bir vilâyetin ve (bölgenin 
temsilcilerinden (biri sıfatiyle diyebilıtriım ki, 
Fırat ' ın Doğusundaki vilâyetlerin yabancılara 
yasak bölge olmak durumundan çıkarılması 
bizleri ne kadar seıvindirmiışse, bu fabrikayı 
Elâzığ'dan Batıya doğru (söylenilenler doğru 
ise) çalışmaların, düşünce ve davranışları da 
bizleri o kadar üzmüştür. Halbuki Ibu et'üdün 
Fırat ' ın Batısında değil, birinci derecede Elâ
zığ vilâyeti içinde ve 'mümkün olimadığı takdir
de ise Elâzığ'm Doğusunda, Kuzeyinde ve fa-
ka)t mutlak surette Fırat k'alvsi d:â!hilinde'ki vi-. 
lâyetler ı'çinde yapılmasını istemek ıhakkımız? 
olmak lâzımdır. 

Şalhıslarına son derece saygı ve itimadımız 
olan inubterem Bakanla, Sayın Şeker Fabrika
ları Umum Müdürünün de bizimle aynı gö
rüşte olduklarına inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, akılları durduran 
şu medeniyet asrında, benüz toprak altında, 
toprak 'üstüne çıkmaya çalışanı bir bölig-enin sa
kinleri, temsilcileri olarak, yalnız üzerinde 
(hassasiyetle durduğumuz bu önemli (husus de
ğil, fakat topyekûn derigesiz çalışmalar bizi 
müteessir etmektedir. ISaym (Bakanın bizleri 
bu konuda tenvir etmelerini rica eder, hepinizi 
sayigı ile selâmlar yeni bütçenin .memleketimize' 
(hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim, 
(muhterem arkadaşlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı. 
VEYSÎ YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

Başkan, muhterem Senato üyeleri, Sanayi Ba
kanı ve büyük nıensubini. 

Bir memleketin sosyal hayatında, gelişme ve 
refah vadeden faktörlerin birisi de hiç şüphe
siz ki, sanat hayatıdır. Bu faktörün işlediği her 
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memleketin kalkındığı da bir gerçektir. İki 
mevzuu kapsıyan bütün konulan, bu dar daki
ka çerçevesi içinde izah, tenkid ve temenni im
kânı yoktur. Ancak, bunlardan çimento sana= 
yii hakkında, bir iki kelime dile getirmek isti
yorum. Türkiye'de yeni tesislerin kuruluşu 
mevzuunda, çimento tüketim ve üretim imkân
larının ciddî bir şekilde tetkiki ve bundan ekle 
edilecek neticelere göre, yeni yatıranlara geç
mesi ehemmiyetle ele alınması gereken bir durum 
olarak nazarı dikkati celbetm ektedir. Dünya
da büyük bir süratle çimento üretim ve tüketi
mi artmaktadır. 

Yirminci asır dünyamızda, çimento, gerek 
sanat hayatında ve gerekse yapı ye imar işle
rinin başlıca unsurlarındandır. Bizim memleke
timizde, önemi ve ihtiyacı büyük çapta kendi
ni göstermektedir. Vilâyetlerimiz ve bilhassa 
Doğu vilâyet ve köylerimizin, mesken hayatı 
yürekler acısıdır. Orta Çağ hayatı hüküm sür
mektedir. Güney, Batı, Doğu bölgelerimiz ara
sında, sanayi müesseseleri bakımından bir den
ge yaratmak gerekir. Sosyal adalet budur. 
Rejimimiz bu olmalıdır. Ve budur. 

Doğuda çalıştırıcı müesseselerin (kurulması 
programımızın önceye alınması derpiş edilmesi
ne rağmen beklenilen bir çalışma olup, olmadı
ğı ; Doğuda insanları tabiatla ve onun güçlük
leriyle baş başa bırakılmıştır. Yazın toprağın
da çalışmakla hayatı kısırdır. Yalöieı sefalet 
rüzgârları kamçılamaktadır. Çalıştıracak mü
essese yoktur. Yazını toprağından aldığını kı
şın kahvelerde sarfetmektedir. Çalışmak istiyen 
âtıldır, iş bulamıyor, sanayi bölgesine göç et
mektedir. Bu itibarla, Doğu illerimizde büyük 
bir nüfus boşluğu ilk bakışta görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından yapılan etütler ve bu etüt
lere istinadolunan broşürlerde, 1963 yılında 214 
bin ton çimento ithal edildi. Halbuki bu ithale 
verilen dövizle memlekette bir fabrika kurul
ması mümkündür. Yapılmadı. Bu konuda plân
lama ile çimento sanayii arasında görüş farkı 
bariz surette görünür. Hatta ihtiyacı karşıla
mak yüzünden fabrikalarımız fevkalâde forsa 
olarak çalışmaktadır. Bu forse çalışma, bir 'ta
raftan maliyeti yükseltmekte, diğer taraftan 
makiua zamanından çok evvel yıpranmaktadır. 
Bu itibarla fabrikaların aynı tempo ile çalışması 
mümkün olamaz. Bunlar için bir tedbir alın-
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da nm? Bu sene iç istihsal kapasitesi ne kadar
dır? Kâfi gelmediğine göre ne kadar zaman da
ha çimento ithal edilecektir.? 

A. P. Sayın sözcüsünün ifadesinden çimento 
sanayii programına nazaran % 1.6 fazla istihsal 
yapılmıştır demektedir. Bu yüzden 20 milyon 
liralık döviz tasarrufuna vesile olmuştur. Bu 
başarıdan dolay/ı Çimento Sanayii Umum Mü
dürü acaba taltif edilmiş midir? 

Plânlama, nihayet 1964 yılında Kars, Ağrı, 
Van hattında çimento fabrikasını açmağa karar 
vermiştir. Nerede açılması lâzımgele>ceğinin 
etütlerini de yapmaştır.. öğrendiğime göre bu 
etüt sırasında Ağrı 'da toprak tahlilinin daha 
uygun geldiği meıikezindedir. Ve diğer Doğu 
vilâyetlere de merkezi durumda oluşu ve bil
hassa, yine diğer Doğu vilâyetlerimize nazaran, 
en dûn durumda bulunmadı ve kalkınması da 
ön plândadır. Bu, serha't halkı işsizdir. İş in
sanoğlunun ziynetidir. Güçsüzdür, refahı için 
çalışmak hasreti içindedir. Bütün kötülüklerin 
babası fakirliktir. Hükümetten kendilerine el 
uzatılmasını ister, yıllardır bakımsızdır. Çailışa-
cak fabrika ister. Siyasi mülâhazalarla hareket 
edilmiyeceği umudu ile bu hususları nazarn iti
bara alarak ve millî maksada da uygunluğu 'ba
kımından, Ağrı'da çimento fabrikası açılması 
hususunun Sayın Bakandan açıklanmasını! rica 
ederken genç ve dinamik vekilimizin ve bakanlık 
erkânının bu bakanlık içindeki semereli hami ele
rini zevkle müşahede ve takibetmekteyim. Mıı-
vaffakatleriyle iftihardayım. 1964 yılı Bütçe
sinin her iki bakanlığa hayırlı olmasını temenni 
ile en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

[BAŞKAN — Sayın Koçaş... (Yok sesleri) 
ıSaym Pasinli. 
NıîHAT PAStNLÎ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, Sayın Senato üyeleri, Sayın Sanayi Baka
nı ve Sayın Sanayi Bakanlığı erkânı; bendeniz 
sözlerime şeker sanayiine, Şeker Şirketine deği
nerek başlıyacağmı. 

Şeker Şirketi, bilhassa Doğu'da kurulduğu 
günden bugüne kadar, hakikaten düşünülen, 
beklenilen vazifesini yapmış ve bu bölgenin 
fakm-zaruretine son vermiş, bilhassa kuraklık 
bölgede, buğday ve diğer mahsuller olmadığı 
zaman çiftçi bütün mukadderatını peker pancarı
na bağlamıştır. O senelerin sıkıntılarını şeker 
pancarından alacağı paralarla giderebilmiştir. 
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Bu şirkete minnettarlık hislerimizi burada arz 
etmek benim için bir vazifedir. 

Bilhassa şeker pancarı, memlekette, Şark'da 
ekildikten sonra, evdeki kadının, kahvedeki işsi
zin tarlaya çapaya gönderilmesi, çalıştırılması 
ile boş durmanın zararını onlara öğretmiştir. 
Bu da bizim için önder bir yol olmuştur. Bu ba
kımdan Şeker Şirketinin Doğu bölgesindeki hiz
metleri bugün de yarın da daima takdirle yade-
dilecek anılacak bir konu olmuştur. 

Çok isterdik ki, Sanayi Bakanlığının diğer 
branşlarındaki tesisler de Doğu'da bu şekilde 
eserler yaratmak suretiyle bu serhad şehrinin 
ıstıraplarını, sıkıntılarını hiç değilse biraz gider
sin ve Garba yakın bir seviyeye ulaştırsın. 

Meselâ, çimento ihtiyacı Şark'da hakikaten 
çok fazladır. Binaların bugün toprak ve ker
piçten yapılmasını giderebilecek bir vasıta oldu
ğu halde bunu kolaylıkla elde etmemize maale
sef imkân yoktur. Çünkü çimento orada, kaza
larda 18 liraya kadar satılmaktadır. Halbuki o 
bölgede çimento fabrikasının yapılması tahak
kuk ettiği takdirde, bütün binaların kerpiç ye
rine, betondan olacağı ve yeni tesisler kurula
cağı, binneticc Erzurum ve hinterlandının bü
yük inkişaflar kaydedeceği bir hakikattir. Bu 
bakımdan çimento tesislerinin kısa bir zaman
da o tarafta da yapılmasını bilhassa Doğulular 
olarak (Sanayi Bakanlığından ve onun genç Ba
kanından rica ediyoruz. 

Şimdi bendenizin bâzı soru şeklinde konuş
malarım olacaktır. Memleketin inkişaf eden pet
rol ihtiyacı sebebiyle rafinerilerden çıkan gaz 
hakikaten memleketin büyük ihtiyaçlarını karşı
lamıştır. Yalnız ıSanayi Bakanlığından dolayı-
siyle Petrol Dairesinden, şu hususu öğrenmek 
isteriz. Acaba memleketimizde tabii gaz var mı? 
Tabiî gaz varsa, nerelerdedir? Bunlardan yakıt 
olarak istifade edilmesi mümkün müdür? Bu
nun üzerinde bir etüt yapılmış mıdır? Demir 
perde arkasında sanayide ve diğer kısımlarda 
bundan muazzam istifade edildiği hepinizin 
malûmudur. 

İkinci bir sorum, petrol araması üzerinde 
olacaktır. Malûmunuzdur ki Türkiye beş petrol 
bölgesine ayrılmıştı]'. Bundan üçü aramaya 
açılmış ve burda muhtelif yabancı şirketler 
petrol aramış ve bu meyancla da zannediyorum 
ki, her sene 19 milyon Dolarlık bir dövizi de 
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memlekete bırakmışlardı. Fakat zamanla, bu 
açılmamış olan 4 ve 5 nei bölgeler (yâni Erzu
rum ve Sivas bölgelerinin açılmamış olduğunu) 
bu şirketlerden bâzılarının da aramayı yarım bı
rakarak memleketi terk ettikleri müşahede edil
miştir. İBu sebeple duyduğumuz üzüntülerimizi 
bundan evvelki .Sanayi ıBakanı Sayın Fethi Çe-
likbaş'a ifade ederek, Erzurum ve Sivas bölge
sinin de aramaya açılması için müracaatlarımız 
olmuşsa da, fen heyetinden, sebebi meçhul, yal
nız memleketin menfaatları, kelimesinden başka 
bir şey öğrenmedik ve bir raporu ile bu bölge
ler aramaya açılmamıştır. Halbuki. Erzurum da, 
daha Birinci Cihan Harbinde Ruslar geldikle
rinde, Pasinlerde petrol sondajı yapmış ve pet
rol çıkarmışlardır. Tereana da makina getirmiş
ler fakat kura madan gitmişlerdir. Demek ki bu 
bölgede petrol vardır ve hâlende su yüzünde 
petrol eserleri görülmektedir. Bu bakımdan bu 
bölgelerin aramaya açılması için yine Sayın Ba
kandan rica ediyoruz. Bunu bugünkü arama 
usullerine göre esaslı bir surette etüt ettirsinler. 
Hakikaten bu bölgelerde, petrol, varsa aramaya 
açılsın, veya, Devlet tarafından bugün üzerinde 
arama yapılsın. Mutlaka buralarda petrol varsa, 
memleketin yüzü gülmüş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Pasiııli vakit gelmiştir. 
NÎHAT PASİNLİ (Devamla) — Sözümü bi

tireceğim efendim. 
Şimdi, üçüncü bir ricamız da kömür işletme

leri mevzuunda olacaktır. Kömür fiyatları Do
ğuda, Garba nazaran büyük farklar göstermek
tedir. Uzun bir kış dev resiyle mahsur kalan, Er
zurum ve mülhakatı ile diğer vilâyetlerde, mah
rukat olarak hepimizce malûm olan tezekten 
başka, bir şey yoktur. Bu bakımdan ormanı az, 
kömürü az, bir bölge olarak buraya, hiç olmaz
sa Ankara ve İstanbul'daki vatandaşlara yakın 
bir seviyede kömür gönderilmesi ve fiyatların 
da, bunlara yakın bir nisbette olması temenni
lerimiz arasında olacaktır. Hiç olmazsa tren 
navlunlarının kısmen indirilmesi suretiyle kö
mür sevk edilmesi lâzımdır. Zira orada, linyit 
kömürünün tonu 280 - 290 liradır. Oradaki hu
susi teşebbüsün elindeki kömürün tonu böyle
dir. Ve bu fiyatla maalesef fakir vatandaşları
mız değil, orta halli "vatandaşlarımızın dahi alıp 
yakmasına imkân yoktur. Bu bakımdan ben 
sayın bakanlardan ki, iki bakan olacaktır, rica 
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edeceğim, bunu, Doğunun bir derdi, istirhamı 
olarak kendilerine bir ariza olarak arz ediyo
rum. Kömür mevzuu üzerinde dursunlar, hiç 
olmazsa, müsavat esasına göre kömür şevki ile 
fiyatların düşürülmesini sağlasınlar. 

Teşekkür ederim. Yeni bütçenin Sanayi Ba
kanlığına hayırlı olmasını temenni ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri var, 
yalnız Cahit Okurer arkadaşımıza söz verdik
ten sonra kifayeti oylarınıza arz edeceğim, bu
yurun, Sayın Okurer. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Sayın Başkan, 
.muhterem senatörler, Sayın Bakan ve erkânı, 
zamanımızın, dıştan ilk göze çarpan, vasfının 
modern teknoloji ve sanayileşme olduğu üzerin
de birleşmemeye imkân yoktur. Bu itibarla, 
muasır medeniyet seviyesine ve gerekli refah 
imkânlarına erişmek istiyen her memleketin, 
ana meselelerinden birisinin de, sanayileşme ol
ması tabiîdir. Az gelişmiş memleketlerin geliş
miş hale gelebilmek için, sanayileşmeye büyük 
önem vermelerini gerektiren sebep de budur. 

Fakat, Türkiye gibi, birçok memleketler 
uzun yıllardan beri didinmelerine, emek sarf et
melerine rağmen gerçek ve devamlı bir sanayi
leşme imkânlarına erişememişlerdir. Bunun se
bebi sanayileşmenin temel unsurlarını ve kay
naklarını teşhis edememeleridir. Bu da, her şey
den evvel, asrımızın ilk göze çarpan maddi vas
fının arkasında bulunan ve onu meydana geti
ren, asıl vasfa nüfuz edememekten ileri gelmek
tedir. 

Zamanımızın dıştan görünen ilk vasfı, mo
dern bir teknoloji ve sanayileşme olmakla bera
ber, onu asıl karakterize eden ilimdir. İleri tek
noloji ve sanayileşme, aslında ilmin maddeye 
tatbiki ve böylece hayata intikali ile meydana 
gelmeye başlamış ve gelişmiştir. 

Meselâ, Siemens dinamoyu, Faraday'ın orta
ya koyduğu ilmî esaslara dayanarak icadetmiş-
tir. Bu mânada, elektrik motorunu meydana ge
tiren de Oersted değil, Jaeaby'dir. Aynı şekil
de, radyoyu keşfeden de Marconi ile De Forest 
değil Clark Maxwell ve Heriz demektir. 

Bu hususta Batının ve Doğunun otoriteleri 
birleşmekte, Batılı ve Doğulu büyük devlet 
adamları da aynı görüşü paylaşmaktadır. İkinci 
Dünya Savaşının sonunda İngiltere Başbakanı 
Churchill, verdiği zafer nutkunda. İngiltere'nin 
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bu zaferi her şeyden evvel ilim adamlarına borç
lu olduğunu belirterek, önce onlara teşekkür 
etmiştir. Hindistan'ın büyük devlet adamı Neh-
ru da, 4 Mart 1958 tarihinde parlâmentoya ge
tirdiği, «İlmî politika» Kanununda aynı görü
şü paylaşıyordu. İşte, bu görüşün bir gerçek 
olarak bütün dünyaya yayılmasının neticesinde, 
nihayet Türkiye de geçen yıl, «Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumu» kurulmasına dair bir 
kanun çıkmış bulunuyor. 

Yalnız, «Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu» kurulmasına ait bir kanun çıkmakla be
raber, Türkiye'de henüz sanayileşmenin temel 
unsurları tam bir kesinlikle teşhis edilmiş ve 
politikada buna uygun bir yol tutulmuş değil
dir. 

Bir memleketin sanayileşmesini tek ilim un
suruna dayamanın eksik ve bu bakımdan yan
lış olacağı aşikârdır. Modern teknoloji ve sana
yi ilme dayanmakla beraber, büyük teknisyen
ler ve mühendisler olmasaydı ilim adamlarının 
ilmi kâğıt üzerinde kalacaktı. Kâğıt üzerindeki 
ilmi maddeye ve hayata tatbik eden, elbette bü
yük teknisyenler ve mühendislerdir. Modern 
teknoloji ve sanayi bu suretle meydana gelmiş 
ve gelişmiştir. Denebilir ki, büyük teknisyenler 
ve mühendisler ilmî hayatta işe yarar bir hale 
getirmekle ilim adamlarının da, teknolojide 
hamleler yaptıran araştırma şevkini ve irade
sini artırmışlardır. Bu bakımlardan, sanayileş
menin ve sanayide gelişmenin ikinci temel un
suru da büyük teknisyenler ve mühendislerdir. 

Fakat, bugünkü sanayi ve bu sanayinin de
vamlı gelişmesi sadece ilimcilere ve mühendis
lere de bağlanamaz. Kütüphanede veya lâbora-
tuvarda çalışan, araştıran ilim adamının veya 
mühendisin eseri, münferit bir neticedir. Bu 
münferit neticeyi alıp diğer ekonomi ve istihsal 
unsurları ile birleştirerek, onu umumileştirmek, 
yani herkesin faydalanacağı bir istihsal metaı 
haline getirmek, ayrı bir meseledir. Fikirleri ve 
teknolojiyi, sermaye ve insan gücüyle birleşti
rerek sınai istihsal kudretini geliştiren sevk ve 
idarecilik, işletmecilik, artık bugün, sanayileş
menin gelişmesini sağlıyan üçüncü temel unsu
ru teşkil etmektedir. Sınai istihsalin geliştiril
mesi ve her zaman için elverişli bir halde ola
bilmesi bu suretle, insan, para ve teknoloji un
surlarının birbirleriyle en uygun ve verimli 
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olacak şekilde birleştirilmesi ve bütünleştiril-
mesiyle mümkün hale gelmektedir. Sevk ve ida
recilik, işletmecilik, «insan gücünü teşkilâtlan
dırmak, harekete geçirmek, yöneltmek, incele
mek, hüküm vermek ve her bilinin özüne nüfuz 
edebilmek gibi ayrı ve geniş bir istidat ve ka
biliyet» u n su rud ıı r. 

Şüphesiz, sanayileşmenin ve sınai gelişme
nin bu üç unsurdan başka ihtiyaç gösterdiği 
başka unsurlar da vardır. Meselâ, yeter sayı ve 
vasıfta işçi unsuru ve bu işçilerin, âdeta bir ma-
İtinanın muhtelif parçaları halinde, ahenkli ve 
anlaşmış bir bütün halinde çalışmaları üzerinde 
ayrıca durulabilir. Bir fabrikaya girilince, ilk 
göze çarpan ve birbirinin aynı olan istihsal akı
mını meydana getiren de bu işçilerdir, ilim 
adamları, mühendisler, sevk ve idare edici iş
letmeciler ortada görünmez. Fakat, kütle ve 
akış halindeki bu sınai istihsalin arka tarafın
da sanayinin asıl geliştirici ve yaşatıcı kuvvet
lerine nüfuz edemiyenler sanayileşmede yeter
siz ve yetersiz olduğu için yanlış sayılacak yol
lara saparlar. Sanayileşmenin ve sanayileşmede 
devamlı bir gelişmenin temel unsurlarını göre-
miyenler, gelişmiş ve sanayileşmiş memleketler
den makinaları, fabrikaları satmalmak, her iş 
ünitesi ve cüzünün başına, gereken işi mihaniki 
olarak yapacak işçileri koymak suretiyle mem
leketlerini sanayi] eştireceklerini sanırlar. 

Az gelişmiş bir memleketin, sanayileşmek 
için ilk merhalede, diğer memleketlerdeki tek
nolojinin, bugün vardığı neticelerden faydalan
ması, makina, teçhizat hattâ tam bir fabrika 
satmalması mümkündür ve bu hayli kolaylık 
sağlar. Hattâ bu memleket, sanayileşmek için 
gerekli sermayeyi ve yüksek vasıflı insan gü
cünü de dışardan getirtebilir. Fakat, sadece ve 
hep bu yollarda gidilirse o memlekette sanayi, 
gerçek ve sürekli bir gelişme kudreti kazana
maz. Çünkü, sanayileşmenin temel unsurları 
olarak belirttiğimiz üç kategoriye ait insan kay
naklarını, kendi içinde geliştirmiyen bir mem
leketin, elde edeceği yardımları dahi, yerinde 
ve tam verimle kullanması mümkün olamaz. 
Bu, o memleketin iktisadi kalkınmasını sınırh-
yan en mühim bir sebeptir. Bu itibarla, geliş
memiş memleketlerin sanayileşmek için muh-
tacoldukları insan kaynaklarını mutlaka ve bir 
an evvel geliştirmesi lâzımdır. Memleket ihti-
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yaçlarını devamlı surette karşılıyabileeek, ger- I 
çek bir sanayileşmenin doğru yolu ancak bu
dur. öyle ise, Tüllüye'nin sanayileşmesi her 
şeyden evvel, muhtacolduğu yeter sayı ve vasıf
taki insan gücünün yetiştirilmesine dayanıyor. 
Yani, Türkiye'nin gerçek sanayileşme yoluna 
girmesi bilhassa maarife ait bir mesele oluyor. 
Bu itibarla millî eğitim sanayileşmenin temel 
unsurlarını meydana getirecek bir yola girme
dikçe, millî eğitim politikamız bunun gerektir
diği esaslara dayanmadıkça Türkiye'mizin ger
çek ve devamlı bir sanayileşme imkânlarına ka
vuşması mümkün olamıyacaktır. 

Bir memlekette, iktisadi görüş, ister liberal 
ağırlık noktasında bulunsun, ister devletçilik 
hâkim olsun, isterse karma bir ekonomi sistemi I 
içinde bulunsun, bu sanayileşmenin ana unsur
ları, hangi iktisadi görüş hâkim olursa olsun, 
muhakkak yerine getirilmesi ve memleketin 
sanayileşmesinin, muhakkak, bu ana unsurlara 
ve kaynaklara dayanması gerektiğini düşüne
rek, Sanayi Vekâletinin de bu görüşle beraber 
olduğu kanaatindeyiz. Ancak, bu görüşün ge
rektirdiği yolda çalışmak hususunda ne derece 
tatmin edici bir netice elde etmektedirler, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ne şekilde bir iş birliği ha
lindedirler, bu hususta verilecek izahat bizi I 
memnun edecektir. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — iki sayın üye daha söz istemiş 
bulunmaktadırlar, Sayın Hazer ve Sayın Bal
tan. îkisi de burada bulunmadığına göre söz 
talepleri düşmüştür. Başka söz istiyen de olma
dığına göre kifayet takririni oya koymaya lü
zum görmüyorum. Şimdi söz Sayın Bakanın. 
Yalnız bir hususu arz edeyim ki, bakanların 
konuşmaları da zamanla takyidedilmiş bulun
maktadır. Bu itibarla sorulan hususları özlü ve 
hulâsa olarak cevaplandırmalarını rica ediyo
rum. Buyurun, Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; gecenin bu geç saatlerine kadar 
kıymetli bir mesai sarf ederek, bütün gruplara 
mensup değerli arkadaşlar hakikaten olumlu ve 
faydalı fikirler beyan ettiler. Bu kıymetli fikir
lerden önümüzdeki çalışmalarda büyük çapta 
istifade edebileceğimizi müşahede etmiş bulun
maktayım. 45 dakikalık, tahdidedilen, zaman 
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içinde ve sizleri daha fazla yormadan, kıymetli 
senatörlerin sormuş olduğu hususlara, kısa, kısa, 
cevap arz etmeye çalışacağım. 

A. P. Grrupu adına konuşan Sayın Şevket 
Akyürek, sözlerine başlarken, «Sanayimiz uzun 
vadeli bir Hükümet politikası olarak tesbit edil
melidir. Aksi halde kısır bir netice ile karşıkar-
şıya kalırız.» buyurdular. Hiçbir devirde sanayi 
politikamızın bugünkü kadar uzun vadeli ola
rak tesbit edilmiş olduğu iddia edilemez. Parlâ
mentonun uzun çalışmalar sonunda kabul etmiş 
olduğu, plânlı bir ekonomiye girdikten sonra, 
plânlı ekonomi devresinde elbette ki, sanayi po
litikamız da esaslı şekilde ve ilerdeki yıllar da 
düşünülmesi suretiyle uzun vadeli bir Hükü
met politikası olarak tesbit edilmiş bulunmak
tadır. «Ortak Pazar Anlaşması nazara alınarak, 
buna göre tedbirler alınmalıdır» dediler. Haki
katen önemli bir konudur. Ortak Pazar Anlaş
ması imzalandıktan sonra ve memleketimiz tam 
üye olarak Ortak Pazara girdiği zaman elbette-
lü sanayiimizin, üyesi bulunduğumuz Ortak Pa
zarın diğer üyeleriyle sanayi bakımından aynı 
seviyede olması ve onlarla rekabet edebilecek 
bir durumda bulunması icabeder. Aksi halde 
sanayiimiz için büyük bir tehlike meydana gele
cek demektir ki, Hükümet şimdiden bunu ön
lemek için ve tam üye olarak Ortak Pazara gir
diğimiz zaman, sanayiimizin karşılaşabileceği 
müşkülleri halledebilmek için şimdiden hazırlık 
yapmaktadır; Bakanlıklararası ve Plânlama 
Dairesinin iştiraki ile ne gibi tedbirler alınması 
lâzımgeldiği hususunda çalışmalar başlamış bu
lunmaktadır. Elbette ki, bu iş kısa zamanda ne
ticelenecektir. Ve Ortak Pazara tam üye olarak 
girdiğimiz zaman, sanayiimizin karşılaşabilece
ği tehlikeler ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Gümrük vergilerinin, sanayii koruyacak bir 
şekilde ıslah edilmesini ifade ettiler; 

Hükümet bu konuda da çalışma içindedir; 
Bakanlıklararasmdaki çalışmalar sona ermiş, 
yakında Bakanlar Kuruluna gelecek olan bu 
husustaki tasarı Parlâmentoya sevk edilecektir. 

Elektrik enerjisi konusunda, memleketin ge
lecek yıllardaki enerji ihtiyacını karşılayabilmek 
için, şimdiden plânımız gereğince türlü hazırlık
lara, teşebbüslere girişilmiş ve bu, Etibank tara
fından, birkaç gün evvel, istanbul'da kurulma
sı, AİD nin yardımiyle kurulması kabul edilmiş 

— 901 — 



C Senatosu B : 41 8 • 2 • 1964 O : 4 
olan Ambar l ık »santralinin ihalesi yapılmış ve 
A İ D nin tasvibine arz edilmiştir . 

Ayrıca, Sarı y a r Hidro - E lek t r ik Santra l in in 
tevsii keza ihale edilmiş, bu lunmaktad ı r . Keban 
projesinin bü tün safhaları sona ermiş ve finans
man hususundaki gerekli çalışmalar başlamıştır . 

Pe t ro l sanayi inde müstekfır bir poli t ika gü-
dülmesi ve yerli pe t ro lümüzün himayesi konu
suna temas etti ler. Hak ika t en nazik bir mevzu
d u r ve memleketin geleceği için petrol konusu, 
ehemmiyetli , memleketimizin döviz iht iyacını 
karş ı l ıyacak olan en büyük meselelerimizden bi
risi o larak önümüzde du rmak tad ı r . Kıymet l i ar
kadaş la r ımın ifade e t t ik ler i veçhile, petrol konu
su, Cumhur iye t devl inde ele alınmış ve günden 
beri t ü r lü k ı t imkânlar ımızla yerl i pe t ro lümüzün 
geliştirilmesine çalışılmış ve en sonunda 1954 te 
kabul edilmiş olan ve bugün meri k a n u n a göre, 
yerli ham pet ro lün geliştirilmesi ve maksada uy
gun olduğu nisbet te rafineri lerin yabancı ham 
petrol işliyecek raf ineri ler in kurulması maksa
dını gütmektedi r . Binaenaleyh bu k a n u n u n esas 
maksadı , yerli ham pe t ro lü geliştirmek, memle
ket iht iyacını karş ı layabi lecek bir seviyeye ulaş
t ır ı lmasıdır . Bunun için her tü r lü tedbir alınmış
tır , gümrük himayesine mazhar olan yerli ham 
petrol ayrıca bir ay k a d a r evvel çıkmış olan ha
len kesinleşmiş bulunan Şûray ı Devlet in b i r ka
r a r m a göre Pe t ro l K a n u n u hükümler i dairesin
de yerli ham pe t ro lümüzün geliştirilmesi ve ko
runması için, Pe t ro l Dairesi Başkanl ığ ında top
lanan Bakanl ık laras ı Kuru l , mevzuu mevcut meri 
kanunlar ımız ın hükümler i dairesinde yerli ham 
pe t ro lümüzün korunması için, her tü r lü tedbir i 
alınabileceği bir kaza organının hükmüyle tes
cil edilmiş bu lunmaktad ı r . B u g ü n k ü polit ika
mızda, bu Şûrayı Devletin bir kaza organının ka
ra r ın ın ışığı al t ında, yerli ham petrolümüzün, 
mer ' i kanun la r ın hükümler ine r iayet edilerek ve 
bu k a n u n l a r a göre teşekkül etmiş olan müktesep 
hak la r ı da nazara a l ınmak suret iyle bir h u k u k 
nizamı içinde kaza organlar ımızın vermiş oldu
ğu kara r la r ı da nazarı i t ibara a larak yerli ham 
pe t ro lümüzün himayesi ve geliştirilmesi prensi
bimizdir. Bunu cihet teki t a h a k k u k e t t i rmeye ça
lışacağız. 

Fuil - Oil f iyatının ağırlaşt ır ı lması , hakika
ten bü tün ilgili, pe t rol konusunda çalışan daire
lerimizle diğer ş i rket ler in vâki ırıüracaatlerin-
den de anlaşılacağı üzere kömürlü Fu i l - Oil ara

sındaki fiyat münasebeti bozmuş, bu da hakika
ten Fuil - Oilin is t ihlâkinde bir azalma olma. 
şeklinde tahakkuk, etmiş bu lunmaktad ı r . Bu ba
kımdan, bu hususun izale edilmesi için tedbir ler 
düşünmekteyiz ve Bakanlığın! taraf ından bir ha
zırlık yapı lmakladı r . I>u da Hakanlar Kuruluna 
götürülecekt i r . 

Petrol - Kimya. Sanayii memleketin mühim 
mevzularından birisidir. Bâzı yabancı şirketle
rin bu konuda, Hükümet imize müraca.at.leri ol
muştur . Halen, Bakanlığımda, kurulmuş olan bir 
komisyon, bu mevzuda çal ışmaktadır ve bir haf
ta olmuştur işe başlıya!), 15 gün i r inde çalış
malarını bi t i rerek raporlarını verecekler ve me
sele Bakan la r Kuruluna, götürülecekt i r . 

Şeker sanayiinde temas buyurmuş okluğunuz 
melasın yem olarak kullanılması da, bizim pren
siplerimiz içindedir. Ancak, yem olarak kulla
nılması mevzuu, hemen kısa, zamanda t a h a k k u k 
ett ir i lerek bir husus olmadığı için melasın bir 
ta raf tan yem olarak kullanılması için tedbir ler 
a l ınmakta , diğer ta raf tan da. kul lanı lmıyan kıs
mı ispirto istihsalinde ve bir kısmı da ihraçedik 
m ek ve döviz temin etmek suretiyle sarf edil
mektedir . Ama, gayemiz yem olarak kullanılma
sıdır. I>u sağlandığı müddetçe, ispir to istihsali 
başka maddelere intikal et t i r i lecektir . F t ibank-
ın teknik elemanlarının Umum Müdür lükte top
landığı ve bunların müesseselere gönderilmesi 
yolunda bir temennide bulundular . Kİ betteki 
Umum Müdürlükte , bü tün müesseselerin çalış
ma p rogramlan diğer etüt ve projelerin yapıl
ması dol ay ı siyi e, Umum Müdürlükte , pekçok 
teknik elemanın bulundurulmasını icabettiren 
hallerdendir. Bugün, Umum. Müdür lükte mev
cut. teknik elemanlar, ancak bu ihtiyaçları kar
şılayacak miktardadır . B u bakımdan, iddia edik 
(ligi şekilde bü tün teknik elemanların, ha t t â 
idari kadrolar ın dahi Umum Müdür lükte top
landığım pek doğru bir vakıa olarak kabul et
meye imkân yoktur. 

«Sümerban'k, demode m akmalar ını imalât ta 
kul lanmaktadır ve istihsal ettiği mamuller satı
lamaz hale gelmiştir.» dendi. Sümerban'k zaman 
zaman, makiııalarını yenileştirmek için tü r lü ça
lışmaları, programları , projeleri mevcuttur . Ve 
makinalar yenileştirilmektedir. Tamamen mo
dern bir şekilde çalıştırılması için bü tün fabri-
larda yenileştirilmesi hususunda projeler mev
cu t tu r ve tatbika 'konmuştur. 
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iddialar da varil değildir. Bu sene Sümerbankın 
elinde, bilâkis geçen yulardaki stoklara nisbetle 
daha az stok mevcuttur. Bu bakımdan, Sümer-
bank mallarım satamıyor şeklinde bir iddianın 
yeri yoktur. 

Ankara ve Sivas çimento fabrikalarının haki
katen Çimento Sanayiine devri Sümerbank cami
asında düşünülmektedir ve bu Bakanlığımca da 
tasvip görecek bir husustur. Ancak, ateş tuğla
sının Karabüke devri ve Beykoz'un özel sektöre 
devri gibi hususlar düşünülmemektedir. Çünkü 
Beykoz hakikaten uzun .yıllar çalışmak suretiy
le memlekete birçok faydalı hizmetler görmekte
dir. Bu sanayiin özel sektöre devri mevzuubahis 
değildir. Keza ateş tuğlası da Sümerbanka bağlı 
olarak vazifesine devam edecektir. 

Demir Çelikte kapasitenin artması için, 3 ncü 
fırın ilave edilmiştir. Ancak bu bir arıza yaptı
ğı için bunu .yapan firma tekrar bu arızayı gi
dermek üzere çalışmaktadır. Tahminlerimize gö
re Nisan içinde ve çok kuvvetli olarak da Mayıs 
içinde bu i'ırm tekrar çalışmaya bağlıyacaktır. 

Lojmanların, fabrika elemanlarından başka
larına verildiği bir vakıadır. Burası, yani Kara
bük Demir Çelik Fabrikası kurulduğu zaman
larda, Karabük küçük bir köy halinde olduğu 
için, orada kurulan lojmanların, fabrikada çalı
şanların ist ii'adelerine arz edildiği gibi, oraya 
gelen memurların ev bulamamaları sebebiyle, on
lara da verilmek suretiyle bir usul tesis edilmiş 
ve kurulduğu günden beri de bu devam edegel-
mektedir. Ancak, son zamanlarda, çok şikâyeti 
ımucibolduğundan. ve esasen, fabrikaya mensup 
birçok kimselerin lojman bulamayıp dışarıda ev 
kiralamak gibi duruma düştüklerinden bunun ön
lenmesi, kısa bir müddet evvel Bakanlığımca il
gili Karabük Demir Çelik Umum Müdürlüğüne 
yazılmış ve tasfiyesi istenmiştir. 

Azot sanayiinin, bugünkü kapasitesinin ge
nişletilmesi için ve rantabl bir halde çalışması 
bakımından, iki proje ele alınmıştır; birisi Kü
tahya 'daki tesisin tevsii ve iptidai madde olarak 
linyit kullanılması suretiyle Kütahya Azot Sana
yiinin tevsii projesi. Diğeri de, rafinerilerden 
istihsal edilen, petrol artıklarının değerlendiril
mesi ile yeni bir tesis kurulması şeklinde olmak 
üzere iki proje mevcut bulunuyor idi. Bir taraf
tan plânlamada, diğer taraftan Sanayi Bakan
lığında kurulan bir komisyon, bunun üzerindeki 
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çalışmalarını bir kaç gün evvel bitirmiştir. Ve 
neticede azot sanayiinin tevsii suretiyle bu işin 
yapılması plânlamada karara bağlandığı gibi, 
Bakanlığımda toplanan komisyonun kararları da 
bu şekilde tecelli etmiş bulunmaktadır. 

Yeni Türkiye Partisi adına konuşan Sayın 
Sabahattin Orhon'a hakikaten teşekkür ederim. 
Kendileri bakanlığımızın dertlerini, bizim dile 
getirmek istediğimiz pekçok meseleleri gayet vu
zuhla dile getirdiler. Ve bu mevzuda bizim ileri
de getireceğimiz tasarılar bakımından kendimize 
büyük bir müttefik bulduğumuz sevinci içinde
yim. Kendilerinin bâzı mülâhazalarına, kısa kısa 
cevap arz etmek istiyorum. Evvelâ Enerji Bakan
lığı ile Sanayi Bakanlığının ayrılması hususunda 
bâzı endişeler izhar ettiler. Bu iki Bakanlığın 
ayrılması, daha doğrusu Enerji Bakanlığının ku
rulması konusu, uzun yıllardan beri memleket
te, mühim bir konu olarak ele alınmış mevzular
dan birisidir. Bu, bugün hemen oluvermiş vakıa
lardan biri değildir. 

Mehtap projesi dediğimiz, merkezî teşkilât 
kuruluş ve idareleri hakkındaki etüde bu mev
zu geniş şekilde işlenmiş ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı namı altında bir bakanlığın 
kurulması fikir olarak bu tasarıda ortaya atıl
mıştır. Bu tasarıda ele alman esaslara göre, ener
ji memleketin enerji kaynaklarını ve bu hususta
ki meselelerini idare eden muhtelif bakanlık
lar arasında, zaman zaman ihtilâflar olduğu ve 
enerji poiltikası tek elden idare edildiği için 
enerji ve emek sarfına, para israfına yol açtı
ğı ortaya konmuştur. Bu çalışmaları ve bu is
rafları önlemek (bakımından ve memleketin 
enerji işlerinin tek 'elden en iyi bir şekilde ida
re edilebilmesi için ayrı bir bakanlığın kuru
larak bütün enerji mevzuuyla ilgilenen kuru
luşların, bu bakanlığın idaresi altında toplan
ması esas olarak bu projede kabul edilmiştir. 
Tabiî kaynaklar ve yakın, hattâ oprejede ener
ji ve Yakıt Bakanlığı ismi konulmuştur. Ama 
tabiî kaynaklar denmesi daha uygun bulundu
ğu için bıı Hükümet kararnamesi çıkarken 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı olarak 
kurulmuştur. Bu bakanlık kurulduktan son
ra, kıymetli arkadaşımla birlikte uzun çalış
malarımız ve birçok yetkili mercilerden, profe
sörlerden, bu iş üzerinde uğraşan kıymetli ele
manlardan ve dairelerimizin kıymetli müdür
lerinden, fikirler raporlar alınmış, Mehtap 
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Projesi, tek kanun tasarısı nazarı itibara alı
narak, plânlamanın da iştirakiyle yapmış oldu
ğumuz toplantılar sonucunda dün Başbakanlık
tan çıkan ve Reisicumhurun tasdikine iktiran 
eden kararneme ile bu bakanlığa bağlı olan 
daireler tamamen tesbit edilmiş ve bugün, ka
nunen Bakanlıklar Kuruluş Kanununa göre, bu 
Bakanlık tamamen kurulmuş bulunmaktadır. 
Ancak teşkilât kanunu ile, tam hüviyetini al
mış olacaktır. Bu çıkan kararnameye göre, bâ
zı arkadaşlarımızın bundan haberleri olmadığı
nı konuşmalarından anlamış bulunuyorum. 
Onun için, ifade etmek zaruretini duydum. Dün 
çıkan bu kararnameye göre, Devlet Su işleri, 
Petrol Ofisi, ve Sanayi Bakanlığına bağlı olan 
enerji dairesi, elektrik etüt idaresi, Etibank, 
petrol dairesi, Türkiye petrolleri anonim ortak
lığı, maden'dairesi, maden tetkik arama enstü-
tüsü ve Başbakanlığa bağlı olan atom arama 
komisyonu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlanmış bulunmaktadır. Bu münaka
şalar içerisinde İller Bankasının da elektrik ve 
su kısmının buraya bağlanması mevzubahsol-
muş ancak bu bankanın ayrılmasmdaki güçlük
ler karşısında, şimdilik iller Bankasının bu 
bakanlığa bağlanması geri bırakılmıştır. Bu su
retle enerji politikamız ve tabiî kaynaklar mev
zuu yakıt mevzuu tamamen bu bakanlığın ida
resi altına geçmiş bulunmaktadır. Bu kuru
luş ile Sanayi Bakanlığı mevzuundaki bir kı
sım kuruluşlar Enerji Bakanlığına geçmiş ol
makla beraber Sanayi Bakanlığının esas mev
zuları gayet geniş teşekkülleri içinde tophyan 
bakanlık olarak, birçok arkadaşlarımızın ifa
de ettikleri gibi; özel sektörle yani, esas sana
yi koııulariylc daha yakından ilgilenen fırsa
tını hakikaten geçmiş senelerde 'bulamamış olan 
bu bakanlık, bu ayrılmadan sonra, hakiki bün
yesine kavuşmak suretiyle, gerek özel sektürün 
gerek âmme sektörünün sanayi idaresini daha 
iyi bir şekilde sevk ve idare etmek gibi imkâ
na da kavuşmuş bulunmaktadır. 

Mehtap projesinin, yani merkezî idare kuru
luşları kanun tasarısının biran evvel tahakkuku
nu arzu ettiler. Hakikaten yalnız Enerji Ba
kanlığının ayrılması suretiyle bu projenin an
cak bir bölümü taıhafckuk etmiş bulunmaktadır. 
Ama, buigün memleketimizde, muhtelif kuruluş
ların da, bir bakanlık bünyesi altında toplan
ması icaibeden, muhtelif teşekküllerin balşka 
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haşka bakanlıklara dağılmış olduğu, ve bundan 
dolayı, idarede türlü müşkülâtlar1 olduğu ve 
memleketimizin bu yüzden zararlara uğradığı 
hir vakıadır. Bunun için elbette kısa zamanda 
bu Merkezi idare kuruluşları kanun tasarısı ge
tirilmesi suretiyle bu pürüzlerin, çatışmaların 
ortadan kaldırılması elbette ki memleket men
faatlerine büyük faydalı bir hareket olacaktır. 

Hakikaten, Sanayi Bakanlığında teknik ve 
idari personele, geniş çapta ihtiyaç, bulunmak
tadır. Bugün, Bakanlık kadrolarında, kâfi mik
tarda bu elemanları toplamak mümkün olama
mıştır. Bu konuda Enerji Bakanlığının ayrılma
sı ile yeni bir imkân ve firkat zuhur etmiştir. 
Elbette ki bu ayrılmadan sonra, kısa zamanda 
her iki Bakanlığın, kuruluş kanunlarının (geti
rilmesi ve bu suretle bakanlıklardaki, hissedilen 
ihtiyaçların kısa zamanda .giderilmesinde Parlâ
mentonun yardımcı olacağına inanıyoruz. Kısa 
zamanda getireceğimiz bu tasarıların Parlâmen
todan iyi bir şekilde geçeceğine, kıymetli sena
törlerin, bu mevzuda söylemiş olduğu sözleri 
bir ümit olarak ve bizim için bu kanunların ta
hakkuku için bir teminat olarak telâkki etmek
teyim. Hakikaten, bu ihtiyacı karşılamak için, 
kuru'liuş kanunları dışında Bakanlığımîızda, ik
tisadi Delvlet Teşekküllerinden elemanlar alın
mak suretiyle, teşkilât kanununda meveudolma-
dığı. halde, yeni yeni kuruluşlar olmuştur. Ve 
bugün, Bakanlıktaki türlü müdürlükler, türlü 
teşkilâtlar, sırf iktisadi Devlet Teşekküllerin
den almış olduğumuz elemanlarla kurulmuş 
olan teşekküllerdir. Bunun elbette ki, kı'sa za
manda kuruluş kanunlarına girmesi faydalı ola
caktır. Ve Reorganizasyon Kanununda da Se
natonun kabul etmiş olduğu geçici 8 nci madde 
ile, büyük bir müşkülâtımız halledilmiştir, in
şallah Perlâmentodan, Senatonun değiştirişi 
şekli çıkar, Bakanlık bu suretle büyük bir müş
külâttan kurtarılmış olur. 

50 milyar sermayesi olan Devlet iktisadi Te
şekküllerine türlü müdahaleler, 3460 sayılı Ka
nunun dıışında ve kendi kuruluş, kanunları dı
şında türlü müdahalelerle, çalışmalarının güç
leşti rildiği ifade edildi. Hakikaten zaman za
man, İktisadi Devlet Teşekküllerine, kuruluş 
kanunları dışında, 3460 sayılı Kanunun dışın
da, türlü ınüdah aileler olmuştur. Ve bu'gün ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin işleyişindeki güç
lüklerin, bu kaynaklardan geldiğinde veyahut 
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da bu kaynakların büyük çapta rolü olduğunda 
şüphe yoktur. Ancak gerek Bakanlığınım, gerek 
Hükümetin bu mevzuda gayet hassas oldukları
nı, kanun ve nizamlara uygun olarak ancak ta
sarruflarım yapacaklarına, ilmin kalbul ettiği 
esaslara dayanarak bu tasarruflarını kullana
caklarından, hiç kimsenin şüphe etmemesi gere
kir. Bunu, iktisadi Devlet Teşekküllerimi], reor-
ganizasyonu Kanununu getirmek suretiyle, Hü
kümet, bizden evvelki Hükümet, hüsnüniyetini 
en büyük çapta ifade etmiş bulunmaktadır. 

O Hükümetin getirmiş olduğu, bu temayülü 
ve bu hüsnüniyet ifadesini, bugünkü Hükü
met de aynı şekilde devam ettirecektir. Kısa za
manda Reorganizasyon Kanununun Parlâmen
todan çıkmasını en büyük arzumuz olarak ifa
de etmek isterim. 

Tenkidleri sırasında, Saym Sabahattin Or-
hon, sermaye kifayetsizliği, fazla memjur ve iş
çi çalıştırılma, pazarlama tedbirlerinin ailın-
ıııamış olması, âtıl kapasitelerin faaliyete geçi
rilmesi, bu mevzularda yeni Hükümetin yapaca
ğı reformları alkışlıya'caklarını ifade ettiler. 
Hakikaten kendilerine teşekkür ederim. Bu 
mevzuda Hükümet kararlıdır. Reorganizasyon 
Kanunu kabul edildikten sonra, îktisadi Devlet 
Teşekkülleri de, elbette ki kendileri bu hasta
lıktan kurtulmanın yollarını buUmuş ve imkân
larına kalvuışmuş olacaklardır. Hükümet de bun
ların İni sahadaki muvaffakiyetleri için en bü
yük yardımcı ve murakabesini bu istikamette 
kudlanmış olacaktır. 

Küçük sanat mevzuu, hakikaten çok lâfı ya
pılmış, hakkında çok güzel şeyler söylenmiş ol
masına rağmen uzun yıllar ihmal edilmiş olan 
ve bugün de bu ihmal durumundan kurtarılma
mış olan mevzularımızdan birisidir. Türkiye'nin 
el sanatları, küçük sanatları, uzun yıllar, geç
miş devirlerde, imeıııüeket için, büyük bir çalış
ma kaynağı olmuş, fakat zamanla, ihmal edildi
ği için, bugün kendisini ekonomik hayatımızda 
hissettirecek bir varlık olmaktan maalesef çık
mış bulunmaktadır. Küçük sanatların ehemmi
yetine ve memleket ekonomisindeki büyük ye
rine inanan bir insan olarak ben, konuşmala
rımda daima, bu mevzuda arkadaşlarıma küçük 
sanatlar mevzuunda bu Bakanlıkta bir inkılâp, 
hattâ, bir ihtilâl yapmak arzusunda olduğumu 
ifade etmekteyim. Bu meselenin yalnız, organi
zasyonla, Bakanlık içinde alınacak tedbirlerle 
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halledilemiyeceğini gayet iyi bilirsiniz ve kabul 
edersiniz. Her ssene !bir milyon, bir buçuk mil
yon liralık bütçeler ile küçük sanatların kalkın
dırılmasına ve lâyık olduğu ehemmiyeti kazan
masına imkân tasavvur edilemez. Bunun için, 
Bakanlığa geldiğim günden beri kıymetli me
sai arkadaşlarımla, geniş çap'ta hazırlanarak, bu 
konuda Parlâmentoya lüzumlu kanunları kısa 
zamanda götürmeyi arzu ettiğimi, ifade ettim. 
Bu hazırlıkları kısa zamanda bitirererk küçük 
sanatllıarın değerini bulması için Parlâmentoya 
kanunları getirmek kararındayım. Kıymetli ve 
muhterem senatörlerin küçük sanatlar ve bun-

.larm kalkındırılması hakkında söylemiş olduk
ları sözleri de, bu kanunlar Parlâmentoya gel
dikleri zaman, bize büyük destek olacaklarını 
'teshit etmiş olarak sevinmekteyim. Bunların 
kalkındırılması yanında elbette ki, bütün küçük 
sanatların ve esnafın kooperatiflerde birleşme
si 've hepsinin bir konfederasyonda toplanması 
ve 'bu konfederasyonun da bulgun sanayi haya
tımızda, sanayi odalarının, ticaret odalarının ve 
'bunların birliklerinin yapmış olduğu fonksiyo
nun değer ve kıymetinde bir seviyeye /getiril
mesi için, bu küçük' sanatlardaki kurulacak koo
peratif ve konfederasyonlara büyük değer ve
rilmesi ve bu seviyeye 'getirilmesi için gerekli 
kanunların da Parlâmentodan süratle geçmesi 
ic ab etmektedir. 

Küçük sanat erbabının kredi mevzuu, haki
katen bugün tatmin edici olmaktan uzaktır. 
Yalnız Halk Bankası eliyle dağıtılan krediler, 
esnaf ve kredi kooperatifleri eliyle, o da her 
esnaf başına ikibin beşyüz lirayı geçmemek üze
re dağıtılmaktadır. Ancalv esnaf kefalet 'koo
peratiflerine, esnafın çok az bir kısmı kayıtlı. 
bulunmaktadır. Bu esnaf ve kredi kooperatif
lerine kayıtlı olmıyanlar ise bu gibi krediler
den -istifado etmekten mahrumdurlar. O ba
kımdan kredi imkânlarının genişletilmesi, 
Halk Bankası imkânlarının genişletilmesi ve 
bütün esnafın kooperatiflere mecburi olarak 
kaydedilmesi suretiyle, bu meselenin halli ge
rekmektedir. Ayrıca yalnız kooperatiflerin ku
rulması ve bunlara kredi temin edilmiş olması, 
Bakanlığımın şimdiye kadar yapmakta oldu
ğu gibi, muhtelif yerlerde ve köylerde seyyar 
kurslar açılması, bu meselede kâfi tedbirler ol
maktan uzaktır. Çünkü istihsal edilen bir mal 
satılma imkânını bulmadığı takdirde, bu vkü-
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çük sanat veya - el sanatı olsa dahi - yavaş ya
vaş ölmeye mahkûmdur. Onun için bütün bu 
tedbirleri alırken bunun yanında köylerde 
•açılacak kurslar, yapılacak el sanatlarının ve 
mamullerinin değerlendirilmesi, pazarlara sev
kı, bu kurulacak kooperatifleri yoluyla temin 
'edilmesi imkânlarının bulunması gerekir. El
bette ki bunun için bugünkü bütçelerin kifa
yetsiz olduğunu kabul edersiniz, önümüzdeki 
zamanlarda bunu temin edecek imkânlarla hu
zurunuza geleceğiz. 

ıSayın Millî Birlik Komitesi adına konuşan... 
BAŞKAN — Efendim, Millî Birlik Komi

tesi değil, Millî Birlik Grupu diyeceksiniz. 
SANAYİ BAKANI. MUAMMER ERTEN 

(Devamla) — Sayın Başkan, alışılmış bir dil 
olarak ifade ettim, tashih edeyim. 

ıSaym Millî Birlik Grupu adına konuşan Sa
yın Selâhattin Özgür, Enerji Bakanlığının Sa
nayi Bakanlığından ayrılmasını tasvibettiler. 
Ancak Etlbankın Enerji Bakanlığına dâhil bu-
lunmamaiSinın doğru olmıyaeağını ifade ettiler. 
Demin Selâhattin Orhoıı arkadaşımıza cevap
larım sırasında Etibankm Enerji Bakanlığına 
tamamen hiç. ayrılmadan geçmiş olduğunu ifa
de etmiştim, Onun için bu endişelerine yer kal-
ma.mıştır. 

Bâzı sanayiin içerde kurulduğu halde, dı
şardan ithalâta, devam edildiğini ve bunun 
memleket için zararlı olduğunu, ezcümle por
selen sanayii için memleketin ihtiyacı olan 
«kapasiteyi bulduğu halde dışardan ithalâta de
vam edildiğini ve hattâ bunda özel sebepler 
olduğunu ve anladığıma göre, bâzı şahısların 
menfaatlerini temin etmek için böyle bir yola 
g'idilmek istendiğini ifade ettiler. 

(Bakanlığımın prensibi şudur : Memleket 
içinde, her hangi bir şey imal edildiği takdir
de, bunun dışardan hiçbir surette ithal edil-
nıesine imkân vermemek, bu suretle yerli sa
nayiimizin gelişmesine imkân hazırlamak ve 
dışarıya dövizimizin gitmesini önlemek için, ge
rek gümrük himayesi yoluyla, gerekse kotalar 
suretiyle, lüzumlu tedbirleri .almaktır. Ve bu 
prensibe, sıkı sıkıya bağlı olacağımızı ifade 
etmek isterim., Yerli sanayiimizin imal ettiği 
bir mal, sureti katiyetle dışardan ithal edilme 
yoluna gidilmiyecektir. Porselen sanayii mev -
zuunda, Bütçe Komisyonunda bâzı arkadaşlar 
ısııal tevcih ettiler. O zaman ilgili daireden al-. 
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m iş olduğum bilgiye göre porselen sanayii 
kurulduktan sonra dışardan bir ithalin yapıl
madığı, ancak gümrüklerde, daha evvel bu 
fabrikanın kurulmasından önce- birikmiş olan, 
bâzı malların, diğer mallar meyanında ser
best bırakıldığı için, yurda girmiş olduğunu 
söylediler. Onun için, bu fabrika kurulduk
tan sonra yeni bir ithalât mevzuubahis değil
dir. Şunu kuvvetle ifade etmek isterim ki, 
Bakanlığım zamanında, elbette ki selefim za
manında da aynı şekilde hareket edilmiştir -
şunu veya bunu zengin etmek, şu veya bu 
kimsenin menfaatine hareket etmek, bilerek 
böyle bir şeye tevessül etmek asla mevzuuba
his olmıyacaktır. (Alkışlar) 

Memleketin tek kuruşunun dahi istismar 
yoluyla, gayrimeşru yollarla başkasının cebi
ne girmesi bizini yapaım ya cağımız en büyük 
gayrikanuııi ve gayriahlâki hususlardan birisi
dir. Hiçbir zaman Bakanlığımızda böyle bir 
şey olnııyaeağına sizi temin etmek isterim. (Bra
vo sesleri) 

Devlet Yatınım Bankası kurulmasına rağ
men bugün açıkların, kapanması için, yani 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin açıklarının 
kapatılması için, Devlet Yatırım Bankasından 
değil, 700 milyon lira civarında bir finansma
nın Hazineden Devlet bütçesinden yapıldığı 
ifade edildi. Bu bir vakıadır. 19Ü4 bütçeısin-
deki İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları
nın 700 milyon lira civarındaki kısmı bütçe
den knrşılaumaktadır. Bu, Yatırım Bankası
nın, fonksiyonunu yapmadığı için değil, 
henüz kuruluş halinde olması sebebiyle, 1963 
senesinde Devlet Yatırını ve Kredi Bankasının, 
bu fonksiyonu hemen yapmasına, imkân olma
dığı için, 1904 senesinde, Devlet bütçesinden 
karşılamak suretiyle derpiş edilmiş bulunmak
tadır. Ama Devlet Ylatırım ve Kredi Banka
sı, faaliyete geçtikten sonra, elbette ki bu, 19l64 
bütçesinde kabul ettiğimiz sistem değişecek ve 
Devlet İktisadi Teşekküllerinin bütün finans
manının kendi kaynakları ve Devlet Yatırım 
Bankasından karşılan ması suretiyle temin edil
miş olacaktır. Bu geçici, muvakkat bir tedbir 
olarak 19(14 bütçesinde, mecburen kabul edil
miş olan bir husustur. Sanayi Bakanlığının 
Kuruluş Kanununda derpiş edilmiş olan, Sa
nayi Şûrasının, hakikaten uzun zaman toplan
mamış olması, Bakanlığa geldikten sonra bu-
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mm sebeplerini araştırdım. Benim şahsi kana-
atıma göre, bu gibi memleket çapında sanayi 
sahasında bilgisi olan kimselerin toplanmak 
suretiyle fikirlerini beyan etmesi, elbette ki 
memleket için, faydalı bir husustur. Henüz 
Bakanlıkta geniş bir tetkik yapma imkânını 
bulamadım ama, şahsi kanaatim olarak, böyle 
bir şûranın toplanması lüzumuna inanıyorum. 
Ve bunun tahakkuku için, tahakkuk ettirilmesi 
için kısa zamanda çalı sımalara geçeceğim. 

İhtira beratları Kanunu mevzuunda, ilâç
ların ihtira beratı konusu olmasından endişe 
duyduklarını ifade ettiler. Hakikaten kritik 
bir mevzudur. Millî Birlik Komitesi İdaresi 
zamanında bu husus bir kanunla önlenmişti. 
İhtira Beratı Kanunu hazırlanırken Bakanlığı
mın kanaati de aynıdır. İptidai maddesi ilâç 
olarak kullanılan maddelere, ilâçlara, ihtira 
beratı tanınma ması gerektiği kanaatini taşı
maktayız. 

Petrol Kanunu, petrol mevzuunda memleket 
menfaatleri, rafinajdan satışa kadar tek elden 
idaresi gerektiğini ifade buyurdular. Hakikaten, 
Bakanlığınım kanaati de aynıdır. Hükümet de 
aynı şeye iştirak ettiği için, daha evvel Parlâ
mentoya, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı ile, 
Petrol Ofisin birleştirilmesi hakkında bir kanun 
tasarısı scvkedilmiş ve bu kanım tasarısı halen 
Meclis Maliye Encümeninde müzakere halinde
dir. Hakikaten, bu teşekküllerin ayrı ayrı ol
ması, rafinerinin ve petrolün araştırılması, üre
tilmesinin bir şirkette bulunması, satışının baş
ka bir teşekkülde olması, memlekete büyük za
rarlara malolmaktadır. Bunun kısa zamanda 
önlenmesi ve idaresinin rafinajının, aranmasını, 
satışının tek elde toplanmasının memlekete bü
yük faydalar getireceği kanaatini taşımaktayız. 
Bunun için, sevk edilmiş olan kanunun, Parlâ
mentodan süratle geçmesi memlekete büyük fay
dalar sağlıyaeaktır. Bu .kuruluşların ayrı ayrı 
bakanlıklarda olması da, şimdiye kadar pek 
çok ihtilâflara, halli uzun zamana mütevakkıf 
olan ve bu sebeple bu teşekküllerin kendilerine 
zarar veren, türlü hallere meydan vermekte idi. 
Bugün gerek Petrol Ofisinin, gerek Türkiye Pet
rolleri A. O. nııı ve gerek Petrol Dairesinin, 
aynı Bakanlıkta toplanmış olmaları, şimdiye ka
dar mevcut mahzurların bir kısmını giderecek
tir. Ancak, bunların tamamının birden gideril
mesine imkân yoktur. Bu ikisi Parlâmentodaki 
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kanunu kabul edilip de birleştiği zaman, mah
zurların âzami nisbette izale edilmiş olacağı ka
naatini taşımaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika müsaa
de ediniz. Efendim Sayın Bakanın söz müddeti 
dolmuştur. Fakat izahatlarını tamamlıyama-
mışlardır. İzahata devam etmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEM 
(Devamla) — Sayın C. H. Partisi adına konuşan 
Sayın Fehmi Alpaslan, Enerji Bakanlığı ile Sa
nayi Bakanlığının ayrılması, geç kalınmış bir 
husus olmakla beraber, tasvibettiklerini ifade 
ettiler. Teşkilât kanunlarında süratle geçirilmc-

! sini temenni ettiler. Bu temenniye, Parlâmento-
j dan bu kanunların süratle geçmesi için bir te-
j m in at olarak iştirak etmekteyiz. 
I Maden Kanunu, muhtelif maddeleri tadil 
j edilmekle beraber bugünkü ihtiyacı tamamen 
! karşılıyacak bir durumda değildir. Ümit ederim 

ki, Tabiî Kaynaklar Bakanı arkadaşım kendisi-
' ne geçen bu müessesenin, Maden Dairesi ve Ma-
I den Tetkik Arama Enstitüsü, kendi kuruluşu 
• içinde olduğu için bu konularda yeni kanunlar 
I hazırlıyarak huzurunuza getirecektir. 
! Esnafın ithalât ihtiyacının karşılanmasını tc-
[ mermiye iştirak etmemek mümkün değil. Esasen 
! yukarıdaki cevaplarımda bunu izah etmiştim. 
i Esnafın ithlaât ihtiyacının karşılanmasını te-
i menni ettiler. Hakikaten, plânımızda da derpiş 

edildiği şekilde esnafın istihsale yarıyan ihtiyaç-
1 larmm konfederasyon eliyle, kendi kooperatifle

ri eliyle temin edilmesi ve böylece aracılar kal-
| dırılmak suretiyle, esnafın ihtiyacı olan madde-
| lere daha ucuz bir şekilde kavuşabilmesi' imkân-
• larmm sağlanması derpiş edilmiş olup, bu plân-
', da kabul edilen esasa göre, şimdi 11 nci kota-
; da 2 yüz bin dolar civarına indirilmiş olan esnaf 
i kotası, 12 nci kotada 5 yüzbin dolara çıkarılmış 

bulunmaktadır. Bunun esnafın eline tam olarak 
geçebilmesi için, bütün mahzurlarının bertaraf 
edilmek suretiyle iyi bir şekilde işliyebilmesi ve 

| açık bir rejime kavuşması bakımından Bakanlı-
| ğmıda bir hazırlık mevcut bulunmaktadır. Bu-
! ıııııı ne şekilde dağıtılacağı, Sanayi Bakanlığı ile 

Ticaret Bakanlığı arasında tesbit edilmek sure-
! tiyle ilân edilecek ve açık rejimle, evvelce tes

bit edilmiş esaslara göre, konfederasyon eliyle 
tevzii cihetine gidilecektir. 
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İktisadi Devlet Teşekkülleri reorganizasyoıı 

Kanunu, Devlet Yatırım Bankası Kaimim, TEK. 
Kanunu gibi kanunların bir an evvel çıkmasını 
temenni ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. 
Bunları bizim de bir an evvel yıkmasını arzu et
tiğimiz kanunlardır. 

C. K. M. P. adına konuşan, Sayın Enver 
Kök, bilhassa özel teşebbüsle Devlet Sektörü
nün hudutlarının kesin olarak ayrılması esası 
üzerinde durdular. Bu, uzun zaman alışılmış 
olan ve her devirde tenkid konusu olan mev
zulardan birisidir. Uzun yıllar her devirde bil
hassa Devletçilik sistemi kabul edildikten 
sonra, Devlet sektörü ile özel teşebbüsün hudut
larının, kesin olarak ayrılması uzun yıllar
dan beri münakaşa konusu olmuştur. Hattâ bu, 
yalnız bizim memleketimizde değil doktrinde 
de, diğer memleketlerde de, uzun müddet mü
nakaşa konusu olan mevzulardan birisidir. An
cak, hiçbir zaman, Devlet sektörü ile özel sek
törün hudutlarını kesin surette bir duvarla 
ayırmanın tılsımını henüz hiç, kimse bulama
mıştır. Bu, şimdiye kadar münakaşa konusu 
olmuştur. Bundan sonra da münakaşa konusu 
olmakta devam edecektir. Çünkü bu tabiatı eşya 
icabı bunların kesin sınırlarla, katî sınırlarla 
ayrılması imkânı olamaz. Hattâ, en liberal ol
duğunu ifade eden iktidarda dahi bu sınırları 
ayırmanın hattâ bugünkü gibi iyi bir şekilde 
ayırmanın, imkânı bulunamamıştır. Ama bu
gün plânlı ekonomiye girdikten sonra, bunu, 
sayın senatörler kabul ederler ki, biraz insaf 
ölçüsünde mütalâa etmek lâzımdır. Hiçbir de
virde en liberal olduğunu iddia eden iktidarla
rın devrinde dahi, özel sektör sahası ile kamu 
sektörünün sahası bugünkü kadar kesin hat
larla ayrılmış değildir. Beş Yıllık Plânda bu 
hatlar kesin olarak belirtilmiştir. Her yıl 
kabul etmiş olduğumuz icraat plânlarında 
Devlet sektörünün hangi yatırımları yapacağı, 
özel sektörün hangi yatırımlara sevk edileceği 
katî olarak tesbit edilme ve icra programların
da, belirtme yoluna girilmiştir. Bu suretle 
bütün devirler içinde, özel sektörle kamu sek
törünün, kesin bir şekilde ayrılabildiği devi e 
plânlı ekonomi devresidir. O bakımdan, ben 
tahmin ediyorum ki, bundan daha iyi bir şe
kilde ayrılmasının mümkün olamıyaeağmı ken
dileri d'e kabul buyururlar. 
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Sayın Alâeddin Çetin ithalâtçılarla sana

yiciler arasında bir çatışma olduğunu, ithalât
çıların kendi menfaatleri uğruna, sanayiin ge
lişmesine mâni olduklarını ifade ettiler. Ha
kikaten, bu ithalâtçı ile sanayiciler arasında 
bir çatışma konusudur. Bir bakıma da kendi 
menafatleri bunu tabiatı eşya icabı meydana 
getirmektedir. Çünkü kabul ettiğimiz 5 yıllık, 
10 yıllık, 15 yıllık plân devrelerine göre he
defimiz Türkiye'nin döviz tasarrufunu sağlamak 
bakımından, sanayiimizi geliştirme ithalâtı
mızı azaltmak. Böylece döyiz tasarrufunu sağ
lamaktır. Elbette ki, bir gün Türkiye'de bu ta
hakkuk eder, ithal imkânları tamamen aza
lırsa elbette ki, ithalâtçıların imkânları geniş 
çapta daralmış odacak. Sanayicilerin lehine ge
niş bir imkân yaratılmış olacaktır. Bu bakım
dan bu iki grup arasında tabiî bir çatışma 
mevcut bulunmaktadır. Ve zaman zaman, bu
nun neticeleri müşahade edilmetkedir. Bu ba
kımdan biz prensibolarak kanun ve nizamlara 
uygun bir surette çalışmaları âdil bir şekilde 
halletmenin, yollarını bulmaya, bu memlekette 
sanayiin gelişmesi için gayr'ikanuni yollar
dan bu işi baltlamak gibi hususların önüne geç
mek prensiplerimizin başında olacaktır. 

BAŞKAN —- Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica edeceğim. Efendim bizim tçtüzüğümjze gö-
ıv, Senato toplantılarına kıravatsız gelmek 
usulsüzdür. Bâzı arkadaşların kıravatsız ol
duğunu görüyorum, lütfen salonu terk etmele
rini rica. ediyorum. Buyurun efendim. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEM 
(Devamla) — Türkiye'de merinosun gelişmesi 
konusunda gayet hâkim ve içten konuştular. 
Bu meseleye ilk defa muttali olmaktayım. Tet
kik edeceğim ve arkadaşlarımın haklı olduğu 
taraflar mevcut ise îbunlar üzerine eğilerek, bu 
meselede, 'memleket menfaatlerini temin etmek 
balonundan ne yolda hareket edilmesi lâzı.m-
geldiğini Ziraat 'Vekâletiyle de temas etmek 
ısuretiyle imkânlarını aramaya çakışacağını. An
cak, ilgili müessesenin vermiş olduğu notada, 
merinos sanayiini geliştirebilmek için, Ziraat 
Vekâleti yeter miktarda merinos temin edince
ye kadar kâfi miktarda ithal etmekten başka 
imkân bulunamadığı ifade edilmiştir. 

Toprak reformunun jrapılmasında, Zriraat ve 
Sanavi vekâletlerinin el ele vermesi ve ziraat-
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ten ayrılan nüfusun sanayide istihdam edilmesi, 
elbetteki ehemmiyetli konulardan birisidir. Bu 
mevzuda. Sanayi Vekâletiyle Ziraat Vekâleti
nin birlikte çalışacağı muhakkaktır. Bir nok
ta üzerinde ehemmiyetle durarak sordular ve 
Sayın Müezzinoğlu'nun, burada vermiş olduğu 
bir cevaptan dolayı üzüntülerini ifade ettiler. 
Ben şunu ifade edeyim ki, Sayın Müezzinoğlu'
ııun ne şekilde cevap verdiklerini bilmiyorum, 
veyahut ne maksatla ifade ettiklerini... İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu Kanu
nunda, Devilet sermayesinin, özel •sermaye ile 
birilikte caUşamıyacağı halkkında bir hüküm 
mevcut bulunmamaktadır. Bu bakımdan, Dev
let 'teşebbüslerinin, özel sermaye ile iştirak et
meleri mümkündür. Buna mani bir durum mev
cut bulunmamaktadır. Yeni kabul edeceğimiz 
kanunda da böyle mâni bir hüküm 'bulunma
maktadır. Ancak şimdiye kadar yapılan tecrü
beler göstermiştir ki; Devlet teşebbüslerine özel 
sermayenin geniş şekilde iştirak etmemiş oldu
ğu bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bir realitedir. Sermayesi Devlet tarafından 
vaz 'edilmiş, özel sektörün iştirakine açıık tutul
muş; ama görülmüştür ki, özel sektör 'bu Devlet 
yatırımına iştirak etmemiş. Yahut istenen nis
pette iştirak etmediği için Devlet hisselerinin 
artırılması yoluna gidilmiştir. Bu bakımdan, 
kabul etmiş olduğumuz prensiplerde, mutlaka 
özel sektörle, Devlet sektörünün işbirliği yap-
mıyaeağı hakkında bir prensip, bir kanun hük
mü ınevtcut olmadıı. Bilâkis, Parlâmentomuzda 
özel sektörün ve Devlet sektörünün zaman za
man birlikte çalışacağı derpiş olduğuna göre, 
böyle bir düşüncenin yeri olmamak icalbeder. 
Ancak realite icabı da Devlet sektörü sermaye 
vaz'ettiği zaman, özel 'sektörden kâfi miktarda 
yatırım ve Devlet sermayesine iştirakte bulun
madığı da bir vakıadır. Realite bu, ama umumi 
prensipte ifade ettiğim gibi özel sektörle Devlet 
sektörünün birlikte çalışmasınla bugünkü mev
zuatımız içinde bir mâni bulunnıamaktadı r. 

Sayın Ahmet Naci Arı, petrol ve maden ko
nularına temas ettiler. Deminki cevaplarımda 
arz ettiğim gibi, yerli ham petrolümüzün hima
yesi için gerek kanuni gerekse idari bir çok ted
birler sağlanmıştır. Petrol Kanununun ikinci 
maksat maddesinde de belirtildiği gibi kanu
nun maksadı yerli ham petrolün Türkiye'nin 
ihtiyacını karşılayacak bir şekilde geliştirilme

sinden ibarettir. Bu maksadı temin için de, 
gerek kanuni ve gerekse idari, mıalî tedbirler 
alınmış bulunmaktadır. 

Sayın Hilmi Onat, niçin 439 milyon lira sar-
fiyle yabancı ham petrol ithal edilmiştir1? dedi
ler. 

Bugün, Türkiye'de ancak, 1964 yık icraat 
programına göre 750 bin ton civarında yerli ham 
petrolün ancak istihsâl edilme imkânı vardır. 
150 bin ton civarında Mobil ve Shell'in istih
sâli, 700 000 ton civarında da, Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığının 'istihsâli (mevcuttur. 
Bu suretle, 1964 programında 850 000 ton, 1968 
programında 750 000 ton «civarında ham petrol 
yerli kaynaklarımızdan karşılanmıştır. Türki^ 
ye'ııiıı ihtiyacı 3,5 milyon ton civarında ham 
petrol olduğu için, yerli ham petrol kaynakları 
haricinde, elbetteki ihtıyacnııız dışardan getiri
len ham petrolle Mersin ve îpraş rafinelerinde 
işlenmek suretiyle memleketin ihtiyacı karşı
lanmıştır. Bu bir zaruretin ifadesidir. înşaallah 
plânımıza göre, yerli ham petrol istihsâli art
tıkça, dışardan ithal de o nisbette azalacaktır. 

Saym Mehmet Ali Demir, Elâzığ Şeker Fab
rikası hakkında endişelerini izıhar ettiler ve ko
misyonda verdiğim cevabı kâfi bulmadılar. Bu 
arada plânlamadan bâzı havadislerin sızdığını 
ve bu fabrikanın Elâzığ dışında bir yere nakle
deceğini istihbar ettiğini ifade ettiler. Yukarda 
cevap vermiştim Komisyonda, bir kere daha ifa
de edeyim ki, Bakanlığıma, ilgili müesseseden bu 
fabrikanın şuraya veya buraya nakledileceği hu
susunda, henüz hiçbir şey intikal etmiş değildir. 
Plânlamada da her hangi bir yere nakledileceği 
hususunda henüz bir karar alınmış değildir. An
cak, Keban Barajı inşa edüdiği zaman, 1968 se
nesinde bu fabrikanın oradan kaldırılması ica-
betmektedir. Onun için, plânlama, şimdiden bu 
fabrikanın kaldırılması bir zaruret olduğuna gö
re, nereye kurulacaktır, nereye kaldırılması ica-
betmektedir diye, etütlere başlanmasını derpiş 
etmiştir. Ancak, bu fabrikanın nereye kaldırıla
cağı hususunda, etütlere bundan sonra başlan
mış olacaktır. Bu etütler yapılmadan bu fabri
ka Elâzığ hudutlarında mı kalacaktır? Dışarıya 
mı gidecektir? Bunu şimdiden ifade etmeye im
kân yoktur. Siyasi hiçbir sebep bunda' bahis 
mevzuu olamaz. Ancak ilian ve teknik neyi ica-
bettiriyorsa, elbette ki, o olacaktır. 
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MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Etüt

lere ne /aman başlanacak? 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Devamla) — Yeni bağlıyacak efendim, yeni 
başlıyacak. 

Sayın Veysi Yardımcı, çimento konusuna do
kundular ve yeni kurulacak fabrikanın Ağrı'da 
yapılmasını temenni ettiler. .1964 plânında, bir 
Kuzey - Doğuda, bir de Güney - Doğuda olmak 
üzere, iki çimento fabrikasının kurulması derpiş 
edilmiştir. Ancak, yapılan etütler neticesinde, da
ha evvel, Kuzey - Doğuda yapılması ieabeden 
fabrikanın Trabzon'da yapılması gerektiği tes-
bit edilmiş ve lüzumlu arazide satmalmmış bu
lunmaktadır. Binaenaleyh, bu fabrika Trabzon'
da yapılacaktır. Diğeri Güney - Doğu kısmında 
yapılacak olan fabrikanın, henüz yeri tesbit edil
memiştir. Bunun da etütleri bitmiş, nereye ola
cağı önümüzdeki günlerde tesbit edilecektir. Yal
nız, üçüncü bir fabrikanın, 1965 programında 
Erzurum - Kars mmtakasmda kurulması için 
etütler başlamıştır. Bu etütler sonunda, Erzu
rum - Kars bölgesinde - Ağrı bunun içine dâhil
dir - nerede kurulacağı, bu etütler neticesinde 
tesbit edilecektir. Mehmet Ali Demir arkadaşıma 
ifade ettiğim gibi, bunda hiçbir zaman siyasi bir 
maksadın rol oynaması düşünülemez. İlim, teknik 
nereye kurulmasını icabettiriyorsa, oraya kuru
lacaktır. Teknik elemanların vereceği rapora gö
re, neresi en uygunsa, o ilmî esaslara göre tesbit 
edilip oraya kurulacaktır. 

Sayın Nihat Pasinli tabiî gaz üzerinde bir 
etüt yapılmış mıdır, diye sordular? 

Tabiî gaz mevzuu üzerinde, henüz kâfi etüt
ler yapılmamıştır. Ve bu yolda faydalı olacak 
bir gaz da bulunmamıştır. Petrol şirketleri, Er
zurum - Sivas bölgesinde, bu bölgeler henüz bi
rer kapalı saha olduğu için, bu bölgelerde ara
malara başlamamışlardır. Acık sahalardaki, yer
lerin arama durumları henüz taayyün etmeden, 
kapalı sahaların açılması mevzuubahis değildir. 
Onun için, bir müddet daha bunların açılması, 
mevzuubahis olmıyacaktır. Mamafih, ilgili daire
lerden almış olduğum malûmat budur, bunu tek
rar tetkik edeceğim. 

Sayın Cahit Okurer; sanayileşmenin temelle
ri tam tesbit edilmiş değildir, modern teknoloji 
ve ilme dayanmamaktadır, dediler. Demin muh
terem arkadaşlarıma izahat verirken, bunlar, 
Türkiye'nin sanayileşmesinin temellerini teşkil 
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eden ve hepimizin birlikte reylerimizi vermiş ol
duğumuz kalkınma plânımızla, taayyün etmiş
tir. Ve bunların temelleri elbette ki, ilmî esas
lara dayanmak suretiyle tesbit edilmiş bulun* 
maktadır. Bundan sonra da bu ilmî esasların ışı
ğı altında, Türkiyenin sanayileşmesi esaslı pren
siplerin ışığı altında elbette ki, Türki
ye'nin menfaatlerine en uygun bir şe
kilde, tahakkuk edecektir. İnsan gücü el
bette ki, kalkınmamızın iki ayağı sanayi, ziraat 
üçüncü ayağı da elbette ki, çalışma ve insan gü
cü olacaktır. 

Bu mevzuda da muhtelif bakanlıklarda çalış-
malar mevcuttur. Bakanlığımda da insan gücü ve 
eğitim dairesi diye, Bakanlık mucibi ile kuru
lan bir daire bu konular üzerinde çalışmaktadır. 

Kıymetli senatör arkadaşlarımın suallerine 
mümkün mertebe cevap vermeye çalıştım... 

BALKAN — Sayın Baktın bâzı sualler var. 
Buyurun Sayın Tarık Remzi Balta. 

TARİK RKMZİ BALTA (Zonguldak) —Mem
leketimizde her sene 140 bin ton civarında tütün 
istihsal edilmektedir, bir o kadar da tütün sapı 
yakılmakta veya israf edilmektedir. Selüloz sa
nayiinde saman çöpü, çeltik gibi bâzı madde
lerden istifade edilmekte olduğuna göre bu is
rafı değerlendirmek bakımından tütün sapları
nın bu sanayide kullanılması düşünülmekte mi
dir? Bu hususta bir etüt mevcut mudur? Sayın 
Bakan bu sualimi cevaplandırdıktan sonra bir 
sualim daha var. 

«ANAYI BAKANI MUAMMER UIİTEM 
(Devamla) — Bu konuda ıSEKA'da çalışmalar 
mevcuttur. Bunlardan istifade edilmesi düşü
nülmektedir. 

TARİK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Biraz evvel Sayın Veysi Yardımcı arkadaşımız 
da temas etliler, 1968 senesindeki Yüksek Plân
lama programına göre, 214 bin ton çimento ih
raç etmemiz icabettiği halde, aynı sene içeri
sinde 100 bin ton çimento ithal zaruretinde kal
dık. Ankara ve Sivas Gimento Fabrikalarının 
eksik randımanla çalışmış olmalarına ve hususi 
sektöre ait çimento da mevcut programları içe
risinde çalıştığına göre, programa göre çimento 
sanayii % 40 m üzerinde bir istihsal ve vasati 
olarak yüzde 116 sı nisbetinde bir artış temin 
etmiştir. Bu suretle iki yüz bin tonun ithalâtı 
önlenmiştir. iBu üstün bir basarıdır ve milyon-
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larea liralık dövizimizin harice gitmesini önle
miştir. Bunda muvaffak olan Çimento Sanayii 
.Fmura Müdürü ve yardımcılarının, mevcut mev
zuatımız içinde, 'Sayın Bakanımız maddi ve 
mânevi taltifini düşünmüş müdür'? Veya düşü
nülmekte midir? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa) — Kfendim, çimento sanayiinin, yüz
de 7 nisbetinde bir artışı olacağı tahmin edile
rek, ihraç mevzuu düşünülmüş. Fakat bilâhare, 
tahminlerin hilâfına yüzde 20 nisbetinde bir is
tihlâk arlısı olduğu için çimento sanayiimizinde 
üstün gayretleriyle yüzde 16,1 nisbetinde bir ar
tış sağlaması suretiyle ve 1963 yılında, yüzbin 
ton çimento ithaliyle ihtiyacımızı karşılamış bu
lunmaktadır. Bu sene, yâni 1964 senesinde de 
80 bin ton civarında, bir çimento ithali mevzuu-
bahistir. Bu çalışmalarından dolayı hakikaten, 
müessesenin başında bulunan değerli arkadaşla
rımız, büyük gayret göstermişlerdir. Kendilerine 
daha evvel bundan dolayı bir taltif yapılıp ya
pılmadığını bilmiyorum. Ama, Sayın senatörle
rin ikazlarına da teşekkür ederim. Bu mevzuu 
üzerinde kıymetli arkadaşlarımızın mesailerini 
elbetteki değerlendirmeyi ben de bir vazife telâk
ki ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Efendim, 

müsaade buyurursanız 3 sorum olacak. 
1 ııcisi : Bütün dünya hayvani yağlardan zi

yade margarin yağma iltifata başladı. Ve bizde 
de bu maksatla bir margarin yağı fabrikası ec
nebi firma vasıtasiyle kurul muştur. Bunun mak
sadı nebati yağları, hidrolize etmek suretiyle 
margarin yapmak. Ve bu suretle de yağ ihtiya
cını karşılamak maksadiyle Sümerbank Ordu'
da bir soya yağı fabrikası kurmaya başlamıştır. 
Uzun zaman geçtiği halde bu fabrika halen işlet
meye açılmamıştır. Bu sebepten dolayı da memle
ketteki, ayçiçeği yağı ve diğer nebati yağlar kâfi 
gelmediği cihetle, vita yağı fabrikası, hariçten 
yüz din ton civarında soya fasulyesi yağı ithal 
etmektedir. Acaba, bu fabrika ne zaman işletme
ye açılacaktır?. Soya fasulyesi yağı fabrikası. 
Ye niçin gecikmiştir?. Bunun hakkında bir .iza
hat verebilirler mi ?. 

'İkinci sualim : Yine Sümerbank tarafından, 
müştereken Salihli'de ve Çanakkale'de iki valeks 
fabrikası yapılmıştır.. Bu valeks fabrikaları, 
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memleketin ihtiyacından başka, harice de ihrac-
edileceği düşünülerek yapılmıştır. Halbuki, bu
gün dünya muvacehesinde artık valks, kimyevi 
başka maddelerle karşılanmakta olduğuna göre 
bu fuzuli yapılan fabrikaların müsebbipleri hak
kında her hangi bir tahkikat ve tetkikat yapıl
mış mıdır t Bunu da öğrenmek istiyorum. 

Üçüncüsü : Memleketimizde krom ve anti
muan ve buna benzer cevherler vardır. Fakat 
son senelerde yüzde 48 tenörlu ve yüzde 40 dan 
aşağı olmıyan antimuan a rağbet gösterildiği ci
hetle, birçok krom ve antimuan madenleri, ma
denci mütaahhitlerin yakutta tüccarların elinde 
kalmıştır. Acaba, Etibank krom, antimuan ve 
buna benzer madenleri, flâtasyon yapmak sure
tiyle konsantre etmek suretiyle tenörleri yüksel
terek satmayı düşünüyor mu, yahut da böyle bir 
tesisin hazırlanmasını tetkiklerine almış bulunu
yorlar mı0. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Kfendim, soya fabrikasının bitiril
mesi için çalışılmaktadır. Ve 1964 yılı içinde faa
liyete geçeceğini ümitdetmekteyiz. 

2 ne i valks mevzuuna gelince : Bütün, dünya 
ihtiyaçları düşünülerek ve memleketimizin ihtiya
cı düşünülerek, 10 bin ton kapasiteli olarak Sa
lihli'de bir valeks fabrikası ve 2 500 - 3 000 ton 
kapasiteli, Çanakkale'de bir valeks fabrikası .ku
rulması düşünülmüş ve o zaman et fulleri yapıla
rak uygun mütalâa edildiği için bu iki fabrika 
kurulmuştur. Ancak, bu mevzu evvelce, özel sek
törün elinde ve bir de inhisar halinde olduğu ve 
tek ihracatçı durumunda bulundukları için, Ba
tı memleketlerine 1.î)öS - 1959 - 1960 - 1961 sene
lerinde, tonu 290 - 300 dolar civarında, ihraç yo
luna »itmişlerdir. Ancak, (Jiiney - Amerika Keb-
rarko namı altında bir, maddeyi, Batı - Avrupa 
memleketlerine sokmak için uzun yıllardan beri 
gayret sarf etmiş, fakat bu sanayi, daha ziyade 
muhafazkâr olduğu için, bu maddeyi, valeksi pa
lamut hulâsası, kullanmayı tercih ederek bu mad
deyi almayı istememiştir. .Fakat, 290 dolar gibi 
bir fiyat yükselmesi olunca 90 dolara teklif edi
len Kebrarko ile valeks arasında bu kadar büyük 
bir değer farkını icabettiren kalite üstünlüğü ol
madığı için derhal, Batı - Avrupa memleketlerin
de Kebrarko kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla 
Kebrarkoyu, Cenubi - Amerika, Batı - Avrupa 
memleketlerine kabul ettirdikten • sonra, fiyatını 
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bugün 160 dolar seviyesine yükseltmiştir. Ancak 
bizde, pazarlarımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu 
itibarla, Salihli Valeks fabrikasının ve Çanakka
le fabrikasının istihsal ettiği mallarını ihraçta, 
piyasaya, satmakta büyük müşkülât doğmuştur. 
Bu sebepten, hatta Salihli Valeks fabrikası da 
halen faaliyetini tatil etmiş bulunmaktadır. An
cak, bakanlığımda bu mevzuda, daha evvel çalış
malar olmuştur. Yakın zamanda da Sümerbank -
tan rapor istenmek suretiyle bu mevzuda geniş 
çalışmalarımız vardır. Bu maddeyi kullanan bü
tün memleketlerle ve kaybettiğimiz pazarlarla ye
niden temaslar kurmak sureti ile bu malın ihra
cını sağlamak ve bu suretle kurulmuş olan bu 
sana.yimizi değeriendirmek kararındayız. 

3 neü konu, hakikaten memleketin en kritik 
konulardan biri olan ve Rus dampingi sebebi ile 
kromlarımızı satamamak gibi bir durumda kaldı
ğımız için, istihsalimiz azalmıştır; gerek özel te
şebbüs, gerek kamu sektörü istihsal ettiği krom
ları satamadığı için istihsali azaltmak mecburi
yetinde kalmıştır. Ancak, bunu önlemek için, ge
rek siyasi bakımından NATO, Cento çevresinde 
müzakereler devam etmektedir. Olumlu sonuç 
alacağımızı tahmin ediyoruz. Bıu suretle, krom
larımızı satmak imkânını bulacağımızı ümit edi
yoruz. Ancak, bugün bunun işlenmemiş olarak 
satılmasmdaıısa, memlekette işlenmek suretiyle, 
mamul olarak satılması elbette ki, memleket için 
büyük faydalar sağlayacaktır. Bu mevzuda ha
zırlıklar, çalışmalar mevcut bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Demirdağ. 
YUSUF i)EMİRDAĞ (Trabzon) — Efen

dim, Sümerbank Umum Müdür Muavininin tâ
yin edildiği 1,5 seneden beri, İsrail'e, Afrika'ya, 
Çekoslovakya'ya ve diğer hariç memleketlere va
zifeyle gönderildiği öğrenilmiştir. Teknik şube
lerin hazırladığı mühim mevzular, teknik umum 
müdür muavininin yokluğu dolayısiyle, aksadı
ğı muhakkak olacağına göre, Türkiye'nin, en bü
yük Sanayi Bankası olan ıSümerbankta harice 
gönderilecek başka hiçbir yetkili eleman yok mu
dur?.. Bu birincisi; 

İkincisi; beş yıllık kalkınma plânında, pa-
pamuklu mamullerimizin ihraç edilmeleri müta
lâa edilmiştir. Bu meyanda büyük vazifenin Sü-
merbankta tevdi edildiği de bilinmektedir. Sü-
merbank mamullerini, hariç memleketlerde al
mak istiyen firmalara, verilen fiyat, yazışmala
rının uzaması yüzünden bir müddet sonra sipariş 
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alındığı anda Sümerbankın daima yeni bîr artış 
fiyatla teklif yapdığı tesbit edilmiştir. Bu sebep
ten, hariç firmaların Sümerbankta olan itimadı
nın sarsılmakta olduğu cihetle, Sümerbank, mal
larının satılmaması tehlikesi karşısmdadır. Bu 
daima artış gösteren fiyat politikasının, sebeple
ri nelerdir? ıSümerbank harice mamulatını sat
mak niyetinde değil midir?. 

3 ncüsü, biraz evvel verdiğiniz izahatta, yeni 
kurulan fabrikalardan bahsetmediniz; bunların 
miktarı, nevi ve kapasitesi nedir? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Efendim, Sümerbankın iki tane 
Umum Müdür Muavini vardır. Hangisini kas
tettiğinizi bilmiyorum. Ancak, şimdi bu izahatı
nızla muttali olmuş bulunuyorum. Bu meseleyi, 
ifade ettiğiniz şekilde hakikat derecesi nedir? 
Bu gibi seyahatlerde her hangi bir maksat mev
cut mudur? Bunu tetkik ederiz. 

İkinci mevzua gelince, Sümerbank mamulle
rini ihraç etmek için, büyük bir gayret sarf et
mektedir. Bu sene de 13 milyon metre mikta
rında mamul ihraç etmeyi programlamıştır. Bu
nun 7 - 8 milyon metresi siparişler alınmak su
retiyle, bağlanmış durumdadır. Bu Sümerban
kın ihraç güçlüğü, ifade edildiği gibi, fiyatlarını 
artırması ve yahut da fuzuli yazışmalara girme
si şeklinde değil, mamullerimizin dünya piyasa
larına nazaran bir miktar pahalı olması sebe
biyle, ihracatta bâzı müşkülâta uğranmaktadır. 
Ama, soiı kabul buyurduğunuz 261 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yapılan, çıkarılan bir Karar
name hükümleri muvacehesinde, ihraç imkânları 
daha kolaylaşmıştır. Ancak bu, Kararnamede de 
bâzı ihraç müşkülâtına sebep olan hükümler 
vardır. Bu hükümlerin kısa zamanda değiştiril
mesi için, hazırlıklar, çalışmalar bitirilmek üze
redir. Bu suretle, bu müşkülât da »ortadan kal
dırıldıktan sonra ihraç imkânlarımızın daha ko
laylaşacağını ümidetmekteyiz. 

Üçüncü husus; Sümerbankta biliyorsunuz, 
üç fabrikaya başlanmış bir zaman bunların dur
durulması düşünülmüştür. Bunlar Adıyaman, 
Karaman ve Nevşehir fabrikalarıdır. Bunlar da 
1964 icra programlarında da derpiş edildiği şe
kilde inşaatlarına devam edilip, bitirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Eskişehir'deki mevcut fabrika
nın da bu sene Ağustos ayı içinde vazifeye gire
ceği tahmin edilmektedir. 
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YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Batur. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Efendim, T. Pet

rolleri A. O. nın, Petrol Ofisten 40 küsur milyon 
lira alacağı var, Petrol Ofisinin de Devletten 
bu kadar alacağı var. Bu para zamanında tahsil 
edilebilecek mi? Eğer tahsilat yapılamazsa bu 
müessesenin sondaj faaliyetleri aksıyaeaktır. Ve
yahut vazifesini yerine getiremiyecektir. Bunu 
istirham ediyorum. 

SANAYÎ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Efendim, T. Petrolleri A. O. nın 
Petrol Ofisten hali hazırda 44 milyon lira civa
rında bir alacağı mevcut bulunmaktadır. Ve bu 
alacağının tahsil edilmemesi sebebi ile T. Petrol
leri A. O. yatırımlarını ve gümrüklere gelmiş 
olan, sipariş etmiş olduğu malzemelerini, bu se
bepten alamama durumunda kalmış ve Bakanlı
ğıma müracaat ederek, Petrol Ofisten ya bu ala
cağının tahsilinin teminini veya kendisine başka 
imkânlar sağlanmasını istemiştir. Bunun üze
rine meseleyi, Ticaret Bakaniyle birlikte müza
kere ettik ve bir komisyon kuruldu. Bunun tas
fiye edilmesi için, bir çalışma mevcut bulunmak
tadır. Ancak Petrol Ofisin de bâzı Devlet daire
lerinden alacağı mevcut bulunmaktadır. Bunla
rın hepsi tetkik edilmek suretiyle ki, bundan 
sonra daha kolay olacaktır, çünkü Petrol Ofis ve 
Türkiye Petrolleri aynı Bakanlığa bağlanmış bu
lunmaktadır. O bakımdan endişeleriniz yerinde 
değildir. Bu alacakları tahsil edilemediği tak
dirde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
yatırımlarında bir güçlük olacaktır. Ama, bu
nun izalesi için çalışmaktayız. Ümidederim ki, 
önümüzdeki günlerde bu mesele halledilmiş ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin. 
ALÂEDDlN ÇETİN (Çorum) — Zatıâlini-

zin Devlet fabrikalarına şahısların ve halkın da 
hissedar olmasına taraftar olmanızı memnuniyet
le karşılamış bulunuyoruz. Fakat, zannedersem, 
işçilerimizin de bunlara iştiraki konusunda bir 
beyanda bulunmadınız. Bu hususta bugün bir 
şeyler düşünüyor musunuz? Bu konuda bir ko
laylık düşünülmüş müdür? Bir araştırma yapıl
mış mıdır ? 

İkinci sualim norm meselesidir. Galiba bu 
husus çok mühimdir. Ben kalitenin de çok bü-
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yük bir ehemmiyete sahibolduğuna inanıyorum. 
Sınai mamullerimiz için bir norm var mıdır? 
Ve bir standardization düşünülüyor mu? Tatbi
katı var mıdır ? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa Milletvekili) — Şimdi, işçilerin hisse
dar olması, elbette ki, gönülden arzu ettiğimiz 
konulardan biridir. Hattâ bunun tatbikatı da ol
muştur. Antalya'da kurulan ferro krom sanayii 
bir buhran geçirmiş ve bu özel sektörün yüzde 
60 sermayesi Etibank'a, yüzde 40 sermayesi de 
Fransız Peşinci Firmasına aidolduğu için, bu 
müessesenin kuruluşunda, esasen tahmin edilen 
fiyattan ve masraftan fazlaya mal olduğu için, 
bir yatırım güçlüğüne uğramış, bu sebepten ser
maye ve kredi de temin edemediği için, özel 
sektör, şekline inkilâbetmek ve bu suretle özel 
sektör kredilerinden istifade etmek yoluna git
miş. Bunu teminen de yüzde 11 hissenin işçileri
ne ve hattâ Etibank Müessesesinde mevcut işçi 
ve memurlara satılması yolunda bir gayret, bir 
çalışma olmuş, ama müspet netice vermemiştir. 
Onun için, Bakanlığa başladığım zamanlarda, bu 
fabrika kapanma tehlikesi geçirmiş, hattâ işçile
rini çıkarmak gibi vaziyete uğramıştır. Ancak, 
Etibanktan temin edilen 10 milyonluk bir kredi 
ile tekrar faaliyete geçmek imkânı olmuştur. Bu 
bakımdan, tatbikat da vardır. Biz işçilerin bu 
gibi işlere iştirak etmesinden, memnuniyet ve 
böyle işlerde çalışan işçilerden zevk duyarız. Bu
nu fırsat ve imkân bulursak, tatbik edeceğimizi 
ii'ado etmek isterim. 

Diğer norm ve standartlar mevzuunda Bakan
lığım da geniş bir çalışma vardır. Bu husustaki 
çalışmalar yakında neticelenecektir. Bu husus 
üzerinde de Bakanlığımız ehemmiyetle durmak
tadır. 

BAŞKAN — Sualler bitmiştir. Sayın Baka
na çok teşekkür ederiz. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa) — Çok teşekkür ederim efendim. (Al

kışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Enerji Ba

kanı. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, su, enerji, yakıt ve tabiî kay
naklar politikasını yürütmek, tesbit etmek ve 
muhtelif bakanlıkların, bu mevzudaki görev te
dahül ve tekerrürlerine mani olmak maksadiyle, 
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4791 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kurulmuş 
bulunmaktadır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı kurulduktan sonra, dairelerin yine aynı 
kanun hükümlerine göre tefriki, Başbakanlığın 
görevi cümlesinden olduğu için, tefrik edilmiş 
ve yüksek malûmunuz olduğu veçhile 7 . 2 . 1964 
tarihinde bu daireler fiilen ve hukukan Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. 

Kıymetli arkadaşım Sanayi Bakanlığının büt
çesinin müzakeresinde, bu dairelere müteveccih, 
kıymetli senatörlerin, suallerine cevap verdiler. 
Şu anda, tekrar mevzulara girecek değilim. An
cak, Enerji Bakanlığının, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının, kurulması ile alâkalı ola
rak, senatörlerin ifade buyurdukları yüksek fi
kirler, bu Bakanlığın Merkez Teşkilât Kanunu
nun sağlam esaslara, müstenidolarak tesbitinde 
bize ışık tutacağını ifade etmek isterim. Bu Ba
kanlık başka bir bakanlığın yükünü hafifletmek 
için değil, millî bünyemizde hakikaten, bu. mev
zuda da bir reform yapmak ve hizmetlerin en 
iyi bir şekilde, en süratli bir şekilde vatanın en 
ücra köşelerine kadar intikalini temin etmek, 
sermaye ve insan gücü israfına mâni olmak mak
sadına matuftur. Bunu yüksek takdirlerinize 
arz etmek isterim. 

Bu mevzuda, bundan sonraki faaliyetlerimiz
de hakikaten bu görevler bir araya getirilmek 
suretiyle başlangıçta, tabiî kaynakların teshilin
den sonra, onun muhtelif safhalarını sınai ve 
zirai sahadaki, plânda gösterilen hedefleri istih
sal için vâki çalışmalarımızda koordinasyonu te
min etmek için, hakikaten faydalı tek bir bünye
de bulunmanın vermiş olduğu kuvvetle, bir çalış
ma zemini içine girebileceğimiz kanaatini taşı
yoruz. Bu Bakanlığın, iyi bir hizmet yapabilme
si ve Bakanlık camiasının hakikaten iyi, hukukî 
esaslara müstenit bulu naibi I meşinde kıymetli se
natör arkadaşlarımızın, Parlâmentonun, Meclisi
mizin kıymetli yardımlarına muhtacolduğumuzu 
ifade eder, hepinize hürmetlerimi arz etmek iste
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen?.. Yok. Sana
yi Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

41 8.2.1964 O : 4 
(A/ l ) Cari harcamalar 

11. 
B. 
000 

Lira 
24 000 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştin'. 
Personel giderleri 10 502 621 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 1 939 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 60 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'l er... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 172 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 73 990 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıiex... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 315 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyte ı ııle r... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
Harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenden-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiı\ 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

Sanayi Bakanlığı bütçesinin müzakeresi bit
miştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (1/592) (S. sayısı: 350) (1) 

336 000 

357 000 

12 500 

(1) 350 S. Sayılı basmayam tutanağın so-
nundaâır. 
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BAŞKAN —• Petrol Dairesi Başkanlığının 

bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için 1 626 562 lira ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için 32 957 lira 
ki toplam olarak 1 659 519 lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN —• Cetvelleri okutuyorum... (Lü
zum yok sesleri) 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. 
12.000 Personel giderleri 

Lira 
1 456 492 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenıler... Kabul edilmiştir. 

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

Lira 
153 120 

15 500 
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B. 

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

BAŞKAN —• Efendim yalnız bu maddede 
ufak bir değişiklik takriri vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanununda deği

şiklik yapılmasına dair 395 sayılı Kanunla kat
ma bütçelerdeki atanmaları Maliye Bakanlığına 
ait saymanlık müdür, müdür muavini ve vez
nedarlara kasa tazminatı verilmesi kabul edil
miştir. 

Bu bakımdan Petrol Dairesinin 1964 yılı ka
sa tazminatını karşılamak maksadı ile 1964 yılı 
bütçesinin 12 250 yabancı uzmanlarla yardım
cıları ücreti maddesinden 7 000 liranın tenzili 
ile yeniden açılacak 12.520 nci kasa tazminatı 
maddesine işbu 7 000 liranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Van 
Faruk Işık 

BAŞKAN — Jılfendim Hükümet?.. Komis
yon?.. Mutabıktır. Bölüm yekûnu değişmektedir 
oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bölümü bu değişiklikle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenıler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 31 857 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenıler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyteııleı\.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 

oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
giderleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 659 519) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

(B) Cetveli 
B. Lira 

61.000 -Devlet payları 1 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiytenlei'... Kabul edilmiştir. 

64.000 Özel gelirler 309 018 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• İkinci maddeyi cetveliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1964 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 4. —• Petrol Dairesi Başkanlığının 

30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu ka
rarı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl bütçe" kanunu tasarısı 
ile T. B. M. Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN —• Maddeyi cetveliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MAADE 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
Kuruluşu IhalklkınidaM 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla, Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkra
lar ekliyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı Ka
nımla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak paralardan idarece gelir 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) işa
retli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işaretli 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetveli
nin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca öde
nek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

41 8.2.1964 0 : 4 
MADDE 7. —• (Geçen yıllar borçları) mad

desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 
a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı

ğı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddeye, 

b) 1954 - 1962 ıbütçe yıllarına aidolup Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yulları bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylık ve 
ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) ve (A/3) cet
vellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borç
ları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Bu suretle Sanayi Bakanlığının ve Petrol Da
iresi Başkanlığının bütçesi bitmiş bulunuyor. 

Sayın Bakanlığa ve onun mesai arkadaşları
na muvaffakiyetler dilerim. 

Bugün saat 10,30 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati: 04,30) 



5. — DÜZELTÎŞ 

20 nci cildin 41 nci Birleşimi sonuna ekli 349 ve 350 S. Sayılı basmay azılarda baskı v« tertip 
tilecektir : 

1. 349 S. Sayılı basmayanda 

Sayfa Sütun Madde Satır 

26 

26 

26 
26 
27 
27 

43 
44 
47 

2 

2 

1 
1 
2 
2 

1 
3 
1 

(E) 
(L) 
(R) 

1 

2 

5 
5 
6 
7 

Son 

1-2 

1 
1 
7 
1 

cetveli 1 
cetveli 1 

» Başlık 

47 
47 

14.460 
22.000 

Y a n l ı ş 

üzere 1 316 740 lira 

Müdürlüğünce 1964 bütçe yılında elde edilecek 
gelir, bağlı 
DHMÎ 
Genel Müdürlüğü 
bütçeelrinde 
Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. • 
12.000 bölüm başlığı (Personel giderleri) olacaktır. 

üzere (1 316 
(67 090 417) l 
Müdürlüğünün 

Devlet Hava M 
Genel Müdürlü 
bütçelerinde 
Madde 7. — T 
de olarak kab 

Meydan memuru 
(R) CETVELİ 

Genel bütçede karşılığı olan tertipler için adı 
geçen bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 
Hadlig, 
25.500 

Meydan Müdü 

1964 yılı Gene 
işaretli cetveld 
için de uygula 
Handling 
25.511 



2. 350 S. Sayılı basnıayazıda 
Sayfa Sütun Madde Satır Y a n l ı ş 

13 2 1 

13 1 4 — 

13 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
bütçe yılı giderleri için cari harcamalar terti
bine 1 626 562 lira sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları tertibine 32 957 lira ödenek veril
miştir. 
Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
bütçe giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 659 519 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncıı maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için kadro alına
bilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
T. B. M. Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olması şarttır. 
Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının ku
ruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 gün ve 6326 
sayılı Kanunla, Petrol Kanununun bâzı mad
delerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar 
ilâvesi hakkındaki 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1964 vılmda kullanılamaz. 

Petrol D 

Madde 1. — P 
harcamaları iç 
teşkili ve trans 
lira ki toplam 
verilmiştir. 
Madde 2. —- P 
lirleri, bağlı ( 
üzere (1 659 5 

Madde 4. — 
30 . 6 . 1939 t 
19 ncıı maddes 
rolar, bağlı (D 
3656 sayılı Ka 
geçici mahiyett 
rulu kararı ile 
bağlı. (E) işar 
Bu kadrolar e 
ile T. B. M. M 
kadrolara ek o 
Madde 5. — P 
luşu hakkında 
sayılı Kanunla 
lerini değiştire 
liyen 21 . 5 . 
eklerine bağlı 
bağlı (L) işare 
vılmda kullanı 



Sayfa Sütun Madde Satır Y a n l ı ş 

14 

23 

6 —- Madde 6. — İstimlâk bedeli ile ika edilecek za
rarlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak mebaliğden idarece gelir kaydı 
lâzımgelenler bir-- taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelde gelir, diğer taraftan sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları cetvelinin ilgili tertip
lerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

7 — Madde 7. — (Geçen yıllar borçları) maddesin
deki ödeneğin yetmemesi halinde : 
a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı 
bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddeye; 
b) 1954 - 1962 bütçe yıllarına aidolup Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylık 
ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden gecen yıllar 
borçları maddesine; 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 
749 310 
21 nci mad. 
giderleri 

12.250 1 yabancı uzmanlarla.... 

15 
17 
17 

Son Ücretler 
1 14.140 
1 14.142 

— 
1 
9 

Madde 6. — Ka 
cek zararlar ka 
hiplerinden alın 
kaydı lâzımgelen 
retli cetvele geli 
sermaye teşkili 
linin ilgili tertip 
nek kaydolunur 
Madde 7. — (G 
deki ödeneğin y 
a) 1963 yılı bü 
bulunan borçlar 
lerinden bu mad 
b) 1954 - 1962 
sebei Umumiye 
göre zamanaşım 
yılları bütçelerin 
bütçesinin ilgili 
ve ücretler kes 
cetvellerine dâh 
borçları maddesi 
Maliye Bakanlı 
ödenir. 
742 310 
21 nci maddesi 
giderler 
Personel giderle 
yabancı uzmanla 
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Devlet Hava Meydenlerı İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen 

oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılnııyanlar 

Açık üyelikler 

(Tasarının kanııııluğu kabul edilmiştir.) 

185 
124 
101 

22 
1 

57 
4 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçııoğlıı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sıriı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
S.eref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarrkaya 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Niza m ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhorı 

[Kabul edenler] 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbım 
HATAY 

Yellin Aksoy 
İSPARTA 

Suat Seren 

İSTANBUL 
»Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suat Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerdm Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turnan Kapanlı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Sclâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

920 — 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

AYDIN 
Kik rot Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş -

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
Mehmet ünaldı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet O-may 
(B.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Cahit Ortaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hasan Atak an 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

[Reddedenler] 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
«il 
Baki Güzey 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Et hem Menemen eloğlu 

Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Ber<j Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 

[Çekinserler] 
VAN 

Faruk Işık 

l Oya katılmıy anlar] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagÖk 

. HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdoiay 

İZMİR 
îzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
d.) 
A. Bana t tin Özbek 
(t.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskeuder (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 
(t) 

ORDU 
Şevket Koksal 

Enver Kök 
Necati Özdenıiz 
Nevzat Sengel 
Adil Ünlü 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

Zeki Kuınrulu (1.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rıfat öçten (I.) 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 

— 921 



O. Senatosu B : 41 8.2.1964 O : 4 
[Açık üyeUkler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

.1 
1 
1 

Samsun 

Yekim 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 y 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 

T. e. 
lia.sbakcmhk 30 . U 

Kanunlar Vf Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sat/1 : 71 - -Jİ8Î '518? 

.MİLLET .MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1963 tarihinde ka 
«Devlet Hava Meydanları işletmesi Grenel Müdürlüğ-ü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnö 

Başbaka 
Ekrem A 

Devlet Hava M«y. ö. M. Bütçesi (S. Sayısı • 349} 
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GEKEKÇE 

1956 yılında Devlet Havayollarının ilgası ile yeniden teşekkül eden Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
len görevler çoğalmış ve bu nisbette gelir ve gider mütevazin olarak artmıştır. Katma bütçede vaki olan bu artışl 
gösterilmiştir. 

Bölüm Madde 

Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

A/l 

6 511 371 + 
9 346 322 + 
10 830 581 + 
13 789 056 + 
19 444 741 + 
21 585 000 + 
23 054 638 + 
30 496 000 + 
38 720 677 + 

A/2 

2 100 001 
3 088 750 
4 907 500 
17 360 000 
28 381 685 
22 703 000 
39 651 425 
38 707 000 
24 664 000 + 

A/3 

1 316 740 

Genel 
toplam 

= 8 611 372 
== 12 435 972 
= 15 738 081 
= 31 149 056 
= 47 826 426 
= 44 288 000 
= 62 706 063 
= 69 665 000 
= 64 681 417 

Gelir bütçesi : Gelir ve gideri denk olarak tanzim edilen bütçenin gelir kısmını teşkil eden üç 
gıda arz edilmiştir. Her bölüm ve maddenin bütçede tahmin edilen ve senesi içinde tahsil edilen 
dir. 

Devlet Hava Mey. Q. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 
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Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Tahmin 
edilen 

300 000 
600 000 
640 000 
700 000 
700 000 
700 000 
760 000 
810 000 

1 150 000 

Tahsil 
edilen 

146 600 
496 500 
583 400 
588 160 
617 236 
820 812 
836 725 
384 135 
— 

(7 aylık) 

İşletme gelirleri bölümünün 62.141 nei maddesi terminal binaları odaları ile hangar işletme yer 
la araziden alman kira bedelleri olup her yıl tahsilat nisbetinin artmış olduğu yukardaki rak 
1964 yılı bütçesi için geçen yıla nazaran 340 000 lira fazlası ile 1 150 000 lira tahmin edilmiş 

62.142 Konma ve konaklama gelirleri : 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

760 000 
1 165 000 
2 500 000 
7 250 000 
5 000 000 
4 700 000 
6 000 000 
6 000 000 
6 000 000 

768 436 
2 206 040 
2 353 757 
3 670 170 
4 023 504 
5 575 608 
4 758 349 
1 989 382 

— 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 62.000 nei bölümü 
gelir katma bütçesinin çeşitli kaynaklardan sağladığı gelirlerdir. Bu bölümün 62.142 nei maddes 

Devlet Hava Mey. G.< M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 

Bölüm Madde 

62.000 İşletme gelirleri 
62.141 Kira gelirleri : 



um Mailde 

alman konma ve konaklama ücreti olup en mühim gelir kaynağıdır. Muhtelif yıllar itibariyle bütçed 
tarı da yukarda gösterilmiş olup 1964 yılı için gelecek yıl tatbikatına göre 6 000 000 lira tahmin edil 

62.151 İfandling gelirleri : 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1 
10 000 
20 000 
22 000 
10 000 
10 000 
30 000 
65 000 
425 000 

10 755 
14 660 
15 800 
9 235 
17 038 
41 529 
49 730 
143 031 

İşletme gelirlerinin 62.151 ne i maddesini teşkil eden handling hizmetlerinden elde edilen gelir geçm 
360 000 lira fazlasiyle 425 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

62.152 Lokanta, kantin ve lıenzeri yerler gelirleri : 

1964 1 — 

İşletme gelirleri bölümi'mün 62,152 ne i maddesini teşkil eden Lokanta, kantin ve benzeri yerler gelirl 
maddesi hükmüne dayanılarak mütaaddit ilânlarımıza rağmen talip çıkmaması dolayısiyle. idaremizc 
siyle zarureti doğmuştur. Bu madde ile gider olarak sarf edilen meblâğa mukabil tahsil edilen -var 
tan ödeneğine ödenek kaydı Genel Müdürlüğün yetkisi dâhilinde olduğundan yıl içerisindeki işlet 
cak işletme Genel Müdürlükçe yapılmaması halinde kiralandığı takdirde gelirin kira gelirleri meyam 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Devtet Hava Mey. G. M. Bütçem (S. Sayısı : 349) 
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62.1.53 (B) Telsiz mesajı gelirleri 

1.D56 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

170 000 
558 000 

1 7.15 000 
2 350 000 
2 350 000 
2 850 000 
200 000 
100 000 
100 000 

328 217 
1 870 553 
1 098 700 
1 717 700 
207 775 
143 780 
162 622 
78 153 

İdare gelirlerinin 62.153 neü maddesi yabancı şirketlerden alman (B) telsiz mesajı olup şirket 
(SITA) Şirketine gördürdükleri bu hizmetlerin meydanlardan alınarak PTT ile vâki anlaşmas 
biyle 1964 yılı için de 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

62.161 İşletme çeşitli gelirleri : 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

4 000 
40 000 
100 000 
250 000 
450 000 
150 000 
950 000 

1 400 000 
1 800 000 

406 200 
202 410 
200 617 
372 614 
410 315 

1 314 512 
1 531 416 
973 577 
— 

Aynı bölümün 62.161 nei işletme çeşitli gelirleri maddesi emanet eşya, otobüs ücreti, teşhir rek 
çeşitli gelirleri ginxn sene tahminine göre 400 000 T. L. fazlasiyle 1 800 000 T. L. teklif edilm 

Dövleft Hava Mey. G. M. Bütçesi ( a Şayia : 349) 
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Bölüm Madde 

Gelir bütçesinin 64.100 ncü maddesi doğrudan doğruya Genel Müdürlük giderlerini denkleştir 
dım teşkil eder. Hava meydanlarının modern aletlerle teçhiz ve bakımı itibariyle kamu hizm 
mından Devletçe bu uğurda istenilen yardım sağlanmaktadır. Bu itibarla gördüğü çeşitli hiz 
yardımı artırmaktadır. 

64.300 Geçen yıldan devreden nakit : 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

6 517 371 
3 160 072 
3 820 501 
4 680 128 
3 679 429 
1 600 000 
2 236 301 
5 000 000 
7 000 000 

Gelir bütçesinin 64.300 ncü maddesini geçen yıldan müdevver nakit teşkil eder. 1982 malî yıl 
nin fazla olacağı ve ödenmiyeceği nazarı itibara alınarak 7 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 
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GİDER BÜTÇESİ 

İlişik cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı gibi ( A / l ) cetvelinde 38 720 677 lira (A/2) yatırım harcamaları cetve 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinde 1 316 740 lira ödenek konmuştur. Çeşitli meydan hizmetlerinin ka 
Kanun gereğince verilen % 35 memur ve hizmetliler zammı dışında, Beş Yıllık Yatırım Plânının tatbikatı göz önüne 
rak 4 527 883 lira noksanı ile 64 681 417 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 Aylıklar : 
12.110 Aylıklar Kadrolarda âzami tasarrufa riayel edilerek 115 703 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

Ücretler : 
12.210 Hizmetliler ücreti : 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zamları karşılamak üzere 1 342 170 lira faz 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti : Kadro tasarrufatı dolayısiyle geçen yıldan 17.010 lira noksanı ile teklif 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : Maddenin muhafazası için. 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti : Sözleşmeli personel ihtiyacı artışı sebebiyle 24 600 lira fazlası ile teklif 
12.270 Teknik personel ücretleri : Maddenin muhafazası için. 
12.280 işçi ücretleri : Yatırım Plânı tatbiki göz önüne alınarak 1 184 000 lira fazlası ile teklif edilmişt 

Sosyal yardımlar : 
12.310 Çocuk zammı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.330 ölüm yardımı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.350 Yakacak zammı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Kadrolarda yapılan tasarruf dolayısiyle 100 130 lira noksanı ile tek 
12.380 İşçi sigortası prim karşılıkları : 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zamları karşılamak üzere 452 6 

tir. 

Ek çalışma karşılıkları : 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 3008 ve 5837 sayılı kanunlarla verilecek fazla mesai ücretini karşılamak üz 

edilmiştir. 
12.420 Huzur ücreti : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 
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Bölüm Madde 

Tazminatlar : 
12.520 Kasa tazminatı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

İkramiyeler ve mükâfatlar : 
12.ti.10 Yabancı dil ikramiyesi : .Maddenin muhafazası için. 

Ödenekler : 
12.710 Temsil ödeneği : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Yönetim yollukları : 
.12.8.1.2 Sürekli görev yolluğu : Nakil ve tâyinlerde âzami tasarruf sağlanacağı cihetle 10 000 lira 
12.802 Geçici görev yolluğu : Ödenek kâfi gelmiyeeeğindeıı 78 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : Maddenin muhafazası için. 
12.840 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu : Maddenin muhafazası için. 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Maddenin muhafazası için. 
12.845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif e 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Kurs harcamalarında tasarruf sağlandığından 7 500 lira. noksan 
12.872 Yurt dışı yönetim geçici görev yolluğu : Dış Seyahat Vergisi ile uçak ücretlerinin artışı s 

edilmiştir. 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu : Maddenin muhafazası için. 
12.880 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Havacılık konferans mahallerinin yakınlığı ve azlığı 

lif edilmiştir. 
12.888 Yurt dışı kurs geçici görev yolluğu : GUNTO teknik yardımı personel kontenjanının azlığı 

edilmiştir. 

< kel hizmet yollukları : 
12.911 Yurt içi geçici görev yolluğu : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
12.912 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Kontrol uçağı kalibrasyonu sebebiyle 28 000 lira fazlası ile 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 
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Bölüm Madde 

13.000 Yönetim giderleri : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilm 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 33 000 lira fazlası ile te 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğindeıı 434 000 lira fazlası ile teklif edilmiş 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Maddenin muhafazası iein. 

Genel yönetimle ilgili giderler : 
13.210 Sn giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik giderleri : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 32 500 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 
13.240 Bahçe giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 4 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 8 600 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

Hizmetlerle ilgili alımlar : 
13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 37 805 lira fazlası ile teklif 
13.350 Sağlık, araç - gereç ve ilâç alımları ve giderleri : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı tek 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Ulaştırma giderleri : 
13.410 Posta - Telgraf giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 3 500 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 140 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 
13.430 Taşıma giderleri : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
13.511 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : Âzami tasarrufa riayet edilerek 2 500 lira nok 

13.521 Hizmet taşıtları işletme Âe onarma giderleri : Akar yakıt fiyatlarına yapılan zam nazara alınarak 
miştir. 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 
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Kira giderleri : 
13.610 Kira bedeli : Yeni kiralanan Genel Müdürlük binasının kirası düşük olduğundan 145 000 lira 

14.000 Hizmet giderleri : 
14.130 Mahkeme harçları ve giderieri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Güvenlik giderleri : 
14.310 Pasif korunma : Maddenin muhafazası için. 

Malî hizmetlerle ilgili giderler : 
14.430 Para taşıma giderleri : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
14.440 Yergi, resim ve harçlar : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Eğitim ve araştırma giderleri : 
14.510 Kurs giderleri : Kurs masraflarında âzami tasarruf sağlandığından 3 000 lira noksaniyle t 

Ulaştırma hizmet giderleri : 
14.631 Büro giderleri : Ödenek kâfi galeceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
14.632 Ulaştırma giderleri : Yeni telefon ve teleks devrelerinin açılması sebebiyle 3 501 800 lira fazla 
14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Yeni alınacak araçların onarımı için 215 000 lira fazlası i 
14.634 Kira giderleri : Meydan personelinin şehir ile meydan arasında nakli için taşıt kiralanacağınd 

miştir. 
14.635 Giyim - Kuşam : Ödenek kâfi gelmiyeeeğindeıı 19 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 
14.636 Malzeme alımları ve giderleri : Malzeme alımlarında tasarruf sağlandığından 120 000 lira n 
14.637 Meydan araç, gereçleri işletme ve onarma giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeeeğindeıı 417 198 
14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : ödenek kâfi geldiğinde 
14.639 Diğer alım ve giderler : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
14.640 Handliııg, lokanta., kantin ve benzeri işletme giderleri : 1963 yılında işletmeye açılan lokantan 

biyle 80 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

Devleit Hava Mey. G. M. Bütçesi (,S. Sayısı : 349) 
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16.000 Çeşitli giderler : 
16.12.1 Anatamir «telveleri giderleri : A telvelerin masraflarında kısıntı yapıldığından '•)'••) 000 lira nokr 

Lâboratuvar giderleri : 
16.211 (""çuş kontrol lâboratuvarı giderleri : Maddenin muhafazası için. 

* 
Propaganda ve tanıtma giderleri : 

16.M0 (ierml tanıtma giderleri : Maddenin muhafazası için. 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 
16.710 Temsil giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 4 500 liva fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Bakım ve küçük onarım giderleri : 
16.810 Y.ıpı v- tesisler onarım! : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
16.820 Makimi ve teçhizat onarımı : Mevcut makinalarııı yeni ve bakımlı oluşu sebebiyle 150 000 lira 
.10.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisi;':- : Bâzı meydanlarda yeni tesisler yapılacağından 150 000 

BEŞ YILLIK PLÂNA GÖRE : (A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri : 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ : 
21.-)H. Etüt ve proje giderleri : Meydanlarda yapılacak islere ait etüt ve projelerin hazırlanmasından 

sanı ile teklif edilmiştir. 
21..512 Teknik personel ücretleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 198 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 
21.51:! Teknik personel geçici görev yolluğu : Yatırım etüt ve projelerinin hazırlanması için gerekli pe 

üzere 179 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 
22.000 Yapı ve tesis ve büyük onarım giderleri : 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ : 
22.511 Yapı tesis ve büyük onarını giderleri : Meydanlarımızda mevcut bina. lojman, garaj ve sair yap 

geçildiğinden 4 815 410 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayım : 349) 
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22.512 Teknik peı-sonel ücretleri : Personel kadrolarında tasarruf sağlandığından gecen yıldan .181 0 
22.513 Teknik peı-soııel geçici görev yolluğu : Meydanlardaki yapı ve onarım işlerinde çalışarak pe 

re 155 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar : 1964 yılında arazi istimlâkleri mahdut miktarda olacağından 

ile teklif edilmiştir. 
35.000 Sosyal transferler : 

35.210 % ' «'k karşılıklar : Yeni alman kadrolar dolay isiyle 6 616 lira l'azl asiyle teklif edilmiştir. 
35.220 Emekli ikramiyesi : Emekli olacak personelin azlığı 50 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
35.230 Sandık yönetim giderleri : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
35.240 Diğer ödemeler : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yüm aynı teklif edilmiştir. 
35.710 DHMÎ memur ve müstahdemlerine Yardım ve Biriktirme Sandığı : ödenek kâfi gelmiyeceği 

miştir. 
36.000 Borç ödemeleri : 

36.300 Geçen yıllar borçları : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
36.400 İlâma bağlı borçlar : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
36.600 Geri verilecek paralar : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Derle* Hava Mey. O. M. Bütçesi (S. Sayışa : 349) 
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Rapor 

T. B. M. MECLÎS! KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 yılı bütçesi tarafımızdan tetkik edilmiş olup, ko 
olduğu görülmüştür. Fasıllar arasındaki aktarmalar da raporun X ncu bölümündeki temenni ve teklifler kısmında 

Arz ederim. 

1964 malî yılı bütçe raporu 

I - GENEL BAKIŞ 

1. Kuruluş 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü memleketimizde hava mey.îanlan işletmeciliği ve Türk ha 

telekomünikasyon hizmetlerinin uluslararası ve millî isteklere göre zamanımızdaM terakkilere uygun olarak iyi v 
28 . 2 . 1956 tarihinde 6686 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Vazifeleri : 
a) Devlete aidolup kendisine verilen sivil hava liman ve meydanlarını ve bunlara ait her türlü tesisleri işletm 
b) Hava seyrüsefer, telekomünikasyon, hava trafik cihaz ve sistemlerini işletmek ve bu hizmetleri ifa etmek, 
c) Hava liman ve meydanlarının her türlü bakım ve devamlı onarımlarını yapmaktır. 
Genel Müdürlük hakik .̂ ve hükmî şahıslara ait hava meydan ve limanîariyle askerî meydanları da anlaşmalar 

nin zaruri kıldığı teçhiz, tesis, tevti ve ıslahları da Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık kalarak yapmaya da salahiy 

2. Mevcut Teşkilât Kanununda yapılması gereken reorganizasyon sebepleri : 
Yukarda görevleri açıklanan teşkilâtta, kurulduju günden bugüne kadar vazifenin ifası bakımından görülen ak 

mevzuatın yeniden düzenlenmesi zarureti hâsıl olmuştur, Şöyleki : 
a) Sekiz sene evvel alınan ve kuruluş anında kifayetli olan kadroların artan iş hacmi karşısında noksanlıklar 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 
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b) Vazifenin hususiyeti itibariyle memleketimizde bulunmıyan ve teşkilâtın ihtiyaç duyduğu hususi tekni 
ve tekâmül ettirecek eğitim müesseselerinin kurulamaması (Hususi teknik okul açma yetkisi) 

c) Teşkilât bir işletme ve katma bütçeli bir teşekkül olmasına rağmen gelirleri artırmak için atelye, lok 
servisleri ve saire gibi benzeri hizmetleri ifa etme imkânının elde edilememesi (Döner sermaye) 

d) Hava seyrüsefer yardımcılarının kontrolü için elde mevcut ve faal olan tayyareyi uçuracak personele v 
verme imkânı hâsıl olmaması (Uçuş tazminat Kanunu). 

e) Teşkilâtın en mühim görevi olan Türk hava ülkesinin seyrüsefer emniyetini, trafik kontrol ve telekom 
dolayısı ile şahıs hayatını koruma babında dağ başlarında mahrumiyet bölgelerinde işin ağırlığı ve mesuliyet 
lunan ve 24 saat faal bir şekilde idame edilmedi gereken VOR, NDB, VHF, Radar, ILS, TVOR gibi seyrüsef 
münikasyon tesislerim monte etmek, işletmek, bakımını yapmak. Hava trafik kontrolü, muhabere hizmetlerini 
kalifiye eleman temin edememek, (Bu gibi yerlerde çalışacak personeli bugünkü maaş, ücret ve yevmiye statü 
cin rakabetine karşı eldekileri muhafaza edememek). 

Gibi aksaklıkları giderici tedbirleri havi teşkilâtta bir kanuni mevzuat reorganizasyonun yapılması lâzımd 
hazırlanmış ve gerekli makamlara takdim edilmiştir. 

II - MALÎ DURUM 

DHMI Genel Müdürlüğünün kurulduğu günden bu yana bütçe inkişaf cetveli aşağıya çıkarılmıştır. 

Senıe 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

(A/l) 

.6 511 371 
9 346 322 
10 580 581 
13 780 056 
19 444 741 
21 585 000 
23 610 939 
30 496 000 
38 720 677 

(A/3) 

(A/2) 

2 000 001 
3 088 750 
4 907 500 
17 360 000 
28 381 685 
22 703 000 
39 .631 425 
38 707 000 
26 644 000 
1 316 740 

Toplam 

8 611 372 
12 435 972 
15 738 081 
31 149 056 
47 826 426 
44 288 000 
63 342 364 
69 203 000 
66 681 417 

1964 yılı (A/l) cari harcamalar için 52 055 225 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 31 094 000 lira ve (A 
camaları için 2 352 000 lira ki, cem'an 85 501 225 T.L. teklif edilmişse de yapılan kısıntılar neticesinde (A/l 
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lira (A/3) yatırım harcamaları 26 644 000 lira ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 1 316 
indirilmiştir. 

ILI - GELİRLER 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir idare olması sebebiyb, Kuruluş K 
den hava, liman ve meydanlarına sefer yapan yerli ve yabancı havayolu şirketlerine, ifa edilen hizmetler k 
makta ve bu para doğrudan doğruya bütçemize varidat olarak kaydedilmektedir. 

Yapılan hizmetlerin ve gelirlerimizin başlıcaiarı şunlardır. 
1. Konma ve konaklama hizmeti gelirleri, 
2. Uçakların yükleme ve boşaltmalarında apron hizmetinde bulunmak, malzeme ve personal yardımı yapm 
3. Emaent odaları kurmak. 
4. Uçak yolcularının umumi ihtiyaçlarını temin etmek gayesiyle lokanta servisleri ihdas etmek, berber, a 
5. Memleketimizi tanıtmak için yolcuların alış veriş işlerini temin etmek üzere eşya satışı yapacak teşh 
6. Terminal binalarında yerli ve yabancı hava yolu şirketlerine ofisler, bürolar kurmak. 
7. Özel ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları tesisleri kurmak için meydanlarda arazi kiralamak. 
8. Malzeme muhafazası maksadiyle havayolı şirketlerine depolar tesis etmek. 
9. Şirketlere reklâm sahaları vermek, telefon, elektrik şebekeleri gibi tesislerden istifade ettirmek. 

10. Şirketlere ait mesajları yerlerine iletmek. 
Havayolu şirketlerine, uçaklara ve dolayısı ü 3 yolculara yapılan bütün bu hizmetlerin karşılığı olarak Gen 

1963 yılı sonuna kadar sağladığı gelirler şunlardır. 

Yılı 

L956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1968 

Tutan T.L. 

2 517 893,2a 
3 940 120.00 
4 130 022,81 
6 406 522,09 
6 363 731,81 
7 506 082,01 
7 906 727,63 
G 449 362.90 

NOT : 1963 malı yılı tahakkuk atı Kasan 1963 ayı sonuna kadardır. 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349^ 



— 19 — 

IV - PERSONEL 

Genel Müdürlüğün 1962, 1963 ve 1964 yıllarına ait kadrosu ve mevcudu aşağıda gösterilmiştir. 

Memur 
Müstahdem 
(E) Cetveli 
10195 sayılı tek
nik P. Yev. 
Daimî Yev. 
Mukaveleliler 
Muvakkat Yev. 

1962 
Kadro 

68 
1 501 

18 

80 

Yılı 
Dolu 

43 
1 447 

16 

26 
350 

2 
150 

İstihdam % si 

63,23 
96,34 
88,88 

32,5 

Memur 
Müstahdem 
(E) Cetveli 
10195 sayılı 
nik P. Yev. 
Daimî Yev. 

tek-

Mukaveleliler 
Muvakkat "Y 'ev. 

1963 
Kadro 

68 
1 708 

22 

80 

1964 Yılı 
Teklif Maliye Bakanlığınca 
kadro Ka'bul -edilen Kabul edilnıiven 

Memur 
Müstahdem. 
(E) Cetveli 
10195 sayılı tek
nik P. Yev 
Daimî Yev. 
Mukaveleliler 
Muvaıkkaıt Yev. 

68 
2 084 

22 

57 
1 843 

32 
< 

11 
241 

Burada müstahdem hanesinde gösterilen personel işletmenin ihtiyacı olan teknisyenlerin teinini bakımın 
tadır. Bugünkü ödeme imkânlariyle bu hayati işlerde kalifiye personel bulmak mümkün olamamaktadır. 
sonel de hariçte sağlanan büyük malî ve maddi imkânlar karşısında teşkilâttan ayrılmakta ve yerlerine da 
almak mecburiyeti hâsıl olmaktadır. 
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Mevcut personel kalifiye olmadıkları gibi tahsil seviyeleri de pek düşüktür. Mevcudun % 61.83 ü okur - yaz 
ve dakik bir işletme olmak mecburiyetinde olan teşkilâtın kalifiye personel ile takviye imkânının sağlanmasın 

V - 1964 TE YAPILACAK ESAS ÎŞLEK, 

1. Seyrüsefer yardımcıları olarak 10 aded VHF, 2 aded Tape Recorder mubayaa edilecek ve mevcut i 
ayar ve kontrolleri için elektronik ölçü aletleri satınalınacak. 

Esenboğa Meydanında kurulacak hava trafik kontrol merkezine CENTO'dan temin edilecek cihazlar monte 
2. VHF istasyonlarını en yakın PTT merkezlerine bağlamak için radyolink cihazları satınalınacak. 
— Bağlum, Afyon, Elâzığ seyrüsefer kolaylıklarına şehir şebekesinden cereyan sağlanacak. 
— Esenboğa TVOR, Trabzon VOR/VHF, Antalya, Afyon ve Yalova'da VHF binaları inşa edilecek ve Si 

nacak. 
— İnşaları ikmal edilen VOR ve VHF mevzilerine cihazlar monte edilecek. 
3. Uluslararası sivil havacılık teşkilâtının plânlarında kabul edilen esaslere göre komşu me ıleketlerle hava 

bir şekilde yapılabilmesi için Esenboğa Hava Limanına otomatik role merkezi tesis edilecek 
Mevcut irtibatları artırmak gayesiyle Esenboğa, Yeşilköy, îsmir alıcı ve verici istasyonlarına rombik ant 
Esenboğa ve Yeşilköy Hava limanları aicı - verici istasyonlarında elektrik tesisleri ikmâl ve ıslâh edilec 
Adana Meydanına şehir ceryanı nakledilecc!:. 

17 - YAPILACAK DİĞER İYSAAT 
a) Yeşilköy'de Başmüdürlük binası inşaatı bitecek. 
b) Esenboğa ve Yeşilköy garajları ikmal edilecek 
c) DHMt Havacılık Okulu tamamlanacak. 

VI l - İŞLETMEYE BAĞLI HJ'SCSLAR 
İki adet küçük, iki adet büyük itfaiye vasıtası satınalınacak. 
Üri adet lifter satınalınacak, 5 arazi pikap, iki adet arazi kaptıkaçtı, üç arazi panel, dört otobüs, 2 ambula 

Ylll - MEYDANLARDA YAPILACAK DİĞER İSLER 

a) Esenboğa ve Yeşilköy Hava limanlarındaki saat ve hoparlör tesisatının ıslâhı, 
b) Meydan terminal binaları paratoner tesisatı yapılacak. 
c) Limanların pist, taksirat, apron iç yollar, bina, hangar onarımları yapılacak. 
d) Esenboğa ve Yeşilköy drenaj tesisleri ıslâh edilecek. 
e) Elektronik cihazların muhtelif makinaları için yedek parça alınacaktır. 
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IX - EĞİTİM KURSLARI 

CENTO teknik yardım programından 1964 malî yılı içinde Amerika Birleşik Devletlerindeki elektronik v 
görecektir. 

Halen aynı program çerçevesinde beş kişi Aııerika'da kurs görecektir. 
Memleket içinde kendi teşki lâ ts ızdaki 205 kişi süresi 2 ilâ 20 hafta arasında değişen 15 cins kurs göreceklerd 

X - J9MJ MALİ YİLİ KAPORLNDA İJİLDİL'İLEN ANA İ Ş L E J Î . 

Bu kısımdaki hususlar ikmal edilmiş, radar sipariş edilmiş, bâzı meydanlardaki tesislere şehir cereyanı ge 
ma, personel nakil vasıtaları, yedek malzeme ve teçhizat alınmıştır. 

— Önümüzdeki senelerde Yeşilköy Hava Limanının faaliyetini daha da artırmak için tertipler mütalâa edi 
Yeşilköy'e rakip olan Beyrut'taki Pan Amerikan ikmal tesislerinin Yeşilköy'e nakli için çalışmalar yapılmakta 
işin PANAM tarafından imanse edilmesi 200 kadar işçimize b1? sahada görev bulunması ve P ANAM'in ikram 
dilmesi iç piyasadan mubayaalarda bulunarak yeni bir gelir kaynağı sağlanması tetkik ve müzakere edilmekt 

XI - LOKANTA HİZMETLERİ 

1963 yıhnda Esenboğa Hava Limanı Lokantasına müstecir bulunmaması dolayısiyle kapanması ihtimali ile 
nunumuzun 16 ncı maddesine gör? harekete geçilerek Genel Müdürlükçe idaresine başlanmıştır. 

Hizmetlerin aksaksız olarak yürütülmüş olması meydanda bulunan şirketlerin memnuniyetini mucibolduğu 
kanı bizsat ziyarete gelerek takdir ve tebriklerini bildirmiştir. Buna rağmen Genel Müdürlük daima bu gibi 
dır. 

Yeşilköy Meydan Lokantası Catering hizmeti doğru ve ihtiyaca kifayetli olarak temin edemiyen ve mukave 
hit hakkında kanuni yollara müracaat edilmiştir. Her iki lokantayı iyi işletici bulunmaması halinde Genel M 
kalınacaktır. Bu da Döner sermaye Kanununun çıkmasına lüzum gösterir. 

XII 19U1 BÜTÇESİ HAKKINDA TEMENNİ VE THKLİFLEK 

/. T<ışıt almu : 
a) 1963 yılı sonlarında idarece 5 aded kamyon satmalmak imkânı hâsıi olmuştur. Bu suretle kamyon ihtiy 

sebeple 1964 bütçesi (R) cetvelindeki iki kamyona âcil ihtiyaç kalmamıştır. Buna mukabil 1963 yıhnda noksan 
mak üzere pek fazla olan otobüs ihtiyaçlarını nazarı dikkate alarak aynı fasıl ve maddedeki otobüs adedinin d 
mektedir. 
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b) Devlet Plânlama Teşkilâtının kararlarına ve ilân olunan kotalar muhteviyatına göre önümüzdeki yılda mem 
tir. School Bus tipi otobüs teminine imkân olmıyaoağmdan bunun yerine diğer otobüs cinsinin konması gerekmekted 

2. (E) cetvelinde istihdam olunan doktor kadrolarında bu yıla kadar hiçbir terfi imkânı düşünülmemiştir. Bu s 
1 500 liralık kadro ihdası ile, bir aded 1 250 ve bir aded 1 100 liralık kadroların tenzili uygun olacaktır. Bu sur 

hem de idareye uzun müddet hizmet etmiş olanların terfileri sağlanmak suretiyle psikolojik bir tesir yaradılmış 
velinde çalışan doktorlar memurlara verilen izin emeklilik gibi sosyal haklardan mahrumdurlar. Günün 24 saatin 
hayatı ile ilgili emniyeti sağlamak bakımından her an doktor bulundurmak mecburiyeti vardır. Bu da cari mev 
gari dört doktor tâyini ihtiyacını gösterir. Fek masraflı olacak bu usul yerine ek görevle doktor kullanmak tarzı 
hem bu kadar az maaşa çalışacak doktor bulunmıyacak hem de bütçeye büyük bir yük tahmil edecektir. Ek görev 
zurlar önlenecektir. 

3. Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisleri İnşaat Eeisliği (HATIR) yatırım bütçesinde 
mesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) bütçesine intikal etmesi gereken 2 000 000 T. L. vardır. 15 Ekim 1963 gün ve 115 
sayfasında yer alan yatırını işlerinden 14 projenin tutarı olan 6 450 000 liranın Maliye Bakanlığı isteği ile DHMİ 
bütçesine ilâve edilmiştir. Bilâhara her İM dairenin arasında yapılan temas neticesinde 6 projenin 8686 sayılı Teşk 
olduğundan DHMİ'ce yaptırılmadı kararma varılmıştır. Bu sebeple 2 000 0GC îiranm HATİR'in bütçesinden BHMÎ'y 
deye konması gerekir.. 

4. (A/2) yatırım bütçesinde bulunan : 
a) Verici - alıcı elektrik tesisleri 400 000 
b) Paratoner tesisi yapımı 150 000 

Toplanı 550 000 

Daha çok inşaat işi olduğundan 23.000 ninci fasıldan çıkarılarak 22.000 nci fasla konulması gerekir. 
5. 1963 malî yılında ihalesi yapılmış işlerden aynı yıl içinde bitmesi gereken li^kat mücbir sebeplerle tamamlan 
a) Hava trafik kontrol binası (Esenboğa) 
b) VHF istasyonları binası ve yolu (Sivas) 
c) VHF - VOR yolu inşaası (Bağlum) 
d) Pist, taksirat onarımı (Bursa) 
e) Vor binası inşaası (Silifke) 

Toplam 2 409 000 
Liraya ihtiyaç vardır. 

1 900 000 
61 000 
;73 000 
75 000 
250 000 
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Hava trafik kontrol hizmetleri için zaruri olan bu işlerin yapılması ve bu suretle CENTO'ya karşı vecibeleri 
dan 1964 bütçesinin (A/2) yatırım cetveli 22.511 nci maddesine yukarda söylenen 2 409 000 liranın ilâvesiyle k 
84 300 geçen yıllardan devredilen nakit maddesine 2 409 000 liranın ilâvesi gerekmektedir. 

Bu suretle 22.511 nd fasıl : 
Bütç tasarısında mevcudolan 4 950 000 
HATÎR'den 2 000 000 
23,000 nci fasıldan 550 000 
Gecen seneden olmak ÜLere 2 409 000 

Toplam 9 909 000 liraya baliğ (-lacaktıv 
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T. B. M. M. Karma Bütçe Komisj'onu raporu 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/581 
Karar No. : 27 

Cl-MHUHİVKT SENATOsr VÜİvSEK BAŞKANLİĞİNA 

Devlet Eava Meydanları İşletmesi Gene" Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
29 . 11 . 1963 tarihinde kararlaştırılıp, Başbakanlığın 30 . 11 . 1963 tarihli ve 71-2187/5187 sayılı tezkeresiyle 
tırma Bakanı, Devlet Hava Meydanları İşletmeci Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı temsilcileri h;ızır oldukları hal 

Genel Müdürlüğün 1964 yılı bütçesi, 38 72u 677 lirası cari harcamalara, 24 644 000 lirası yatırım harcamaları 
teşkili ve transfer harcamalarına aidolmak üzere 64 681 417 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır Bu mikt 
lira fazlalık arz etmektedir. 

Genel Müdürlük bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün raporu okunduktan sonra söz 
lerde bulundular, çeşitli konularda sorular sordular. 

Bakan ve Genel Müdür tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddelerin m 
Cetvelin tetkiki sırasında; (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin bölüm ve maddelerine konulmuş bulunan öd 

olduğu görülmüş ve cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Yatırım harcamalarını gösteren (A 2) işaretli cetvelin 23.511 nci makma teçhizat alınılan ve büyük onarıml 

ödeneğin içerisinde meydanlara ait bina yapımları da ithal edilmiş olduğu alman izahattan anlaşılmış bulunduğu 
düşülerek 22.511 nci bina tesisi ve büyük onarım giderleri maddesine eklenmiştir. 

Diğer taraftan Genel Müdürlüğün 1963 yılı içinde yapamadığı bâzı bina ve tesislerin inşaasmın 1934 yılın 
bu işlere ait 2 409 000 liralık ödeneğin yine 22.511 nci yapı tesisi ve büyük onarım giderleri maddesine ilâve 
lik neticesi olarak da (A 2) işaretli cetvel yekûnu Komisyonumuzca 27 053 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da 64 681 417 lira olarak tahmin edilmiş 
(A/2) İşaretli cetvelde yapılan 2 409 000 liralık ilâvenin karşılığı olarak aynı miktar 64.300 ncü geçen yıld 

ilâve edilerek denge sağlanmış ve (B) işaretli cetvel Komisyonumuzca 67 090 417 lira olarak kabul edilmiştir. 
Bu ekleme ve düşmelerin neticesi olarak t? varının 1 nci ve 2 nci maddeleri değiştirilmiştir. Ayrıca 6 nci m 

değişikliği yapılmıştır. 
Diğer maddeleri aynen kabul edilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe k 

birlikte Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip Adana Afyon Kara 

Trabzon İzmir Yozgat Tv. Sanibrahimoğlu Söz hakkım m 
A. Ş. Ağanoğlu N. Mirkelâmoğlu C. Sungur İmzada bulunamadı M. Turgu 
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Artvin 
S. 0. Avc% 

Gümüş ane 
Söz hakkım mahfuz 

8. Savacı 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Ordu 
Ş. Koksal 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Burdur 
H. Otan 

İçel 
(.'. T. Okyayuz 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Rize 
Söz hakkım mahfuz 

C. Yalçın 

Tabiî üye 
Söz hakkım mahfuz 

8. Gilrsoytrak 

Çanakkale 
8. tnan 

İzmir 
1. Gürsan 

İmzada bulunana 

Konya 
M. Dinekli 

Sakarya 
B. Akdağ 

Trabzon 
.1 . Şener 

uîr 

Sü 

Yozgat 
TT rr „ 
v . v yal 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İzmir 
İV. Kürşat 

Konya 
R, Özal 

Sakarya 
iz hakkını mahfuz 

M. Gür er 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

E 
i/ . M 

K 
K. O 

Ma 
8. 

S 
L. A 

Tu 
M. A 
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HÜKÜM KTÎN T-ftKLİFt 

1964 yılı Bilice han un hmınsı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
38 720 677 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 24 644 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harca
maları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 316 740 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünce 1964 bütçe yılında elde edilecek gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 64 681 417 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünce 1964 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlileri bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — DHMİ Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 
28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

KARMA BÜTUK KOMİSYON 

Dfi'ht Jfaca Meydanları İşlttmesi 
bütçe kanun t 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydan 
1984 yılı cari harcamalar için (A/ l ) iş 
38 720 677 lira, yatırım harcamaları 
gösterildiği üzere 27 053 000 lira ve s 
camaları için (A/3) işaretli cetvelde g 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydan 
ğünce 1964 bütçe yılında elde edilec 
velde gösterildiği üzere 67 090 417 lira 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MABDE 5. — Tasarının 5 nci mad 

.Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 



— 27 — 

Hükümetin Teklifi Karma Bütçe Kom 

MADDE 6, — Bütçe Kanununa bağlı (A 2) işaretli cetvelin «Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri» bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin «Kamulaştırma ve satmalmalar» bölümü arasında 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

MADDE 7. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde: 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
olduklan hizmet bölümlerinden bu bölümlere; 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçlan) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten ödenir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin 
.formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9, — Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı ve Derlet Bakanı ve 
Başîbaıkan Y. B<aşb. Yardımcısı Başb. Yardımcısı 

M. Alican E. Aliccrn H. Din cer 

MADDE 6. — (Geçen yıllar bo 
mesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki te 
gili oldukları hizmet tertiplerind 

b) 1928 - 1962 bütçe yılları 
Kanununun 93 ncü maddesine gö 
lıkları yıllan bütçeelrinde bulun 
hizmet tertipleri veya (aylık ve ü 
ve (A/3) cetvellerine dâhil öden 
desine ; 

Maliye Bakanlığınca aktanla 

MADDE 7. — Tasannm 7 nci 

MADDE 8. — Tasannm 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 
MADDE 10. — Tasarının 10 n 
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Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

Y. ÖkUn 
İçişleri Bakanı 

/. Seçkin 

Millî Eğitini Bakanı 
t. Öktem 

Sa. ve So. Y. Jîakanı 
F. K. (rokan 

Ulaştırma Bakanı 
/. §. Dura 

Turizm ve Tanıtma 
.V. Ardıç oğlu 

Hükümetin Teklifi 

Devlet Bakam 
V. Pirinçcioğlu 
Adalet Bakanı 

1. K. Yörük 
Dışişleri Bakam Y 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancav 

Maliye Bakara 
F. Melen 

Bayındırlık Bakam 
.1. II. Onat 

Uürrırük ve Tekel Bakam 
0. Öztrak 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Bakanı 

Ticaret Bakam 
A. Oğuz 

Tarım Bakam 
M. îzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikba§ 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Mumctıoğlu 

Devlet Hava Mey. 0. M. Bütçy.,i Sav ıs' 34-»! 
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Bölüm Madde 

12.000 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1363 ödeneği 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.270 Teknik personel ücretleri 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

22 917 723 

1 021 547 

18 433 410 

17 217 360 
365 850 

34 200 

12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
1.2.270 
12.380 

tşci ücretleri 

Sosyal yardımlar 

Gocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği kaı rşılıkl i 
İşei Sigortası kurumları 
karşılıkları 

Kesim 

arı 
kesenek 

toplamı 

ve prim 

816 000 

1 519 230 

14 000 
2 000 
4 000 
•6 000 

150 
1 066 130 

426 950 

Hükümıetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

905 844 

20 967 172 

18 559 530 
348 840 

1 
58 800 

1 
2 000 000 
1 871 732 

14 000 
2 000 
4 000 
6 000 
150 

966 000 

879 582 

25 902 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349 > 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesini toplamı 

12.410 Fa/la calişma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 

TAZMİNATI. Alt 
12.52" Kasa tazminatı 

ÎKKAMİYU VE MÜKÂFATLAR 
12.fi 10 Yabancı dil ikramiyesi 

12.710 Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklar) 

12.812 Sürekli görev yollukları 
12.832 Geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12 848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 447 003) 
* 

II - Yurt dışı yollukları 

YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 
12.872 Yurt dışı yönetim geçici görev yolluğu 
.12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

Devlet Hav 

— S O -

lÜ 63 ödenegj 1 
Hükümetçe istemem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

527 135 

526 135 
1 000 

6 300 

1 

3 600 
1 383 000 

40 000 
172 000 

500 000 

15 000 
159 500 

1 349 480 

1 348 480 
1 000 

6 300 

1 

3 600 
747 004 

30 000 
250 000 

1 
1 
1 

15 000 
152 000 

7 000 50 000 
1 

Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349 
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1963 ödeneği 

Bolüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

12.883 Yur dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.888 Yurt dışı kurs geçici görev yolluğu 

(Yuri dışı yollukları toplamı : 300 001) 

Özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

KONTROL ITAÜI "PKRNOXEL YOLLU
ĞU 

12.911 Yurt içi geçici görev yolluğu 
12.912 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

13 110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alınılan ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190, Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

13.220 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

275 000 
215 000 

23 000 

•5 000 
8 000 

910 000 

57 
60 
117 
40 
566 
70 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

353 700 

19 000 
42 800 

2 910 483 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

100 000 
150 000 

51 000 

15 000 
36 000 

1 377 001 

57 000 
60 000 
150 
40 

1 000 
70 

000 
000 
000 
000 
1 

398 800 

19 000 
42 800 

3 4 
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Bölüm Madde 

13.230 
13.240 
13.290 

13.320 
1.3.350 

13.390 

13.410 
13.420 
13.430 
13.440 

ödeneğin çeşidi 

A vd mi at m a gi d e rl e ri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

Giyim - Kuşam alımları ve giderleri 
Sağlık, araç, gereç, ve ilâç alımları ve gi
derleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Tasıma giderleri 
Haberleşme araçları işletme giderleri 

1963 

Madde 
Lira 

267 500 
6 000 

18 400 

98 995 

58 195 

40 000 
800 

274 50 

11 500 
175 000 

70 000 
18 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

0 

1 
Hükümetçe istemem 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

300 000 
10 000 
27 000 

136 800 

96 000 

40 000 
800 

418 000 

15 000 
315 000 
70 000 
18 000 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 

Kesim toplamı 773 288 

13.510 Genel Müdürlük ta§ıt işletme ve onarma 
giderleri 9 500 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 763 788 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 500 000 

807 000 

7 000 

800 000 

355 000 
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1963 ödeneği 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

14.1:50 

14.300 

14.430 
14.440 

14.510 

14.631 
14.632 
14.633 
14.634 
14.635 
14.636 
14.637 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HtZMKT 
GİDERLERİ 
Mahkeme lıareları ve giderleri 
GÜVENLİK GİDERLERİ 
Pasif korun ımı enderleri 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Para taşıma giderleri 
Vergi, resim ve harçlar 
EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kurs giderleri 

Ulaştırma hizmetleri giderleri 

Kesim toplamı 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme \ e onarma giderleri 
Kira lıedeli 
Giyim - Kuşam alını ve giderleri 
Mal/eme alımları ve liderleri 
Meydan araç. g-oreçleri işletme ve ommna" 
Giderleri 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

4 576 943 

15 800 

1 

173 000 

18 000 
155 000 

55 500 

4 332 642 

347 600 
395 000 
325 000 
27 240 
580 000 
405 000 

1 922 802 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

8 8 

15 800 

1 

173 000 

18 000 
155 000 

52 500 

8 565 640 

347 600 
3 806 800 

540 000 
167 240 
599 000 
285 000 

2 340 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

16.000 

14.63S Kullarına ve yancın ava<; vo gererleri işlet -
ine ve onarma giderleri 

14.68!'» 'Diğer alıra ve giderler 
ı Meydan hizmetleri giderleri toplamı : 
S 445 640) 

MEYDAN İŞLETMECİLİĞİ GİDERLERİ 
14.640 Handling. lokanta, kantin ve "benzeri işlet

me giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İS KVLURt VK İş YKRLERİ Gl DER
TLERİ 

16.121 Ana Tamir atelyeleri giderleri 

LÂB()RATL'VAR (ili)ER L ERİ 
16.210 l'eıış kontrol la borattı varı giderleri 

Propaganda ve tanıtma giderleri 

16.300 Genel tanıtma giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 

16.710 Temsil giderleri 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

250 000 
40 000 

100 000 

7 500 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

250 000 
110 000 

70 000 

12 000 

40 000 120 000 

544 500 519 0 

Devlet Hava M-ey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349^ 



— 35 — 

1963 Ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

Bakım ve küçük onarım giderleri 

Kesim toplamı 

KÜÇÜK ONAR IM LAK 
16.&10 Yapı, tesisler onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onanını 

BAKTM VE İDAME GİDERLERİ 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM (iİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP 
LAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

437 000 

50 000 
287 000 

100 000 

22 917 723 

2 910 483 

4 576 943 

544 500 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

437 000 

50 000 
137 000 

250 000 

25 9 

3 4 

8 8 

5 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 30 949 649 38 7 
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fA'2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin ceddi 

21.000 

22.000 

2:1.000 

21.511 
21.512 
21.51$ 

22,51.1 
22,512 
22.^ n 

23.511 

23.512 
23.51.3 

ETÜT VS PROJE GİDERLERİ 

ULA.-miUd A M-:KTö{-?C 
Hav ; : m e y d a r ! a ;ı ve ha.v;: i:-.;Uik t">isk-vi 
Ltûı ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel yiçiei fföı-rv y> link';;/: 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK GI^A.^IM 
GİDERLERİ 

ULAŞTİRMA SLKTÖHÜ 
Hava meydanları ve hava trafik tesisleri 
Vapı ti'-sis VH i> 1 j vük <>n.a vır;: ^ d e r l e r : 

Teküik personel ücrci U.-ri 
Teknik personel uc-iU <>'örev yollukları 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIK MA SLKTÖRÜ 
Hava meydanları ve lıava trafik tesisleri 
Makinn, teçhizat alımları ve büyük ona
rımı 
Taşıt alımları 
Teknik personel ücretleri 

1963 

Madde 
Lira 

553 630 
21i) 00u 

!'• 765 4.10 
1 3:11 960 

ödeneği 

Bölüm topianıı 
Lira 

772 630 

11 097 370 

23 216 000 

1 
H aküme t ç e is t en en 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 264 

368 OÜk 
717 000 
170 000 

5 855 

4 950 000 
750 000 
155 000 

17 525 

18 964 400 
1 930 000 
2 321 600 

14 904 000 
1 550 000 
1 071 000 
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Bölüm Madde 

•i'!.')0(t 

22.0'M'• 

2:: ' i ');, 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PK<UE *; İI > F-:îî f J!-:;: İ BÖLÜ
MÜ Tul ' i . A Mi 
YAP]. TENİS YE BEYLE oYAEEVi.AR 
BÖLÜME TOPLAMI 
MAKJEA. TEÇHİZAT TAŞİT ALİM

LARİ YE ONARTMLART BÖLÜMÜ TOP
LAM i 

YATİRİM ÎTAR( AMALARI TOPLAMI 

19C 

Madde 
Lira 

13 ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

772 630 

11 097 370 

23 216 000 

35 083 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 26 

5 85 

17 52 

24 64 

Derlet Hava Mey.G. M. Bütçeli (S. Sayısı : .349'. 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Maddt Bölüm toplamı 
l ika Lira 

1 
Hükümetçe istemem 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli •2 400 000 

2 400 000 

590 000 

590 

164 151 
100 000 
41 000 
30 000 

II - T r arif erler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 442 651 395 

Emekli Sandığına ödemeler 

Kesim toplamı 335 151 278 535 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER 
BENZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dnl, yetim aylıkları 7 500 7 500 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ 
VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YAR
DIM 

35.710 DHMİ Memur ve Müstahdemleri Yardı in 
ve Biriktirme Sandığına 100 000 109 705 

157 535 
50 000 
41 000 
30 000 

Devlet Hava Mey. G-. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

.36.000 

32.000 

35.000 

.36 000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 ilâma bağlı borçlar 
36.600 Geri verilecek paralar 

KAMULAŞTIRMA V E s A TIX A L M AI .AR 
BÖLÜMÜ TOPLAM] 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARİ TOPLAMİ 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istem 
Madde Bölüm 

Lira L 

100 000 
230 000 
1 000 

331 000 

2 400 000 

442 651 

331 000 

3 173 651 

100 000 
230 000 
1 000 

33 

59 

39 

33 

1 31 
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(O) CETVELİ 
Yergiieıin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanım 

Tarihi Numarası 

3 . 3 . 1956 6686 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teşkilât v 

). 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Elektronik Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 
» 

Teletayp 
» 
» 
» 
» 
» 

Telefon 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 
» 

Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 

Aded 

16 
17 
19 
9 
8 

16 
2 
2 
6 
5 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
2 

Ücret 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

250 
100 
950 
800 
700 
600 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
250 
100 
950 
700 
600 

D. 

4 
7 
!-) 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
S 
9 
4 
5 
6 

Men- urdyetin ne 

Anten Teknisyeni 
» 
» 

Makim a 
» 
» 
» 
» 
» 

Elektrik 
» 
» 
» 
» 

» 
. » 

Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 
» 

Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 

İLS Baş teknisyeni 
İLS Teknisyeni 

» » 

(D) CETVELİ 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
5 

11 
12 

8 
6 

14 
2 
3 
4 
3 

19 
2 
2 
9 

1 250 
800 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 

D. M 

4 VOR B 
o » 

» T 

Trafik 
» 
» 
» 
» 
» 

4 Tefi siz 
5 » 

» 
» 
» 
» 

4 Jet. R 

Devlet Hava Mey. (4. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349} 
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I). Memuriyetin nev'i 

İZ 

13 
14 
15 

5 
5 
6 
î'Ö 

» 
» 
» 
» 

İtfaiye Müdlürü 
» Âmi/rd 
» » 
» Şefi 

Aded 

22 
32 
40 
20 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
350 
300 
250 

1 100 
1 100 

950 
950 

— 43 — 

I). Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 İtfaiye Şefi 2 800 
9 » » 6 600 
9 » Çavuşu 4 600 

10 » Onibaşısı 10 500 
10 İtfaiyeci 20 500 
11 » 67 450 
12 » 44 400 
10 İtf. Âlâmı Operatörü 2 500 
8 îtfaiye Şoförü 2 700 

Bölüm Maddt 

12.000 
12.000 

E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

12.230 Geçici ^hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349; 

D. M 

9 İtfaiye 
10 » 
9 Operat 

10 » 
10 Gnayd 
10 Bahçıv 
11 » 
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(L) CETVELİ 

D. Memuriyetin çeşidi ' Aded Aylık j D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık | i). Memu 
, " I _____ ___. _____ \ ... 

MERKEZ ' ^ K- m W_ıri 5 700 j 
4 Teknik Müşavir ' 1 12r>' | (* ^ * * 6 0 ° ; 
4 Yüksek Mühendis 10 1 230 j - R - s^ . 1 700 ! 
6 Mühendis 6 950 ! 1" -v ::-t'-> i 500 \ 5 Meyd?n. 
4 Mimar 1 1 250 j i I 2 450 ', 0 » 
6 Müdür , i 95 r ! 10 M •. u V 500 \ 7 » 
7 » 2 800 İT .•> 4 450 j 
7 :>• Muavini 1 800 j 3 
7 Kısıra A,mîri 2 800 I 44 " 

T — CETVELİ 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Bellerinin 
Sıra . fiyatı 
Xu. Ad.vi İOOKÜ Markam Almış tarihi l i r a K. İ 

.1 Binek Chevrolet Statior W?.:;4i 2Y ? . 1960 50 000.00 Ml-r-kez.L: 1000 0i.; 
;'ünı 

23 * Wil.ysSt.ati,»:: Wa.p.,--. 01 . >'.]302 20 n03170 ,5 Ad. 1062 İM-rL. 
Merkezde 5. E , ^ b o 
/iğ L Yan i. Erzur 

10 >• Willy3 Jocp 2:L 1 . 1.953 38 200,7.! Merkez 2, Escnboğa 
Afyon 1. Trabzon 1 
Rr/dnean 1. K a - 1 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi -(S. .Sayısı : 349} 
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Beherinin 
Sıra fiyatı 
Yo. A<ted Cinsi Shıı-küsı Abu ıs ta r ih i • • bira. X. 

5 
6 6 

» 
Kamyonet 

< -iıc'N'i-o-t't kaptıkao.lı 
\Villys pick-Up : 

2 Aded 1954 Model 
ı ^ ıor,s 

4 8 Binek Chevrolet panel : 
5 Aded 24 .1 .1 .1036 1ü 260,00 • 0 Aded 195H M 
0 » 1 . 2 . 1 9 6 0 22 i 94,46 bo£;< d. Yeşilköy 

2 7 . 7 . 1 9 6 3 65 000,00 ı bYd ÂMi 0 A 

DHY. !>HY. 
6 . 8 . 1 9 5 9 42 141,.Sİ. ( E - e n b o ^ 2, Yo 

mı r Ati.) 
7 1 » ('i.evroioıv piok — ' — 11958 Model, Ye 
s 2 » İiiî'ı'nr-ı.tional piek 1 4 . 2 . 1 9 6 2 40 050.00 i 1962 Model Me 
9 4 » .Doduv piek 1 2 . 6 . 1 9 0 2 IİOOO Model A 

Merkez 2. Adan 
k; 0 » YolkMvaj-vn piek 2 4 . 2 . İ960 26 000.00 Ana .Depo I. 
11 0 Oîotms Me>v-<>de> Beiız : (1960 Md.) Mer 

Trabzon 1. 
4 A-ıliMİ 1960 Model 27 . 10 .1960 KJO 00ü,Üt) (Merkez 1. Eseo 
2 » 1961 » 4 . 1 .1962 93 929,00 

12 2 » B ib ine DUY. devir DHY. d-vir f)HY. devir i. 1950 Md.. "Yeşi 
10 4 » l-Oe-O f^-600 : 

0 Aded I95S Model ' 1 9 . 1 2 . 1 9 5 8 106 156,00 (Merkez 1. Esen 
1 » 1960 » 10. 11 . 1960 120 000,00 

('!:.•• rolei DHY. devir DHY. devir DUY. devir (1947 Aid.; D'a 
fote- İ l . 1 .1962 116 680,50 (1961 Md.; Me 
(MıovroÎM DHY. devir Dil Y. devir 11942 Md.) Mer 
Ford F-600 : 

6 Aded 1946 Model DHY. devir DHY. devir Alei kez 2, B-e 
1 » 1959 » Amerikan Surplas _ (1.942 Md.) l>.m 

18 1 » CmC DHY. devir ' ıl!F>S Md.i An 

14 
15 
16 
17 

o 
1 
1 
7 

» 
Ka iriyor 

» 
» 

Dovlct Haıva Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı, : 349) 
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Sıra 
No. 

19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
2ti 

27 
28 

29 
30 

Aded 

1 

6 

7 
-ı 

4 
0 

•) 

'5 

5 
6 

2 
9 

Cinsi 

Ambulans 

» 

» 
» 
» 

Arazöz 
» 

Yancın 

» 
» 

» 
» 

M a r k t ı 

Mercedes - Benz 

Yol kswa iren 

Austin 
İn t er 4 X 4 
Chevrolet 4 X 4 
tüter 
CMC DHY. devir 
010 Hera ık ıg ton 
Toz köpüklü 

F-100 Ford, toz köpüklü 
Willys P ick-Up: 
Ansül toz köpüklü 

Oardox toz köpüklü 
FC-150 Ansül Pick-Up 
toz 'köpüklü 

Alınış taı ihi 

2 8 . 5 .195* 

28 . 2 . 1960 

DHY. devir 
10 . 7 .1963 
14. s . 1963 

D H Y . devir 
DHY. devir 

1961 

2 8 . 8 . 1961 

1 . 1 2 . 1 9 6 2 

25 . 9 .1959 

Beherinin 
f iyat ı 

Li^a K. 

28 679.40 

33 000,00 

DHY devir 
69 719.85 
79 500.00 

— 

Surpias 

64 938,56 

52 290.00 

58 185,00 

31 1 •Teep Askerî tıp römorklu DHY. devir 

İ 

(1960 Md.) Adana 
Trabzon 1. Yan 1. 
'1947 Md.) Erzurum 

sinde revizyonda 5 
(1943 Md.) Yeşilköy 
(1963 Md.) Esenboğa 
(1938 Md.) Esenboğa 
:1953 Md.) Esenbo£a 

(1959 Md.) Amerika 
Tamirde onarım sıra 
(1961 Md.) Yeşilköy 

(1962 Md.) Eseni>oğa 
kale 1, Erzincan 1, 
(1963 Md.) Yeşilköy 

(1959 Md.) İzmir 1. 
sa. 1, Van 1, Kars 1, 
(1942 Md.) Esenbo&a 

NOT : 1963 yılında kal'ine gidilen muhtelif cins vasıtalar : 
1 lAded 1942 model Inter Tanker, DHY. devir, 1 aded 1942 model İn ter Arazöz DHY. devir, 2 aded 1938 mode! D 
1946 model. 
Ford otobüs DHY. devir, 3 aded 1947 model Chevrolet otobüs DUY. devir, 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349^ 
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(R) CETVELİ 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

12.210 

13.390 

14.000 

Genel bütçede karşılığı olaıı tertipler içm adı geçen bütçe Kanununa 
bağlı (R) cetvelindeki formül bu bütçe için de uygulanır 

Personel giderleri : 
Hizmetli ücretleri : 

İş Kilimim gereğince verilmesi gereken t^zruin;î1 h1.; 
da 'bu tertipten ödenir. 

Yönetim giderleri : 
Diğer alını ve giderler : 

Sağlığa zarar verici asitli islerde devamlı ç.alisa;; 
akümülâtöreri, kaynakçı, boyacı, ozalit ve teksir ma 
kina tekuisiyen ve yardımcılarına vorileeek süt, yoğu:-: 
bedelleri bu tertipten ödenir. 

Hizmet giderleri : 
14.632 Ulaştırma giderleri : 

Meydanlarımız arasında ve meydanlarımızla yabancı 
meydanlar arasında kurulacak ec PTT İdaresinden 
kiralanacak hat ve devre kira bedelleri ile taşıt tahsis 
edilin iyen yerlerdeki personel nakil bedelleri bu 
Tertiplen ödenir. 

14.640 Hadlig, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri: 
İdareye gelir teinin edecek lokanta, kantin ve benzer; 
yerlerin Genel Müdürlükçe çalıştırılmak zorunluğn 
halinde bu hizmetlerde çalıştırılacak personelin yev
miye ve. fazla çalışma hakları ile kanuni prim ve taz
minatları, bu İsletmelere ahnaca'k bilûmum yiyecek. 
içecek bedelleri ile bu yerlerde yapılması gerekli büfe. 
büvet, sabit tesir-, ve döşeme, demirbaş bedelleri İni 
terlim en ödenir. 

Böiüm Madde 

22.000 

23.000 

Yapı tesis ve bü 
25.500 Yapı tesis ve bü 

Amerikan yardıml 
finanse edilmeye 
ile ilgili arılaşma 
'•dibe.iş 'bulunan e 
yapılacak harcama 

Makina teçhizat 
23.522 Taşıt alımları : 
Cinsi 

4X4 Arazi Piek - up Merke 
yon (1 
Esenb 
metler 

2 -4X2 Kaptıkaçtı 

2 Otobüs (Schooi-
bus) 4X2 36 kişi! 

'•) ("Arazi Panel) 

2 Kamyon (Ağırlığı 
7500-0000 kg. lık' 
( Şasi kabin 4X2"' 

2 Ambulans (4X2") 

İzmir, 
soneli 
Merke 
1 lava 

Esenb 
nımla 
Sivas 
mak i 

l>eviet Hava, Mey. (I. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 
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E — CETVELİ 

Bütçe Kanununun 2 nci maddesi gereğince 1962 (E) cetvelinden alman 18 . 3 .1963 tarih v 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararma bağlı kadro 

Barem i e i 
Ücret Aylığı 

Memuriyetin nev'i Aded Lira Lira 

Başhekim 2 1 250 1 250 
Doktor 2 i 100 2 200 

o 
o 
14 

1 250 
1 100 
950 

1 250 
2 200 
13 300 

Toplam 1.8 
Barem dışı 

Seyrüsefer Yardımcı Tesisleri Uzmanı 1 1 250 1 250 X 11 = 
Elektrik ve Elektronik Telefon Uzmanı (Kuvvetli 
akım) 1 1 250 1 250 X 11 = 
Elektrik ve Elektronik Uzmanı (Zayıf akım) 1 1 250 1 250 X 11 = 
Elektrik ve Elektronik Telefon Uzmanı 1 1 250 1 250 X 11 = 

Toplan. 4 

Genel toplam 22 

Devlet Hava Mey. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 349) 



oo 

C/5 

D 
en 
O 
H 
< 

en 

H 

D 
O 

r* CO 

1^ 
:0 O 
P H 

t/) 

03 





Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yıb Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /592) 

T.C. 
Başbakanlık 30 . 

Kananlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2188/5188 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1963 tarihinde 
lan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ekleriy 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İn 

Başb 
Ekrem 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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GEREKÇE 
Bölüm Madde 

12.000 12.110 .Aylıklar : Geçen yıl ödcneğind -n '23 S-l-0 lk>-a noksaniyle 506 100 lira konnlmiîştıır. 
i!? '"1; F^'-ıetlile:- v:-:'T'et; : Tv i'i •-:"r'-lm dolduran ücretlilere bir üst verilebilmesi için ve bir daktilo k 

lira fazlasivle 109 560 lira konin ustur. 
12.250 Yab.uıeı ıriinaniar ve yardımcıları. ücreti ; Geçen yıl ödeneğinden 25 000 lira n ok-'aniyle 50 000 lir 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti : Geçen. yıl beş mukaveleli alınması re yeniden üç. mukaveleli daho u m 

501 300 lira konu I muştur. 

12.310 Gocuk zammı : ("ecen yıl ödeneni kâfi geleceğinden 3 000 lira konulmuştur. 
15.320 Doğum yardımı : Geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira noksaniyle 1 000 lira konulmuşun-. 
12,330 ölüm yardımı : Geçen yıl ödeneğinden 2 000 lira noksaniyle 4 000 lira konulmuştur. 
12.340 Tedavi giderleri : Tedavi Yönetmen"! iğin in değişmesinden 1 000 lira fazlasivle 6 000 lira konulmu 
12.370 Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : Geçen yıl ödeneğinden 4 818 lira noksa-dvb- 40 772 lira 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : ödenek konulmamıştır. 
12.710 Temsil ödeneği : Geçen yıl ödeneği kafi geleceğinden 25 200 lira aynen konulmuştur. 
12.810 Yurt içi sürekli görev yolluğu : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 1 000 lira aynen konulmuştur 
12.832 Geçici görev idare yollukları : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 19 000 lira aynen konulmuştur 
12.841 Tedavi yollukları : Geçen yd ödeneği kâfi geleceğinden 1 000 lira aynen konulmuştur. 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 2 0 
12.871 Yurt dışı geçici görev idare yollukları : Geçen yıl ödeneğinden 15 000 lira fazlasivle 25 000 lir 
12.882 Staj ve tahsil yolluğu : ödenek konulmamıştır. 
12.884 Yabancı ulmanlar ve yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : Geçen yıl ödeneğinden 3 500 lir 

muştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 4 000 lira aynen konulmuşt 
13.120 Basılı kâğıt ve defterler alımları ve giderleri : Geçen yıl ödeneğinden 7 000 lira noksaniyle 3 000 
13.130 Döşeme ve demirbaş alınılan ve giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 5 000 lira noksa 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : Geçen yıl ödeneğinden 10 000 lira fazlasivle 27 000 lira konulmu 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Geçen yıl ödeneğinden 6 000 lira noksaniyle 24 000 lira konulmu 
13.160 Hizmetli giyim alımlan ve giderleri : Geçen yıl ödeneğinden 1 880 lira noksaniyle 3 120 lira konu 
13.190 Diğer alım ve giderici- : Geçen yıl ödeneğinden 2 000 lira noksaniyle 4 000 lira konulmuştur. 

Pvtrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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.000 

.000 

.000 

Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 
13.410 
1.3.420 
13.520 
13.010 

14.130 
14.140 

16.7.10 

34.610 

Su giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 2 000 lira aynen konulmuştur,. 
Temizlik giderleri : Geçen yıl ö:leneği kâfi geleceğinden 2 000 lira aynen konulmuştur. 
Aydınlatma giderleri : Geçen yıl ör] eneğinden 3 000 lira noksaniyle 7 000 lira konulmuştur. 
Diğer yönetim giderleri : Geçen yıl ('"deneğinden 1 999 lira fazlasiyle 4 000 lira konulmuştur. 
Posta Tel e? raf giderleri : Geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira noksaniyle 1 000 lira konulmuştur 
Telefon giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 1 000 lira aynen konulmuştur. 
Diğer taşıtlar isletme ve onarma giderleri : Geğcn yıl ödeneğinden 2 000 lira noksaniyle 7 000 
îdare binaları kira bedeli : Geçen yıl ödeneninden 5 000 lira noksaniyle 45 000 lira konulmuş 

Mahkeme harçları ve giderleri : Gecen yıl ödeneğinden 500 lira noksaniyle 500 lira konulmuş 
6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere verilecek ücret ve giderleri : Ge 
niyle 15 000 lira konulmuştur. 
Temsil giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 3 000 lira aynen konulmuştur. 

7126 sayılı Kanunun 37 nci maddeci neı-eğince Sivil Müdafaa fonu karşılığı : Hazineden yardı 
mamıştır. 

34.620 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : Geçen yıl ödeneği kâfi 
muştur. 

000 35.210 Emekli Sandığına yapılacak ödeme ve iştirakler : Geçen yıl ödeneğinden 16 113 lira noksani 
35.710 Sanayi Bakanlığı Memurları İstihlâk Kooperatifine : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 4 6 

000 36.300 Geçen yıllar borçları : Geçen yıl ödeneğinden 6 000 lira noksaniyle 1 000 lira konulmuştur. 
36.400 îlâma bağlı borçlar : Ödenek konulmamıştır. 
36.600 Geliverilecek paralar : ödenek konulmamıştır. 

<-h Gûtçesi (S. Sayısı : 350) 
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GELÎE BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Petrolden Devlet hakkı 1 350 000 lira, çeşitli gelirler 503 lira, özel gelirler Hazine yardımı 249 018 lira, devred 
1 659 519 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm Madde 

61.000 Devlet payları : 
61.220 Petrolden Devlet hakkı : 7 bölgede 15 şirket, 124 sahada 5 697 502 hektar arazide petrol aram 

1 ve 2, diğer kısmı 3, 4, 5, 6 ve 7 senelik olduklarından 6558 sayılı Kanunla muaddel 6326 sayılı 
alınacak Devlet hakkı ile 69 neu maddesine göre işletme sahalarından alınacak Devler hakkı tutarı 

63.000 Çeşitli gelirler : 
63.330 Çeşitli gelirler : Bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçlan hesabından yapılan tahsilatın gene 

reğince bütçe gelirlerine aktarılması gerektiğiden bu gelir 500 lira tahmin edilmiştir. 
63.400 Bağışlar : Bölümünün muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

64.000 Özel gelirler : 
64.100 Hazine yardımı : Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 862 380 lira tahmin edilmişken 398 198 

redilmiş olmakla aradaki noksanlık bölümlere tevzi olunarak tasarruflarla bütçe açığı karşılanmışt 
50 000 lira tahmin olunarak aradaki farkın Hazine yardımiyle kapatılması derpiş olunmuştur. Bu 

64.300 Devreden nakit : Yıl sonuna kadarki harcamalar nazara alınarak 50 000 lira tahmin edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bu tikesi (8. Sayısı : 350) 
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Saba 
adedi Hektar 

42 
23 

10 
4 
16 
2 
4 
2 
1 
5 
4 
2 
9 

2007859 
1133460 

479753 
104440 
759830 
99375 
177870 
86215 
50000 
113950 
171893 
99677 
413180 

DEVLET HAKKI 

Şirketin ismi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Mobil Bxploration Mediterranean Inc. 
California Asiatie Oil Company ve Teeaeo Ore#-
seas Petroleum Company 
N.V. Turkse Shell 
Turkîs'h Gulf Oil Company 
Alâddin Middle East Ltd. 
Clark Middle East Oil Corporation 
Perkms Oil Company 
Landa Middle East Oil Company 
Panoil Company - San Jacinto 
Panoil Company 
Texas Crude Oil Company 
Compagnie DT3xploration P6troli6re 

13* 5697502 

Işlettmti 
sahaları 

1 21144 Brsan Petrol Sanayi A.§. 
1 2080 Türkiye Petrolleri A.O 

lava. 

84 576 
16 640 

101 216 

Tahakk 
Lira 

2 443 656 
838 68 

930 110 
213 875 

1 011 630 
84 009 
113 32 
77 213 
48 904 
113 950 
1,95 666 
49 83 
162 727 

6 243 58 
% 20 X 

1 248 71 
+ 101 21 

1 349 933 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı . 350) 
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Rapor 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Petrol Dairesi 8325 sayılı Kanunla kurulmuş Sanayi Lakomlığma bağlı ve katma bütçeli bir daire olup 
mesinin tatbikatı ik vazifelidir. Buna göre daire Türkiye'de petrol ameliyatı ile meşgul olmak istiyen yerli ve 
adesi, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi, boru hattı ve rafineri kurma belgesi vermektedir. Bu suretl 
lerin faaliyetleri ile ham petrol ve petrol mahsullerinin fiyatlarının kanun ve nizamname esaslarına göre ko 
yurda ithal edilen sermayenin Maliye Bakanlığı ile müştereken tescili ve petrol ameliyatından elde edilen Tür 
bu sermayenin transferi, Devlet hakkı ve Devlet hisselerinin tahakkuku gibi mevsularla iştigal etmektedir. 

1963 yılı sonu itibariyle Türkiye'de İS şirke;; arama faaliyetinde bulunmaktadır. Yıl içinden 4 şirket ar 
ma faaliyetlerini durdurmuşlar, buna kaışıkk 3 yeni şirket yeniden sahalar almışlar. İ903 yılmda 25 aded a 
aded arama ruhsatnemesi verilmiştir. 

Arama faaliyet olarak jeolojik ve jeofizik çalışmaların evvelki senelere nazaran bir miktar azalmı 
bul edilmektedir. 

1960 yılında 66 344 m. olan sondaj faaliyeti umumi metrajı 1961 de 88 690 m. ye ulaşmışsa da 198S yılınd 
1963 yılı içinde bir yabancı şirket tarafından V nci Siirt bölgesinde Diyarbakır civarında Kürkan petreliü 

doğru da T. P. A. O. tarafından aynı bölgede açılan Çelikli - 1 kuyusunda petrole girilmiştir. 
1963 yılında petrol istihsalinde büyük artışlar kaydedilmiş bulunmaktadır.. 1962 yılı ham petrol istihsali 

yılı istihsal yekûnu 745 867 tonu bulmuştur. Bu miktarın 612 548 tonu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
A. Ş. ne, geri kalan 120 177 tonu da iki yabancı şirkete aittir. 

Yıllık kapasitesi 330 000 tondan 1960 yılı sonunda 580 000 tona çıkarılan Batman rafinerini Türkiye Petrolle 
tamamen V nci bölgeden istihsal edilen yerli ham petrolü işlemektedir. 

% 51 hissesi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ve % 49 hissesi de Caltex'e ait olan İstanbul rafinerisin 
1 000 000 ton olup, 1961 yılı sonlarına doğru faaliyete geçmiş bulunmaktadır. İstanbul petrol rafinerisi tam 
tedir. 
Mersinde kurulan Mobü' Shell ve BP. şirketlerinin sırasiyle % 56, % 27, r/c 17 hissesine sahibolduMan 3 200 
(ATAŞ) rafinerisi 1962 Nisan sonlarında tamamlanarak Mayıs ayından itibaren faaliyete geçmiştir. Mersin ra 
petrol (Bulgurdağ ve Kayaköy), % 95 ithal ham petrolü işlemektedir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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Eafinerilerin 1962 ve 1963 yılında kullandıkları ham petrol ile istihsal ettikleri mahsuller aşağıdadır. 

/ - İşletim ham petrol : 

İthal hanı petrolü 
Yw}\ ham petrol 

II - İstihsal edilen nıahsuUc 
L. P. G. 
Benzin 
Solvent 
Gazyağı 
Motorin 
Fuel Oil 
Asfalt 

Toplam 

1962 (Ton) 

2 291 106 
595 730 

2 886 836 

6 063 
522 869 
1 526 

281 937 
615 717 

1 114 973 
90 106 

2 633 191 

196 

2 

b 

1 

o 
O 

i3 (Ton) 

941 349 
693 932 

635 280 

11 155 
541 108 
1 619 

395 903 
879 737 
429 240 
120 175 

378 937 
Rafinerilerden elde edilen gaz miktarı memleket ihtiyacını karşılamadığından 1863 yılında bir miktar gazya 
1963 yılında rafinerilerde istihsal edilen mahb^lîarden memleket ihtiyacından fazla olan 2 902 ton L. P. G. 

21 415 ton motorin ve 725 951 ton Fuel Oil ihracedilmistir. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 malî yılı bütçesine gider ve geLir karşılığı olarak tasarıya bağlı cetvellerin t 

1 659 519 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu miktardan 1 628 112 lirası cari harcamalar, 31 407 lirası da sermaye te 
lümlerinde yer almaktadır. 

Cari harca nalar; personel giderleri ile yönetim giderleri maddelerinde geçen yıl ödendiğinden yapılan birtak 
sine nazaran bir kısım maddelerle yapılan ilâvelerden sonra 84 338 lira bir fazlalık arz ettiği görülmektedir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1963 malî yılı toplamı 56 258 lira iken 1964 bütçesinde 24 851 lira n 
edilmiştir. Bu noksanlığın bir kısmı kadroların 6326 sayılı Kanunun verdiği yetldye istinaden sözleşmeli pers 
Sandığına ödenecek paraların azalmasından ve 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa 
ve eski yıllar borçları ile ilâma bağlı borçlar maddesinden yapılan tenzillerden ileri geldiği görül-risktedir. An 
murların öğle yemeği karşılığı olarak 35.710 ncu maddeye konulmuş bulunan 4 650 liranın 1963 yılında kifaye 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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dan öğle yemeğinin kesildiği bizzat müşahade olunduğundan bu maddeye 1 550 lira bir ilâvenin zaruri bulund 
deden tenzil edilmek suretiyle karşılanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

GELÎB K JSMT . 
(B) cetveline konulan 1 659 519 liradan 1 350 000 lirası petrolden alınacak Devlet hakkı, 501 lirası çeşitli g 

1963 yılından devredeceği tahmin olunan nakitten 259 018 lirası da Hazine yardımından temin olunacaktır. 
Devlet hakkı : 1964 yılı tahakkukları bütçe tasarısına bağlı gelir bütçesi gerekçesi kısmında gösterildiği üz 

haklarla birlikte 6 243 585 lira olarak hesaplanmış ve bundan kanuni % 80 masraf karşılıkları düşülerek % 2 
kısmı petrolden alınan Devlet hakkı olarak teklif olunmuştur. 

Petrol Dairesi bütçesi münasebetiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından da bir iki satırla bahsetmekliğim 
6327 sayılı Kanunla kurulan % 51 i Hazineye; İktisadi Devlet Teşekkülleri hissesi ile % 98 i Devlete ait bul 

rol Dairesi arasında Petrol Kanununun tatbikatından doğan ihtilaf halledilmiş bulunmaktadır. 
Bu millî müessesemizin istihsal ettiği petrol mahsullerinin dağıtımı için bir organa şiddetle ihtiyaç hissedil 

rol Ofisi A. O. Kanun tasarısının süratle çıkarılması zaruridir. 
Türkiye Petrolleri A. Ortaklığının arama sondaj istihsal ve işlenen petrol miktarı raporumuzun ikinci sayfasın 

ğundan burada ayrıca temas edilmemiştir. 
Keyfiyet Komisyonun takdirlerine saygı ile ars olunur. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe, Komisyonv 

Esas No. : 1/590 
Karar No. : W 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçesi hakkında hazırlanan, Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 29 
Başbakanlığın 30 . 11 . 1963 tarihli 71-2188/5188 sayılı Tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı Sanayi Bakanı 
oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Genel Müdürlük bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün raporu okunduktan sonra 
faaliyet sahasına giren işlere ait tenkid ve temennilerde bulundular ve sorular sordular. 

İlgililer gerekli izahatı verdikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddelerin müzakeresine geçildi. 
Petrol Dairesi Başkanlığının bütçesi, cari harcamaları gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu 1 628 112 lira, 

larını gösteren (A/3 işaretli cetvel yekûnu ise 31 407 lira olmak üzere cem'an 1 659 519 lira olarak teklif edilmiş 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvelin tetkiki sırasında : 35.710 ncu (Sanayi Bakanlığı memurları İstihlâk Koop 

muş bulunan ödeneğin noksan hesabedildiği verilen izahattan anlaşıldığından, 12.250 nci (Yabancı uzmanlar v 
1 550 lira düşülerek 35.710 ncu maddeye eklenmiştir. 

Bu değişikliğin neticesi olarak (A/l) işaretli cetvel yekûnu 1 626 562 lira, (A/3) işaretli cetvel yekûnu ise 3 
tesbit edilmiştir. 

Kendi giderlerini kendi gelirleriyle karşılıyan Petrol Dairesi Başkanlığının (B) cetveli de 1 659 519 lira olar 
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Cetvellerde yapılan değişiklik dolayısiyle 1 nci madde, tertip ve kelime değişikliği dolayısiyle de 7 nci mad 
aynen kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine ar 
sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Afyon K. Anka 
Trabzon izmir Yozgat Söz hakkım mahfuz .V. Ber 

A. Ş. Ağanoğiv A*. Mirkelâmoğlv C. Sungur Af. Turgut 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 850) 
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Artvin 
S. 0. Avcı 

Diyarbakır 
Tl. Güldoğan 

izmir 
Söz hakkım mahfuz 

/. Gürsan 

Konya 
A. Onar 

Sakarya 
B. Akdağ 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Elazığ 
H. Müftüyü 

İzmir 
Söz hakkım mahfuz 

AT. Kürşat 

Konya 
E, öznl 

Sakarya 
N. Bayar 

Burdur 
H. Otan 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

î. E. Kılıçoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Tunceli 
M. A. Demir 

Crunlıurbaskaıımca S.Ü. 
£. Kurutluoğlu 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz , 

S. Savacı 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuz 

S. Keskin 

Niğde 
ÜT. Bayhan 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

İmzada bulunamadı 

Van 
F. Işık 

Çanakk 
8. İna 

İçel 
C. T. Ok 

Kayse 
E. Dikeç 

Ordu 
S. Koks 

Trabz 
A. Şen 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

PttI-ol Dairesi Başkanlığı lfıö-1 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
MADD2 İ, — Peiro'i Dairesi Başkanlığı 1964 bütçe yılı giderleri 

için cari harcamalar tertibine 1 628 112 lira sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları tertibine «31 407 lira ödenek verilmiştir. 

MADBü 2. «- Petrol Dairesi Bakanlığı 1964 yılı bütçe giderlerine 
karşılık olan gelir, bağlı (B) igaretli cetvelde gösterildiği iissre 
1 659 519 ilira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE S. —- Petrol Dairesi Başkanlığınca 1964 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 30 . 6 . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncıı maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için kadro alına
bilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile T. B. M. Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olması şarttır. 

MADDE 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının Kuruluşu hakkındaki 
16 . 3 . 1954 gün ve 6326 sayılı Kanunla, Petrol Kanununun bâzı mad
delerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 
21 . 5 . 1955 g\m ve 6558 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — İstimlâk bedeli ile ika edilecek zararlar karşılığı 
olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak mebaliğden idarece gelir 
kaydı lâzımgelenîer bir taraftan bağnj (B) igaretli cetvelde gelir, diğer 
taraftan sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin ilgili ter
tiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Petrol Dairesi Başkan! 

I KAUMA BÜTOE KOALİSY 

Petrol Diaresi Başkanlığı, 196 
j MA3D12 1. — Petrol Dairesi Baş 
I için cari harcamalar tertibine 1 626 

fer harcamaları tertibine 32 957 lir 
j MADDE 2. — Tasarının 2 nci ma 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci ma 

ğı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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Hükümetin Teklifi 
MADDE 7. — Geçen yıllar borçlan bölümündeki ödenek üstüne 

çıkan ve 1963 yılı bütçesinin aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili olduklan hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten, 1954 - 1962 bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşı
mına uğramamış ve karşılıklan yıllan bütçesinde bulunan borçlar, 
1964 malî yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 ncü 
kısım bölümleri bakiyelerinden geçen yıllar borçlan bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi bakanlan yürütür. 

Başibaıkan V. 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 
içişleri Bakanı 

/. Seçkin 
Millî Eğitim Bakam 

î. Öktem 
Sa. ve So. Y. Bakam 

F. K. Gökay 
Ulaştırma Bakam 

/. §. Dura 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

İV. Ardıçoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dincer 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 
Adalet Bakam 
A. K. Yörük 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Bayındırlık Bakam 
A. II. Onat 

Gümrük ve Tekel Bakam 
0. öztrak 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Devlet Bakam 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakam 
î. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakam 
A. Oğuz 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

tmar ve İskân Bakam 
H. Mumcuoğlu 

Karma Bütçe Komisyo 
MADDE 7, — (Geçen yıllar borçla 

mesi halinde : 
a) 1963 yılı bütçesindeki tertibin 

olduklan hizmet tertiplerinden bu m 
b) 1954 - 1962 bütçe yıllanna ai 

nununun 93 ncü maddesine göre zam 
lan yıllan bütçelerinde bulunan borçl 
met tertipleri veya (aylık ve ücretler 
cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ö 
MADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 
MADDE 9. — Tasarının 9 ncu ma 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı . 350) 
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(A/l) CAP.İ HAECAMALAE 

Bölüm 

12,000 

Madde 

12.110 

12.211 
12.250 
12.260 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.610 

12.710 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

690 001 

520 950 

187 050 
75 000 

258 900 

70 590 

3 000 
2 000 
(î 000 
5 000 

54' 590 

î 

25 200 

1 345 743 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

506 160 

750 860 

199 560 
50 000 

501 300 

63 772 

3 000 
1 000 
4 000 
6 000 

49 772 

25 200 

1 456 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 39 001 

/ - Yurt içi yollukları 
12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

000 
000 
000 

1 000 
1.9 000 
1 000 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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BSLüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 23 000) 

II - Yurt dışı yolluktan 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

0 Yurt dışı staj ve öğrenim yollumu 
12.884 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı -. 

27 500 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

000 

10 000 
1 

6 000 

87 000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

4 000 
10 000 
15 000 
17 000 
30 000 

."> 000 
B 000 

16 001 

2 000 
2 000 

174 001 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

2 000 

25 000 

2 500 

75 120 

15 000 

2 000 
2 000 

153 

4 000 
3 000 

10 000 
27 000 
24 00O 
3 120 
4 000 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 



— 17 — 

3öiüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe îsten 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

+ 13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KIRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci mad. komiser

lere verilecek ücret ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSÎL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

10 000 
2 001 

12 000 

2. 000 
10 000 

7 000 
4 000 

11 000 

ı ooo 
10 000 

9 000 

50 000 

21 000 

1 000 

20 000 

21 000 

3 000 

7 000 

45 000 

15 500 

-500 

15 OOO 

15 

3 

3 000 3 000 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1963 

Madde 
l ira 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 345 

174 

21 

3 

743 

001 

000 

000 

1 543 744 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 4 

1 6 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Böjüm toplamı 
Lira 

1 
Hükümetçe isteme 

Madde (Bölüm to 
l ira Lir 

27 - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Fonlara katdma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

0 7126 sayılı Kanunun 37 nci mad. Sivil 
Müdafaa fonu karşılığı 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 neı mad. gere
ğince sigorta fonu karşılığı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak his

seleri 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Sanayi Bakanlığı Memurları İstihlâk Ko
operatifine 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

1 700 

1 600 

100 

41 770 

1 700 

46 420 

100 

100 

25 657 

30 

4 650 4 650 
8 138 1 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350' 
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Bölüm 

34.000 

35.000 

36.000 

Madde 

36.300 
0 
0 

ödeneğin çeşidi 

Kesim toplamı 

Geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 
Geriverilecek paralar 

MALİ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

8 138 

7 000 
1 000 

138 

; 1 700 

46 420 

8 138 

56 258 

Hükümetçe 
Madde Böl 

Lira 

1 

1 

000 

000 

istene 
üm to 

Lir 

30 

1 

31 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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(Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

(B) — OETVELt 
" ? '" "t * t ° ** ' 

1963 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

61.000 DEVLET PAYLARI 

61.220 Petrolden Devlet hakkı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.330 Çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

64.000 ÖZEL GELİRLER 

64.100 Hazine yardımı 
64.300 Devreden nakit 

61.000 DEVLET PAYLARI BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

64.000 ÖZEL GELİRLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

737 620 

1 
1 

862 380 

737 620 

2 

862 380 

737 620 

2 
802 '380 

1 600 002 

1 350 000 

500 
1 

259 018 
50 000 

1 350 

309 

T 350 

309 

1 659 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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(C) CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayattı aklain 

Çeşidi 

Kamun 
» 
» 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

16 . 3 . 1954 6326 
21 . 5 . 1955 6558 
Q . 6 . 1957 6987 

Petrol Kamunu 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinim tadili ve bâzı maddeler 
6326 sayılı Petrol Kamumu ile bu banımda değişiklik yapan 6 
rini tadil ve toâzı maddelerine ilâve edilnıesi hakkında Kanun 

(D) CETVELİ 

"'. 

2 
7 
9 
1 
4 
6 
2 
7 
7 
1 

Memuriyetin nev'i 

Kıssamı 
•KaliorriiJDerei ve Bahçıvan 
Telefoncu 
Topoğraf 

» Yardımcısı 
Soflar 
Daktilo (Dilbilir) 

» 
» 

Malzeme Eksperi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

1 100 
500 
400 

1 250 
800 
700 

1 100 
600 
500 

1 250 

1>. 

11 
4 
8 

11 
10 
11 
12 
11 

Mcmuriyt 

Doktor 
Memur 
Dağıtıcı 
flBekcıi 
HJadetm e 

» 
» 

İşçi 

\d 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde ödeneğiaı çeşidi 

12.000 12.250 Yaıbancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

(L) CETVELİ 

i). 'Memuriyettin nev'i Aded Aylılk 

7 Personel Şefi 1 800 
7 Kısım Şelfi 2 800 
8 Levazımı Mamuru 1 700 
9 Meımuır 3 600 
9 Arşiv Me.numı 1 600 

T — CETVELİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre kullanıl 
taşıt cetveli 

Bedeli Kullandığı yer 
Adedi (bitişi Markası Satmalına Tarihi Lira 

St. Fort 16 Ağustos 1960 36 420 Daire hizmetleri 
Wagon Konsül 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 350) 




